
2020. áprilisi különszám

Tisztelt Füzesgyarmatiak!

Rendkívüli időszakot élünk meg.

Bátran kijelenthetem ezt, hiszen hazánkban — háborús idő-
szakok  kivételével — utoljára 160 évvel ezelőtt volt szükség or-
szágos méretű kijárást korlátozó intézkedések bevezetésére. 
Lakhely elhagyási tilalmakra akadt példa egészen az 1970-es évek közepéig  — 
főként az emberre veszélytelen száj- és körömfájás járványok miatt — de csak 
rövid időre, és egy-egy településre korlátozottan.

Ez a mindenki számára merőben új helyzet nem cso-
da, hogy különböző mértékben, de mindenkit megvisel.  
Ilyennel még senki nem találkozott közülünk!

Személyes tapasztalatok híján az át nem élt élethelyzet 
sok bizonytalanságot és félelemet szül az ismeretlentől, a 
láthatatlantól. A félelemérzetünk kialakulásához nagyban 
hozzájárul az a tény, hogy az információs társadalom ko-
rát éljük, információk, adatok tömkelege ömlik ránk nap 
mint nap, szűretlenül és kéretlenül, ennek ellenére nincs 
hiteles válaszunk arra, hogy mi vár reánk, és meddig tart ez 
a természetellenes helyzet, ami kizökkentett bennünket a 
megszokott kerékvágásból. 

Számokat, adatokat zúdit a média ránk, anélkül, hogy értel-
mező vagy összehasonlítási adatokat közölnének hozzájuk. 
Nekünk pedig nincs időnk, energiánk értelmezni azokat és 
a miértekre keresni a választ. Így lehetetlen eldönteni, hogy 
mit is jelentenek ezek az adatok, most nagyon rossz a hely-
zet vagy nincs messze természetestől.

Mindenki a HITELES tájékoztatásra vágyik, ami meg-
nyugtatná, még ha csak időlegesen is. Sokan joggal vélhe-
tik, hogy az önkormányzat kevés tájékoztatást ad, és azt is 
hiányosan, segítséget pedig semmit sem nyújt. 

A tájékoztatás gyakorisága és mennyisége relatív dolog, 
nézőpont kérdése: van akinek a jelenlegi is sok, és van 
akinek kétszer ennyi is kevés lenne. A Füzesgyarmat Vá-
ros Önkormányzata facebook oldalon megtalálható 4. és 
5. Füzes híradóban úgy gondolom, részletes tájékoztatást 
kaphattak a vírussal kapcsolatos aktuális helyzetről mind-

azon túl, amit az országos hírforrásokból is ismerhetnek. 

Többször felmerült például, hogy miért nem oszt védő-
maszkokat az önkormányzat. 

Az átlagos maszk mindamellett, hogy az általam is osztott 
vélemények szerint nem véd meg a fertőzéstől – természe-
tesen az előírások betartásával többletvédelmet nyújt - ha-
mis biztoságérzetet kelt. 

Amikor valaki úgy gondolkodik, hogy “maszkom van, ne-
kem nem muszáj betartanom a másfél méteres távolságot 
és a higiéniai tanácsokat, velem nem történhet baj”, akkor 
hamis illúzióba ringatja magát. 

Azok a védőmaszkok, amik helyes használat mellett teljes 
védelmet nyújtanak, jelenleg 10 000 Ft-ba kerülnének da-
rabonként, de nem kaphatók és nem is tartanak örökké. 

A közismert mondás után, miszerint “Ne halat adj az éhe-
zőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki hálót, ta-
nítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a bete-
vője”, úgy gondolom, hogy ha valakinek otthon nincs tűje 
és cérnája, de még olyan használt ruhadarabja sem, amiből 
tudna maszkot készíteni magának, annak az önkormány-
zat biztosít tűt, cérnát, vásznat, és ha kell, még varrni is 
megtanítja.

Akinél ez sem járható út, annak természetesen biztosít 
maszkot az önkormányzat.

A fentebb leírt, leegyszerűsített és kisarkított maszkos tör-
ténettel arra akarunk rávilágítani, hogy mi egy szemlélet-
váltást szeretnénk előmozdítani.
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Azt szeretnénk, hogy mindenki gondolkodjon, és mielőtt 
cselekszik, számoljon a lehetséges következményekkel!

Ne legyen természetes az, hogy “meg sem próbálom, in-
kább megyek az önkormányzathoz és kérek támogatást”!

Azt a mentalitást szeretnénk erősíteni, hogy amennyiben 
bajba került valaki, az első kérdése mindig az legyen: 

Hogyan tudok segíteni magamon?

Természetesen vannak esetek, amikor segíteni kell, mert 
hisszük, hogy a rászorulót és elesettet minden közösség-
nek lelkiismereti kötelessége támogatni. A biztonság, az 
egészség és az élet védelme soha nem lehet pénzkérdés.

(Azt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy valójában 
soha nem a képviselő-testület vagy a polgármester segít, ha-
nem az itt élő közösség az önkormányzaton keresztül, az 
általa be  zetett adókból!)

Azt nagyon fontos eldönteni, hogy meddig védjük a fele-
lőtlen embert a saját emberi felelőtlenségével szemben.

A segélyezés – amennyiben alanyi jogon járónak tekintjük 
– rendkívül igazságtalan. Ha például húzunk egy határt, 
és azt mondjuk, hogy akinek 70 000 Ft-nál kevesebb a jö-
vedelme havonta, az automatikusan kap segélyt, akkor az, 
akinek ettől 1 forinttal több jutott, jogosan háborodik fel, 
hogy ő miért nem kap? 

Ahogyan az megjósolható volt, felbukkantak olyan “kri-
tikusok” különböző fórumokon, mint a facebook, akik 
igyekeznek azt a tényt sugallni, hogy itt a világ vége eljö-
vetele és emellé halmazati büntetésként kapott a település 
egy tehetetlen és lehetetlen önkormányzatot.

Természetesen és hál’ istennek nem vagyunk egyformák.

Számomra egy kritika mindig is többet ért, mint egy di-
cséret, mert a kritikából lehet és kell tanulni, míg a dicséret 
csak önteltté tehet. 

Az alaptalan állítást nehéz kezelni, akár tudatlanságból 
akár rosszindulatból születik. A valótlan állításokkal és 
névtelen levelekkel nem tudunk mit kezdeni, ezekre nem 
reagálunk. Nincs értelme parttalan vitákba bonyolódni az 
önkormányzat hivatalos portáljain.

Teljesen természetes, hogy nincs olyan döntés, amivel 
mindenki azonosulni tudna, és mindenkinek egyöntetűen 
jó lenne. 

Megpróbálunk minden olyan döntésünkről számot adni, 
ami megítélésünk szerint érdekelheti a közvéleményt. 
Szeretném megerősíteni Önökben, hogy minden dönté-
sünkkel és cselekedetünkkel a közösség, az itt élők életét 
kívánjuk segíteni, jobbá tenni, ami a jelenlegi helyzetben, 
megkötött kezek mellett nem egyszerű, és legfőképp nem 
látványos. Bízunk abban, hogy a nehézségek megszűntével 
eredeti terveinknek megfelelően tudjuk munkákat folytat-
ni. 

Amennyiben kérdésük van bármiről, ami az önkormány-
zati ügyekkel kapcsolatos, kérdezzenek bátran, ne szó-
beszédnek higgyenek! Kérdéseikre tényleges, nem elma-
szatolt válaszokat fogunk adni e-mailben, telefonon vagy 
közösségi oldalon. 

Négy hét telt el a vírus megjelenése óta. Ez nyomott ha-
gyott a városban működő vállalkozásokon, szervezeteken, 
ezáltal mindannyiunk életén. Ebben és a következő lap-
számban szeretnénk azokat a gondolatokat megosztani 
Önökkel, melyeken keresztül betekintést nyerhetnek abba, 
hogy kire milyen hatással is volt az elmúlt négy hét és mi-
lyen tervekkel néz a jövőbe. 

Bízunk benne, hogy épségben és egészségben mihama-
rabb átvészeljük ezt az embert próbáló időszakot, és min-
den visszatér a régi medrébe!

Ehhez kérjük az Önök felelősségteljes viselkedését, tartsák 
be az higiénés szabályokat és a kijárási korlátozás előírá-
sait! 

 Vigyázzunk egymásra, és mindenki magára! 

    

Koncz Imre
polgármester
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A járványügyi veszélyhelyzet szabályainak helyi alkalmazása

1. Önkormányzati működés, hatósági feladatok

Természetes, hogy a járvány okozta veszélyhelyzet során 
az Önkormányzat és annak szervei ugyanazon megítélés 
alá esnek, mint bármely gazdasági társaság vagy közület. 
Ennek keretében a mi működésünkben is kerülni kell le-
hetőség szerint az olyan eseményeket, rendezvényeket, 
csoportosulásokat, amelynek során egy légtérben több 
személy tartózkodik, vagy olyan nem közvetlen  zikai 
kontaktusba kerül, amely lehetőséget ad a fertőzés to-
vábbadására. Az Önkormányzat működésében a két ilyen 
leglényegesebb aspektus a Képviselő-testület és annak Bi-
zottságainak működése, valamint a hatósági ügyintézés 
(segélyek, birtokviták, kereskedelmi ügyek). 

A Képviselő-testülettel kapcsolatban el kell mondani, 
hogy annak összehívására és ülés tartására nincs lehető-
sége jelenlegi helyzetben Önkormányzatunknak, azonban 
ez nem jelenti azt, hogy a helyi képviseleti demokrácia Fü-
zesgyarmaton felszámolásra került. A helyzet áthidalására 
a 21. században rengeteg technikai lehetőség van, amelye-
ket Önkormányzatunk előszeretettel alkalmaz. A Képvi-
selő-testület és Bizottságai tekintetében olyan eljárásrend 
került kialakításra, amelynek segítségével az egyes dönté-
sek megalapozására elektronikus úton van lehetősége va-
lamennyi képviselőnek és csak akkor kerül polgármesteri 
döntés kiadásra, amennyiben azt a képviselők jogszabály-
ban meghatározott többsége megerősítette. 

A Polgármesteri Hivatal mindig fontos szerepet tölt be 
egy település életében, ez az elsődleges olyan kapcsolódá-
si pont, ahol a lakosság a tágabb értelemben vett „állam” 
felé fordulhat kérelmével, problémájával, ez az a hely ahol 
a személyes kapcsolat sokszor elengedhetetlennek tűnik. 
A mostani helyzetben azonban épp ezeket a személyes 
kapcsolatokat kell minimalizálni, ennek érdekében több 
olyan intézkedés is bevezetésre került, amely ezt előse-
gíti. A hivatal dolgozóinak egy része távmunkavégzés 

keretében látja el feladatait, nem kerülnek megtartásra a 
polgármesteri és jegyzői fogadóórák, a pénztár korlátozot-
tan áll partnereink rendelkezésére és az ügyfélfogadás is 
csak minimálisan áll a lakosság rendelkezésére. Megért-
jük, hogy ezek a rendelkezések sok esetben kellemetlen-
séget okozhatnak ügyeik intézése során. Az ügyintézés 
természetesen nem szünetel, továbbra is ügyfeleink ren-
delkezésére állunk, ugyanakkor ez az a helyzet, amikor az 
elektronikus, illetve a telefonos ügyintézés előtérbe kerül. 
Tudjuk azt, hogy ezek az ügyintézési módok sokszor élet-
idegenek ügyfeleink számára, azonban ezek használatát 
nem bonyolult informatikai rendszerek keretében kérjük, 
egyszerű e-mail-es vagy telefonos megkeresések alapján 
be tudjuk fogadni ugyanazokat a kérelmeket, amelyeket 
az eddigiekben személyesen vettünk fel. A vállalkozások 
számára pedig ma már közel sem ismeretlen az elektroni-
kus ügyintézés lehetősége, így ügyfélkapujukon keresztül 
valamennyi ügyüket intézni tudják (ahogy ez eddig is kö-
telező volt számukra). Ennek megfelelően kérem, hogy le-
hetőség szerint a hivatalt telefonon szíveskedjenek keresni 
a továbbiakban is, az érintett kolléga a beszélgetés feljegy-
zése alapján az ügyintézési feladatokat el tudja látni. 

2. Kijárási korlátozással kapcsolatos tájékoztatás 

A kijárási korlátozások tekintetében el kell mondani, hogy 
egy-két esetet kivéve településünk lakosai a lehetőségeik-
hez mérten kiemelten kezelik a korlátozások betartását, 
látszik az, hogy a település teljes lakossága a megfelelő ko-
molysággal áll a jelenlegi –egyébként nagyon nem köny-
nyű, sok lemondással járó – helyzethez. Én személyesen is 
kérem, hogy ezt lehetőségeihez mérten a továbbiakban is 
próbáljuk meg betartani. Mindannyian látjuk, hogy meg-
maradtak olyan lehetőségek, amelyek a szabadidő hasznos 
eltöltését, ha korlátok között is, de lehetővé teszik, így nem 
tilos sétálni egyet a családunkkal, vagy kerékpározni egyet

A koronavírus járvány sok mindenben változtatta meg mindannyiunk min-
dennapi életét, rövid és hosszú távú terveit. Sok esetben kellemetlenségeket 
(ne adj Isten bosszúságot) okoz az, hogy családunkkal, barátainkkal, isme-
rőseinkkel a megszokott társadalmi életet nem tudjuk élni. Természetesen, 
mint az élet oly sok területén (így a boltokban, közösségi tereken), úgy az 
Önkormányzat életében is jelentős változásokat hoztak azok a kormányzati 
intézkedések, amelyek mindannyiunk, de főleg idősebb rokonaink, ismerő-
seink életének, egészségének védelmében elkerülhetetlenek voltak. Jelen gon-
dolataim összegyűjtése során megpróbálok egyrészt az Önkormányzat, azon 
belül is a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban megfelelő tájékoz-
tatást adni, másrész a járványhelyzetre tekintettel kiadott hatósági intézkedé-
sekkel kapcsolatban egy kisebb segítséget nyújtani a Kedves Olvasó számára. 
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a településen, de a közvetlen személyes kontaktus a szűk 
családi körön túl e tekintetben sem ajánlott. Persze a sza-
badidő hasznos eltöltésébe nem tartozik bele, hogy cso-
portokba verődve ad hoc partykat tartsunk egyes keres-
kedelmi üzletek parkolójában, vagy a nyitott parkokban. 
Mindannyian látjuk, hogy a Rendőrség munkatársai a 
Polgárőrséggel karöltve a vonatkozó szabályok betartását 
folyamatosan ellenőrzik, településünkön jelenlegi infor-
mációink szerint még eljárást senkivel szemben nem indí-
tottak, helyszíni bírságot nem szabtak ki, és ha a szabályok 
betartása a továbbiakban is a megszokott módon történik, 
ilyenre remélhetőleg nem is fog sor kerülni. 

Az üzletek nyitva tartása a másik kritikus pontja a kijárá-
si korlátozásnak. E tekintetben a helyi vállalkozók  gyel-
mét hívom fel arra, hogy az üzletekben foglalkoztatottak 
továbbra is bejárhatnak az üzletekben feladataik elvégzé-
se céljából, azonban egyes üzletek tekintetében a vásárló 
bent-tartózkodása az, ami a jelenlegi helyzetben jogsze-
rűtlennek minősül (pontosabban nem minősül a lakhely 
elhagyására szolgáló alapos oknak), és az üzlet tulajdono-
sa/üzemeltetője az, aki felelősséggel tartozik a szabályok 
betartásáért (szabálysértés esetén a csekket is ő kapja). 
Amennyiben bármely helyi vállalkozásnak szüksége van 
a korlátozással kapcsolatos szabályok értelmezésében se-
gítségre, úgy természetesen Önkormányzatunk a további-

akban is szívesen áll rendelkezésre, ugyanakkor most nem 
annak van itt az ideje, hogy az egyes jogszabályok tekin-
tetében az azok sürgősségből fakadó kiskapukat közösen 
megkeressük, hanem annak, hogy lehetőség szerint azokat 
kiterjesztően értelmezve, mindennapi ügymenetünket a 
járványhelyzethez igazítsuk. 

Remélem a fentiekkel tudtam segíteni településünk lakos-
ságának. Én személyesen is kérem, hogy a kormányzat 
korlátozó intézkedéseit a messzemenőkig tartsuk be, je-
lenleg nem lehet elég óvatosnak lenni. Tartsuk be a kor-
látozásokat főleg azért, hogy hozzávetőlegesen rövid idő 
alatt magunk mögött tudjuk hagyni ezt az egész helyzetet 
és tudjuk folytatni megszokott életünket. A Polgármesteri 
Hivatal továbbra is rendelkezésére áll településünk lakó-
inak. Kérjük, hogy a járványügyi veszélyhelyzet alatt ne 
féljünk segítséget kérni annak érdekében, hogy a korlá-
tozásokat be tudjuk tartani, ezzel a járvány terjedésének 
megakadályozásában közösen is részt tudjunk vállalni. 

Figyeljünk egymásra! (Legalább másfél méterről)

Egészségügy

A Békés Megyei Központi Kórház tájékoztatója

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket!

Az új korona vírus okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések számának növekedésére tekintettel, a miniszteri 
utasításoknak megfelelően, a Békés Megyei Központi Kórház, mint 2019-nCoV okozta fertőzéssel érintett betegek ellá-
tására kijelölt intézmény, felkészült a tömeges megbetegedések ellátására. 

Annak érdekében, hogy a betegellátás zavartalan legyen és emellett a fertőzött betegek koncentráltan, a nem fertőzött 
betegektől elkülönítetten kerüljenek gyógykezelésre, a COVID-19 gyanús beteg kezelése 2020. április 20-tól a gyulai 
Pándy Kálmán Tagkórházban (Semmelweis utca 1. és Sitka 1. telephelyeken) történik. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2020. április 15-én szerdától ütemezetten elkezdődött a gyulai telephelyeken kezelt 
betegek áthelyezése és ezzel egy időben a biztonságos betegellátás érdekében a betegutak átszervezése is. 

2020. április 14-től érvényes változások:

Az aktív fekvőbeteg ellátást igénylő betegek kórházi felvételére a Dr. Réthy Pál Tagkórház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 
18.) osztályain kerül sor. 

Dr. Blága János, jegyző
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A Pándy Kálmán Tagkórházban (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) változatlanul tovább működik a Sürgősségi Betegellá-
tást biztosító (SBO), az Infektológia (fertőző osztály), a Klinikai Onkológiai Centrum (onkológiai, sugárterápiás, hospice 
ellátás), a Gyermek-, és Csecsemőgyógyászati osztály PIC, intenzív, neonatológia ellátása, az Invasív kardiológia (szív 
katéteres laboratórium), az Aktív tüdőgyógyászat (Gyula, Sitka 1.). Ezen szakmák a működési feltételek rögzítettsége 
miatt maradnak a Pándy Kálmán Tagkórházban, illetve a Tüdőkórházban, ahol a Covid-19 fertőzött betegek ellátástól 
teljesen elkülönítetten fognak működni. A pszichiátriai fekvőbeteg ellátás, a betegek felvétele 2020. április 20-ig válto-
zatlan helyen, a Pándy Kálmán Tagkórház Pszichiátriai osztályán biztosított.

A Pándy Kálmán tagkórház ellátási területéhez tartozó járó betegek az ellátást 2020. április 20-tól a gyulai Rendelőinté-
zetben (5700 Gyula, Dob utca) vehetik igénybe. 

A szakrendelések érvényes beutalóval, telefonon előre egyeztetett időpont alapján vehetők igénybe. A telefonszámok és 
rendelési idők honlapunkon 2020. április 15-től elérhetők.  Az esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk 
a tisztelt lakosságot. 

A krónikus osztályok betegei előre láthatólag 2020. április 17-19 között kerülnek áthelyezésre az intézmény másik kór-
házi osztályára vagy szociális intézménybe. 

Becsei László 
főigazgató főorvos

A gyulai Pándy Kálmán Tagkórház Karácsony János utcai 
teherportát csak a munkatársak és a mentők használhat-
ják. A betegek mind gyalogosan, mind személyautóval a 
Semmelweis utcai személyi portán keresztül érkezhetnek, 
ahol az SBO munkatársai előzetes triage-t végeznek. 

A békéscsabai Dr. Réthy Pál Tagkórház Dedinszky Gyula 
utcai teherportát csak a munkatársak és a mentők hasz-
nálhatják. A betegek a Gyulai út felől a sebészeti tömb 
auláján keresztül érkezhetnek, ahol az SBO munkatársai 
előzetes triage-t végeznek. 

A veszélyhelyzet alatt az alábbi szabályok érvényesek, ami 
szerint tervezett egészségügyi ellátások csak akkor kerül-
hetnek elvégzésre, ha annak oka:

– életveszély, illetve sürgős szükség,

– daganatos megbetegedésben szenvedők ellátása és

– tartós egészségkárosodás elkerülése.

A Központi Laboratóriumi járóbeteg szakrendelésein csak 
az alábbiakban felsoroltak esetén végzik el a mintavétele-
ket:

– onkológiai szakrendelés beutalójával érkező betegek,

– hematológiai szakrendelés beutalójával érkező betegek,

– protrombin idő/INR vizsgálatok elvégzése,

– terhesség alatti kötelező vizsgálatok.

– egyedi elbírálás alapján sürgős esetben:

– vidékről érkező idős, mozgásukban korlátozott betegek 
vizsgálatainak elvégzését,

– képalkotó diagnosztikai, sürgős sebészeti beavatkozások 

elvégzéséhez szükséges laboratóriumi vizsgálati eredmé-
nyek,

– érvényes beutalóval érkező betegek sürgős vizsgálatok 
elvégzése és/vagy foglalkozás-egészségügyi orvos által ki-
állított beutalóval rendelkezők.

Lelet kiadások szünetelnek: A diagnosztikai vizsgálatok 
(laboratóriumi vizsgálatok, röntgen, ultrahang, CT, MRI, 
izotóp) leleteit az EESZT-be feltöltjük, amelyeket megfelelő 
hozzáférés esetén le lehet tölteni. 

A tüdőszűrés és egyéb szűrővizsgálatok szünetelnek: a fog-
lalkozás egészségügyi szakorvos beutalójával rendelkező 
betegek, akiknek a munkába álláshoz elengedhetetlen a 
vizsgálat elvégzése csak érvényes beutaló esetén kerülhet 
sor a vizsgálatra. Tüdőszűrést végzünk továbbá sürgősségi 
esetekben.

Járóbeteg/  zioterápiás szakellátás korlátozása:

A fekvőbeteg szakellátáshoz hasonlóan valamennyi járó-
beteg szakellátás korlátozottan vehető igénybe.  

Minden előjegyzett beteget értesítünk, valamint biztosít-
juk a szakrendeléseken a telefonos konzultációt. 

Kontroll vizsgálatok: 

A beteg megjelenést kérjük, szíveskedjenek elhalasztani. 
A kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően új idő-
pont egyeztetése szükséges.  

Nem sürgősségi fekvőbeteg szakellátás:

Az előre tervezett műtétekhez hasonlóan valamennyi fek-
vő beteg ellátó osztály és krónikus osztály betegfelvétele is 
módosul. 

Az egészségügyi intézményekbe történő belépés, egyéb tudnivalók:
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Ha Önnek van már osztályos felvételi időpontja, az a ki-
alakult helyzet miatt elmarad. Az újabb felvételi időpont-
ról értesíteni fogjuk. A nappali ellátások teljes körűen szü-
netelnek. 

Műtéti program átütemezése: 

Az előre tervezett műtéti beavatkozások elvégzésére csak 
a járványveszély megszűnte után kerül sor. Az időpontok 
módosításáról az Ön által megadott elérhetőségen értesít-
jük.  

Az aktuális állapotával kapcsolatos kezelés szükségességé-
ről háziorvosával/kezelőorvosával telefonon egyeztessen.

A folyamatban lévő onkológiai kezelésekre a változások 
nem érvényesek, azok a megfelelő protokollok szerint zaj-
lanak.  

Beutalók, igazolások érvényessége: 

a közgyógyellátásra való jogosultság a kormány döntése 
értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak 
megszűntét követő 90 napig fennmarad,

a keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 heten-
ként kiállítani, 

az idős emberek védelmében a stabil állapotú krónikus 
betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen tör-
ténő rendelése, valamint a betegeknek adott tanácsadás 
távkonzultáció során is történhet,

az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre 
és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javas-
latok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama 
alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 
napig,

a mai napra és az ezt követő napokra érvényes beutalók a 
veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig érvényesek 
maradnak. Ezeket az intézmény elfogadottnak tekinti a 
járványveszély megszűnte után.

E-recept alkalmazása: 

A személyes találkozások számának csökkentése érde-
kében a mai naptól minden beteg részére biztosítjuk az 
e-recept elérhetőségét. A veszélyhelyzet kihirdetésétől 
egyszerűsödött az e-recept kiváltásának feltételrendszere. 
A veszélyhelyzetben a gyógyszertárak a gyógyszer kiadá-
sát felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik 
azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és sa-
ját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. 
A gyógyszertárban kizárólag a gyógyszert átvevő személy 
adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógy-
szereket.

SZIGORÚ látogatási tilalom van érvényben!

Törekszünk arra, hogy az alábbi esetekben biztosítsuk a 
kapcsolattartási jogot az aktuális járványügyi helyzetnek 
megfelelően: 

Súlyos állapotú betegnek joga van, hogy az általa megjelölt 
személy mellette tartózkodjon. Felnőtt betegeket csak kü-
lönleges esetben engedéllyel látogathatják (súlyos állapotú, 
haldokló beteg). 

A kiskorú betegek mellett a szülő, törvényes képviselő, 
vagy az általa megjelölt személy tartózkodhat azzal, hogy 
egy kiskorú mellett csak egy szülő és egymást NEM válto-
gathatják. Szülő nő mellett egy nagykorú személy a vajú-
dás és a szülés időtartama alatt folyamatosan tartózkod-
hat.

A beteg által megadott személy a beteg és az önmaga 
egészségének védelmében naponta legfeljebb két alkalom-
mal kezdeményezheti a látogatást.

A kapcsolattartás jogának gyakorlása előtt kérjük, hogy az 
adott osztályon, telefonon érdeklődjön az aktuálisan érvé-
nyes szabályokról.

Betegdokumentáció igénylése: 

Kizárólag elektronikus úton történhet a gyulai tagkórház 
esetében a titkar@bmkk.eu, a békéscsabai tagkórház ese-
tén a titkarbcs@bmkk.eu e-mail címen. 

Járóbeteg/  zioterápiás szakellátás korlátozása:

A fekvőbeteg szakellátáshoz hasonlóan valamennyi járó-
beteg szakellátás korlátozottan vehető igénybe.  

Minden előjegyzett beteget értesítünk, valamint biztosít-
juk a szakrendeléseken a telefonos konzultációt.

A szeghalmi Rendelőintézetben rendelési időben a szak-
orvossal történő telefonos konzultáció biztosított, minden 
hívást bekapcsolunk az adott szakrendelésre. Amennyiben 
a konzultáció során a szakorvos a személyes orvos-beteg 
találkozás mellett dönt, azt a járványügyi szabályok szigo-
rú betartása mellett biztosítjuk.

Tanácsolom minden panaszos esetben a háziorvossal tör-
ténő telefonos konzultációt, amely során világossá válik, 
hogy szükséges-e további ellátás, vagy az EESZT adta lehe-
tőségek igénybe vételével megoldható a probléma.

Mint egészségügyi dolgozó, tisztelettel kérem a betegeket, 
hogy amennyiben személyes orvos-beteg találkozásra ke-
rül sor, a járványügyi intézkedéseket tartsák be, vegyék 
komolyan, hiszen sürgős ellátás keretében elsősorban le-
gyengült  zikumú, illetve immunrendszerű páciensek ke-
resik fel a gyógyító intézményeket, akik fokozott védelmet 
igényelnek. Másrészt az egészségügyi dolgozók részéről 
sem szerencsés a megfertőződés, ugyanis az esetleg egy 
egész orvosi rendelő 2 hétre történő bezárását is jelentheti, 
ezzel egy egész háziorvosi körzet, vagy akár több település 
ellátása szünetelhet.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Dr. Tóth Tünde
vezető asszisztens
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Piros matrica a bejárati ajtón, kapun

A koronavírus miatt kialakult korlátozások, szabályozá-
sok ötödik hetébe léptünk. Egészségügyben dolgozóként 
nem volt kérdés az, hogy Füzesgyarmaton lesz-e fertőzött, 
a kérdés az volt, hogy mikor. Egy héttel ezelőtt futótűzként 
terjedt el a városban: megvan az első fertőzött!

Némi izgalommal kezdtük el a hivatalos procedúrát, izzó 
telefonos kapcsolat a Népegészségügyi Intézet tisztifőor-
vosával, a szinte hetente változó eljárási rend pontjainak 
megfelelően indultunk a kötelező tennivalókban… amikor 
jött a gúnyos megjegyzés a facebookon: mit keres ennek az 
embernek a hozzátartozója a boltban? Mit képzelnek ezek 
magukról? Egyáltalán, mennyi a fertőzött? Mire készüljön 
a falu? Miért nem vagyunk tájékoztatva, kik a fertőzöttek? 

Készítettünk egy videófelvételt, amiben elmondtuk a té-
nyeket, és jött a következő megjegyzés: eltitkoljuk az igaz-
ságot! Félrevezetjük a lakosságot! Megdöbbentőnek tartot-
tam, hogy ezt a családot szinte pellengérre állították, mint 
valami leprást, és a segítség nyújtása helyett az ujjal muto-
gatást választották velük szemben. 

Ezen visszajelzések késztettek arra, hogy megosszam 
Önökkel azokat a tényeket, amikkel talán tisztábbá válik a 
kép, hogy HOGY KERÜL A PIROS MATRICA A KAPU-
RA, ÉS MIT IS JELENT EZ?

A karantén elkülönítést jelent. Két formáját különböztet-
jük meg: önkéntes és hatóság által elrendelt karantént. 

- Önkéntes karanténba vonulhat bárki, aki úgy gondolja, 
hogy egy általa megadott időre otthon szeretne maradni, 
ezt szabadsága terhére, a munkáltatójával egyeztetve teheti 
meg. 

- Aki piros matricát kap, annál minden esetben a hatóság 
(a Népegészségügyi Osztály) rendeli el a kötelező otthon-
maradást. Háziorvos, munkaadó NEM rendelhet el karan-
tént, tekintve, hogy nem hatóság. 

Kinek kell karanténba vonulnia? 

Meg kell különböztetnünk járványügyi meg  gyelést és 
járványügyi elkülönítést. 

Meg  gyelés alá kerül mindenki, aki Magyarország hatá-
rát átlépi, akár árufuvarozóként, a munkáját végezve, akár 
egyéb okból lépi át a határt. Azon személyek, akik meg-
 gyelés alatt tünetmentesek, legkésőbb 14 nap múlva, de 

amennyiben a munkájuk miatt (pl.: árufuvarozók) ennél 
rövidebb időn belül ismét munkába kell állniuk, tünet-
mentes esetben a munkavállaló és a munkáltató nyilatko-
zata alapján a hatóság a karantén hamarabb feloldhatja. 

Ki kerül járványügyi elkülönítés alá? 

Akinek olyan tünete van, ami gyanússá teszi arra, hogy 
koronavírus fertőzése van. Ebben az esetben mintavétel 

történik, az elkülönítés addig tart, amíg két egymást köve-
tő negatív eredménye nem születik. 

Mit kell tenni a karanténban lévő személynek?

- köteles otthonában tartózkodni, nem hagyhatja azt el, 
nem fogadhat vendégeket. 

- köteles saját használati tárgyait használni, azokat ottho-
nában tisztítani és tárolni

- egészségügyi ellátása esetén háziorvosával / ügyeletes or-
vossal egyeztetni

- a  gyelmeztető feliratot a tartózkodási helyén a bejárati 
ajtón elhelyezni. 

A hatósági karantén alatt lévő emberek ellátásában az Ön-
kormányzat kötelessége a mindennapi ellátásban való se-
gítségnyújtás. Füzesgyarmaton a Családsegítő munkatár-
sai azok, akik ennek a kivitelezésében segítenek. 

FONTOS! A  gyelmeztető felirat arra a személyre vonat-
kozik, aki ezt kapta! Amennyiben elkülönítés alá kerül 
valaki, úgy a vele egy háztartásban élők is meg  gyelés alá 
kerülnek, amennyiben a lakáson belül nem oldható meg 
az, hogy teljes mértékeben el tudják kerülni a személyes 
érintkezést. 

Ki kérhet tesztet? 

Egyelőre csak az, akinek tünete van (Láz, száraz kö-
högés, nehézlégzés, fáradékonyság, torokfájás, fejfájás, 
izom- vagy ízületi fájdalom, hidegrázás, hányás, hasme-
nés). Egyes munkahelyeken gyorstesztek már elérhetők, 
de jelenleg sem a háziorvosi rendelőkben, sem patikákban 
nincs olyan teszt, amely elérhető lenne bárki részére. A 
hatóság kizárólag akkreditált laborban végzett vizsgálati 
eredményt fogad el. 

Bízom abban, hogy a leírtak némi segítséget nyújtanak 
Önöknek arra az esetre, ha egy ház ajtaján vagy kapuján 
meglátják a  gyelmeztető piros matricát, hogy az ott élő 
emberek ezt azért tették ki, hogy ezáltal védelmezzék az 
embertársaikat az esetleges fertőzés terjedésében! Ezt te-
hát egy fokozott  gyelmet jelent, és nem azt, hogy az ott 
élőkre ujjal kell mutogatni! Legyenek türelmesebbek, to-
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toleránsabbak és megértőbbek embertársaikkal szemben,, 
hiszen nem lehet tudni, hogy a következő  gyelmeztető 
felirat nem épp az Önök ajtajára kerül-e! 

Egyelőre nem tudható, hogy lesznek-e további szigorító in-
tézkedések a járványügyi vészhelyzet miatt. Amennyiben 
a Polgármester Úr a korlátozó intézkedéseken kívül egyéb 
szigorítást kíván bevezetni, arról soron kívül tájékozta-

tást adunk. Ennek elkerülése érdekében kérünk minden-
kit, hogy az eddigi korlátozásokat tartsa be!! Ezen felül a 
fertőzöttek és a karanténban állók létszámáról rendszeres 
tájékoztatást nyújtunk, a beteg és a nem beteg személyek 
adatainak védelme érdekében azonban neveket nem áll 
módunkban közzétenni.

Dr. Barta Krisztina, háziorvos

Az Egészségfejlesztési Irodák hálózatának felettes szervei 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ (NNK)

A jelenleg érvényben lévő járványügyi veszélyhelyzet el-
rendelése óta a Füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda 
(EFI) a programjában meghatározott, betervezett tevé-
kenységeket nem tudja a tervek szerint folytatni, megva-
lósítani.

2020. 03.13-án az NNK hivatalos iránymutatása alapján 
a szakmai programokat felfüggesztettük. Ettől a naptól 
kezdődően az EFI munkatársai a füzesgyarmati Központi 
Rendelőben nyújtanak segítséget az egészségügyi szakdol-
gozóknak. 

Az NNK hivatalos tájékoztatóit az EFI facebook oldalán 
közzétesszük, kérjük ezeket  gyelmesen olvassák el, és az 
abban foglaltakat tartsák be!

Mivel a veszélyhelyzet idején a személyes találkozások 
minimálisra csökkentése az irány, ezért jelenleg a prog-
ramjaink közül az intervall edzés van online módon meg-

tartva. Aki szeretne csatlakozni ehhez a mozgásformához 
a Facebookon keresztül az Intervall Team Füzesgyarmat 
csoporthoz csatlakozva megteheti, és az otthonában Mol-
nár-Szakácsi Judit élő bejelentkezései alkalmával részt tud 
venni az edzéseken.

Terveink szerint az eddig nagy népszerűségnek örvendő 
zumba is hasonló módon fog működni, ennek szervezése 
jelenleg folyamatban van. 

Az EFI lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a lakossághoz csak hiteles, ellenőrzött for-
rásból származó tájékoztató anyagok jussanak el. 

Kérünk mindenkit, hogy a jelenlegi helyzetben a hivatalos 
információk alapján tájékozódjon, ne az interneten kétes, 
ismeretlen forrásokból nyert, sokszor hamis információk 
alapján.

Kövessék  gyelemmel a Facebook oldalunkat, a legfris-
sebb tudnivalókat elsődlegesen ott osztjuk meg.

A Füzesgyarmati Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója

Németi Beáta
irodavezető

GYERMEKFOGÁSZATI PREVENCIÓ 2020. ÁPRILIS

EFI
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Füzesgyarmati lakosok!

Füzesgyarmat város fogorvosaiként a COVID-19 járvány 
kapcsán átszervezett fogászati ellátást a gyermekfogászat 
tekintetében elégtelennek tartjuk.

Ezért, hogy megelőzzük a fogszuvasodások (foglyukadá-
sok) kialakulását, és a már meglévő fogszuvasodások elő-
rehaladását és komplikálódását, a következőket javasoljuk:

- INGYEN ELVIHETŐ ELMEX GÉL-t kap minden füzes-
gyarmati lakcímmel rendelkező 5-14 éves gyermek!

- a program a cserélődő fogazatú gyermekeket kívánja 
támogatni, vagyis a kinővő végleges fogakat védeni (5-6 
évesen már kinőnek a végleges fogak)

- mivel a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzetben 
a gyermekek fogait töméskészítéssel védeni nem tudjuk, 
a megelőzés maradt az egyetlen megoldásunk arra, hogy 
gyermekeink mosolyát megmentsük.

A FOGMOSÁS
• NEM FÁJ!

• 2X VÉGEZZÜK EGY NAP (REGGEL ÉS ESTE)!

• 2-3 PERCIG TARTSON!

• SEPREGETŐ MOZDULATTAL VÉGEZZÜK, ÍNYTŐL  
AZ ÉLEK FELÉ!

ENNYI AZ EGÉSZ!

Kérjük a szülőket, vegyenek részt a programban.  Jelent-
kezzenek a fogorvosi rendelőkben, előzetes telefonos 
egyeztetés után, hétköznaponként 10-12 között. 

Dr. Külüs Hajnalka              Dr. Vlaszáts István

Tel: +66-590-190
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Egyedül nem megy…

2020.március 27-én hatályba lépett, kijárási korlátozások-
ra vonatkozó kormányrendeletben foglaltaknak megfele-
lően, önkormányzatunk is tájékoztatta a lakosságot hogy 
a 65 év feletti lakosok kerüljék a nyilvános helyek látoga-
tását, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatban ke-
ressék a Családsegítő Szolgálatot.

Természetesen a karanténban lévő családok ellátásában is 
folyamatosan segítünk.

Van aki önként vállalta a karantént, mert – bár külföldön 
dolgozott a családfő – nem kapott piros cédulát, de fele-
lősségteljesen úgy látta jónak, hogy családja és mások is 
biztonságban legyenek.

No és vannak olyan karanténban lévők, akik már piros cé-
dulával tértek haza a határról.  Az önkormányzati jelzés 
után mindenkivel felvettem a kontaktot, és ahol szükséges, 
segítünk, amit sokan már igénybe is vettek.

Eltelt 5 hét, ez még csak a kezdet.

Az információk halmaza, valódisága vagy álhírei közepet-
te végezzük feladatainkat: hol sokszor elkeseredve a sok 
negatív hozzáállástól, hol fáradtan a sok munkától, de nem 
adjuk fel!

Sokan félnek a fertőzéstől, időseinknél fokozottabban lát-
juk a depresszió jeleit, ezért fontos a Családsegítő Szolgálat 
dolgozóinak jelenléte, egy pár biztató szó, hogy nincsenek 
egyedül, hogy van segítségük és hamarosan minden rend-
ben lesz.

Nos, sokrétű a munkánk: akiket gondozunk, azokat men-
tálisan is segíteni kell. Felmerül a kérdés, bennünk ki tart-
ja az erőt, személyiségünk, szakmaiságunk, összetartozá-
sunk?

Akik eddig aktívabbak voltak és szerettek emberek közé 
menni, azoknak nehezebb elfogadni a bezártságot. Akik 
inkább otthonülők voltak, vagy nehezen mozogtak, azok 
szívesebben fogadják segítségünket.

Kolleganőim nevében is kijelenthetem, hogy természetes 
a segítségnyújtásunk és nem teher számunkra. Úgy gon-
doljuk, hogy még mindig többen kellene hogy segítséget 
kérjenek intézményünktől.

Szolgálatunknál nincs szokványosügyfélfogadás. A rend-
kívüli eseteket kezeljük, telefonon próbálunk megoldáso-
kat keresni. 

Dolgozóimnak védőmaszkot és kesztyűt biztosítottam és 
a kistérségi vezetőnk a fertőtlenítéshez szükséges eszközö-
ket. Sajnos az egyszeri használatos kesztyű gond nálunk is. 

Segítőim tájékoztatva vannak a fertőtlenítés szabályairól, 
mit használjanak, hogy menjenek ki a gondozottakhoz, 
boltokba, gyógyszertárba.

Nagy probléma, hogy gondozóim 9 órától 12 óráig nem 
mehetnek be a boltokba, így megnehezíti az idősek ellá-
tását.

Nehezen megoldható, hogy több embernek 9 óráig vásá-
roljon be, ebben kérjük a polgármester úr segítségét.

Minden munkahelyen, kisközösségben ismételten fel kell 
hívni a lakosság  gyelmét a fertőtlenítés, kézmosás, fon-
tosságára, és a higiénés szabályok betartására.

Kérem városunk lakóit, bátran keressenek bennünket, 
közben nyitott szemmel lássanak, ha idős vagy mozgás-
képtelen embert tudnak hogy nincs segítsége, telefonja, 
jelezzék felénk!

Családsegítő Szolgálat: 06-66-491-055

Empátiával, oda  gyeléssel, nyugalommal és összefogással 
könnyebben átvészeljük ezt a mindenki számára nehéz idő-
szakot.

Szabó Lászlóné, telephely-koordinátor 
Családsegítő Központ
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A digitális munkarend első hetei Füzesgyarmaton

Március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend lé-
pett érvénybe Magyarországon, amelyet a különleges 
helyzetnek „köszönhetően” hirtelen jelentettek be. Az új 
típusú oktatásra való áttérés komoly kihívás elé állította az 
oktatás területének valamennyi szereplőjét, tanulót, szülőt 
és tanárt egyaránt.

A digitális munkarendre való átállással intézményünk 
egyik pillanatról a másikra olyan feladattal találta magát 
szemben, amely eddig gyakorlatilag ismeretlen volt a teljes 
oktatási rendszer számára. Nem léteztek minták, nem vol-
tak kidolgozva módszertanok, ezért azok a pedagógusok is 
komoly pluszfeladatok elé néztek, akik egyébként jártasak 
a digitális eszközök használatában, és a digitális oktatási 
módszerek alkalmazásában.

A látható, érezhető nehézségek ellenére – több ezer más is-
kolához hasonlóan – nevelőtestületünk nagy intenzitással 
vetette bele magát az új kihívások leküzdésébe.

Első lépésként átgondoltuk, felmértük városunk tanu-
lói úságának, pedagógusainak eszköz és internetellátott-
ságát, képzettségét, felkészültségi szintjét. Kidolgoztuk az 
időkereteket, meghatároztunk egy viszonylag egységes 
kapcsolattartási keretrendszert, amely az új munkarendet 
jellemezheti, és amely kellő szabadságot biztosít pedagó-
gusaink egyéni elképzeléseinek, ötleteinek a végrehajtá-
sához. Szaktanáraink az új helyzet függvényében kiele-
mezték helyi tanterveiket és szükség esetén elvégezték a 
módosításokat. Honlapunkon, Facebook oldalunkon és az 
osztályfőnökökön keresztül folyamatosan tájékoztattuk a 
tanulókat, szülőket a teendőkről, a várható eseményekről.

Két napos előkészítés után március 18-án kezdődhetett az 
oktatás. Az eddig eltelt időben a következő tapasztalatok 
at szűrtük le:

A füzesgyarmati diákok infrastrukturális lehetőségei, ha 
nem is kiemelkedőek, de mindenféleképpen megfelelőek. 
A családok 35%-a asztali géppel, 67%-a laptoppal, 87%-
a okostelefonnal és 23%-a tablettel rendelkezik. A szülői 
visszajelzések alapján 95%-ban rendelkezünk az oktatás-

hoz elegendő interneteléréssel. A kevés problémát az egy 
családon belüli több iskolás gyermek, a gépek alacsony 
műszaki színvonala jelenti. Iskolánk több mint harminc 
esetben biztosított tanulói laptopot az azt igénylők számá-
ra.

Tanulóink nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az új 
„világba”. Minden diákunkkal tartjuk a kapcsolatot, döntő 
többségükben szorgalmasan végzik a feladataikat, küldik 
a munkák elvégzését igazoló dokumentumokat. Sajnos 
problémás eseteink most is vannak, de ezek száma nem 
haladja meg a normál tanrendben lévő problémás esetek 
számát.

Örömmel tapasztaljuk olyan tanulóink aktív tevékenysé-
gét, akik a hagyományos tanórákon nem, vagy csak ritkán 
nyilvánulnak meg. Tanulói önállóság, feladatok értelme-
zése területén elgondolkodtató előrelépéseket láthatunk 
nap, mint nap.

Pedagógusaink beszámolója alapján a szülőkkel való 
együttműködés kiváló. Az elmúlt időszakról szóló kérdő-
ívünket a szülők 90%-a küldte vissza. A legfontosabb kér-
désekben – időbeosztás, tananyag mennyiség – több mint 
93%-ban helyeslik, elfogadják az iskola által nyújtottakat. 
(A néhány jelzett problémát kiértékeljük, természetesen 
szükség esetén próbálunk változtatni, módosítani.) A kér-
dőív alapján tanulóink nagy többsége napi munkarenddel 
tölti a napjait, sokat házimunkázik és szinte mindenkinek 
megfelelő lehetősége van a mozgásra. A kornak megfelelő-
en felsőseink gyakorlatilag 100%-ban online kapcsolatban 
állnak egymással.

Nehéz, sok munkával töltött heteken vagyunk túl. A szü-
lők érzékelhető bizalma, tanulóink lelkesedése, önállósá-
gának fejlődése miatt az elmúlt időszakot mindenfélekép-
pen pozitívan kell értékelnünk, még akkor is, ha az oktatás 
hatékonysága a jelenlegi helyzetben nem bizonyítható, az 
értékelés nehézkes, és sok kérdőjelet vet fel.

Bán   Attila, intézményvezető
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Digitális tanrend - online oktatás tapasztalatairól

Hirtelen jött a váltás mindenkinek: pedagógusnak, gyer-
meknek, szülőnek egyaránt. Nem arról van szó, hogy jól 
megtervezett felkészülés után egy új típusú tanítási- tanu-
lási formára, térünk át, hanem veszélyhelyzetben, eddig 
soha nem próbált módszert alkalmazzunk. Füzesgyarma-
ton is, csakúgy, mint az ország valamennyi közoktatási in-
tézményében így folyik az oktatás. Szerencsére a felmérés 
azt mutatta, hogy városunkban igen jó a családok infor-
matikai eszköztára, internet elérhetősége. Megszerveztük 
a csoportokat, kisebb-nagyobb nehézségekkel már kezdet-
ben jól működtek. Én a facebookon hoztam létre német 
nyelvi tanulói közösségeket évfolyamonként.

A feladatok megoldása közösen történik, már jól megy a 
visszacsatolás, beszámolás, házi feladat küldése, javítások 
elvégzése. 

A tanulók egy része szórakozásra használta eddig az in-
formatikai eszközöket: játék, chat, képek felrakása, stb., de 
nagy hiányosságokat tapasztalok a különböző műveletek 
végzésénél, például: hogyan kell megnyitni egy  le-t, le-
tölteni, vagy csatolni egy dokumentumot, képet megfelelő 
módon küldeni, szerkeszteni….

A testnevelés tantárgy tekintetében a mindennapi moz-
gást, valamilyen sporttevékenység végzését tartom elsőd-
legesnek és csak minimális elméleti feladat adását.

A 3 hét alatt nagyon pozitív tapasztalataim vannak, amit 
itt most szeretnék megosztani: Erősödött az önálló mun-
kavégzés képessége, diákjaimat új oldalukról ismerhettem 
meg, segítőkészség megnyilvánulása, a társak támogatása, 
fegyelmezettség a tanórákon való részvételben, a kapcso-
lattartás fontossága megnyilvánult a tanulók személyes 
kontaktkeresésében. A szülők igyekezete alkalmanként 
bámulatos és csodálatra méltó.

Az otthoni munkavégzésnek vannak árnyoldalai is, ami 
a pedagógust, gyermeket egyaránt próbára teszi. Többek 
között hiányzik a személyes jelenlét mind a pedagógus, 
mind a diák részéről, hiányoznak a társak, barátok, nekem 
a kollégák. Korlátozott a lehetőség az érzelmek kifejezésé-
re, az érintésre, azonnali reagálásra. És fárasztó, nagyon 
fárasztó szellemileg,  zikailag is, tanárnak, diáknak, szü-
lőnek egyaránt!

Szem előtt tartom a következőket: nem a kiadott és elsajá-
tított tananyag mennyisége kell, hogy meghatározza eze-
ket a heteket, hanem az, hogy nehéz helyzetekben hogyan 
találjuk fel magunkat, el tudjuk dönteni, mi az, ami fontos 
mi az, ami kevésbé. A tanulók felé kerülöm a túlterhelést, 
stresszes helyzetek közvetítését! Ehelyett próbálok humort, 
játékosságot, örömet, mozgást becsempészni a tanórákba.

Várkonyiné Csáforda Éva 
általános iskolai tanár

Mentsük meg a nyarat!
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt a tele-
pülésen működő turisztikai objektumok működésében 
jelentős változások történtek. Március 16-tól a Tourinform 
Iroda nem fogad ügyfeleket, településünkre érkező turis-
ták száma lenullázódott.

A jelenlegi időszakban arra törekszünk és azon dolgo-
zunk, hogy a partnereink és az érdeklődők ne maradjanak 
turisztikai információik nélkül, ezért folyamatosan kü-
lönböző tartalmakat teszünk közé a www.facebook.com/
tourinform.korossarret facebook oldalunkon és www.
sarretitura.hu honlapunkon, amelyek segítségével bepil-
lanthatnak a térségi zárva tartó kiállítóhelyek kapui mögé, 
tájékozódhatnak a későbbi térségi programokról és olvas-
hatják tájékoztatóinkat az elmaradt rendezvényekkel, tú-
rákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Hasznos turisztikai információkat osztunk meg a térsé-
günk iránt érdeklődő turisták számára, illetve utazási cél 
választását, későbbi időszakra tervezet kirándulások, üdü-
lések szervezését segíti elő. Ezzel arra törekszünk, hogy 
fenntartsuk az érdeklődést térségünk iránt.

Ahhoz, hogy a lehetőségek szerinti legkorábbi újraindu-
lást megalapozzuk, egy komplex terv összeállításán dol-
gozunk. Ehhez kértük a Magyar Turisztikai Ügynökség 
segítségét is. Szeretnénk olyan jó gyakorlatokra, tervekre 
vonatkozó modulokat kapni, amelyek hatékonyan alkal-
mazhatóak a településünkön, valamint kértük annak ösz-
szefoglalását, amelyek Magyarország Kormánya által a 
szektort érintő intézkedéseket foglalja össze és alkalmasak 
az üdülési motiváció fokozására.

A Kastélypark Fürdő és a Tourinform munkatársai közö-
sen olyan akciók kidolgozását kezdjük el, amelyek a kör-
nyező települések vezetői és vállalkozói, vállalatai számára 
ajánlanak olyan ösztönzőket, melyek a második félévben 
intenzív fürdő látogatószám növekedést eredményezhet. 
Tervezzük online és nyomtatott kiadvány publikálását is.

További ötleteket, együttműködést és részvételt szívesen 
veszünk és várunk:

fuzesgyarmat@tourinform.hu
Tőkésné Gali Mónika +36-70-329-4454

Gyáni Lídia +36 -31-780-6051
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Füzesgyógy K  - Napközi Konyha, Gara Hotel

A meghirdetett veszélyhelyzetet követő napokban a bi-
zonytalanság volt jellemző a munkavállalókra, és magára 
a munkáltatóra is. Ahogy a hiteles forrásokból tájékozód-
tunk a szükséges egészségügyi, védekezési teendőkről, 
megtettük a szükséges intézkedéseket. Az előírásoknak 
megfelelően a tájékoztatások megtörténtek, melyeket 
munkavégzés mellett minden érintett elfogadott és szigo-
rúan betart a fokozott higiénés szabályokra való kiemelt 
 gyelemmel.

Az üzemeltetés szempontjából az elsődlegesen fellépő 
probléma a közkonyha tekintetében jelentkezett, mivel a 
digitális tanrendre átállást követően megszűnt a gyerme-
kek helyben történő étkeztetése. Ez számszerűen azt je-
lenti, hogy az eddigi 300 fő/ napi adag helyett 40 fő/napi 
ételt szállítunk ki vagy biztosítjuk az elvitelét. A bölcső-
de tekintetében eddigi 35 fő/napi adag helyett 15 fő/ nap, 
óvoda 155 fő / napi adag helyett 35 fő részére van igény az 
étkeztetésre.

Az adott kormányrendeletnek megfelelően a szállodai és a 
napközi konyhán szabályozni kellett a lefoglalt időponto-
kat rendezvények tekintetében is.  A szállodához kapcso-
lódóan a kijárási korlátozás bevezetését követően a szál-
lóvendégek fogadása teljes mértékben ellehetetlenül. Az 
étteremnek lehetősége van továbbra is étel kiszállításra, 
de a nagymértékben céges szinten lecsökkenő igény mi-
att racionalizáltuk az étkeztetés biztosítását azáltal, hogy 
egy helyen: a napközi konyhán látjuk el a főzési teendő-
ket. A munkaviszonyban foglalkoztattak létszáma nem 
változott, de 11 munkavállaló tekintetében 4 órás foglal-
koztatásra tértünk át. A megbízással, illetve egyszerűsített 
foglalkoztatással alkalmazott munkavállalóinktól váltunk 
meg. 

A közüzemi szolgáltatókkal 6 hónapos részletben történő 

 zetési könnyítésben állapodtunk meg. A beszállítókkal 
folyamatban vannak az egyeztetések. Válságkezelési ter-
vet készítettünk, mely kiterjed az élelmiszerbiztonságra, 
nyomon követhetőségre. A HACCP és személyi higiénés 
előírások szigorúbb betartása, illetve folyamatos oktatá-
sa. COVID- 19 elleni védekezésre alkalmas védőeszközök 
biztosítása a dolgozók számára, valamint a használatukra 
vonatkozó központi oktatás megszervezése, megkövetelé-
se. A konyhatechnikai eszközök, gépek, raktárak, előkészí-
tők, szociális helységek műszak közbeni és utáni fertőtle-
nítése. Szállító edények tisztítását, fertőtlenítését fokozott 
 gyelemmel végezzük a kiszállítás helyén és a visszaszál-

lítás után is.

Jelen pillanatban a cégünk üzemeltetésének költségei 
nagyságrendekkel meghaladják a bevételeket, melyet ed-
dig saját forrásból és tagi kölcsönből  nanszíroztunk. A 
következő 2- 3 hónapra elsődleges prioritás számunkra, 
hogy megőrizzük a dolgozói létszámot és megegyezés szü-
lessen a szolgáltatókkal és a beszállítókkal.  Az áruellátás 
esetleges akadályoztatása miatt a raktárkészlet biztonsági 
feltöltése szükséges a leggyakrabban használt élelmisze-
rekből – biztonsági tartalék képzés.

Készítettünk egy táblázatot mely mutatja a leggyakrabban 
felhasznált nyersanyagok tekintetében a 2019. évi átlagos 
nyersanyag ár és a 2020. évi átlagos nyersanyag ár válto-
zását. Ez 55%-os emelkedést mutat. Amennyiben a tisz-
telt Önkormányzatnak a gyermekétkeztetés megrendelő-
jeként van lehetősége megemelni a nyersanyag normát és 
a főzési díjat, ezzel hozzájárulna a további zavartalanabb 
működésünkhöz. 

Szabó Zoltánné, élelmezésvezető

Master - Kredit K .

Hogy élik meg a helyzetet, mint munkáltató, hogy élik meg 
a dolgozók?

A dolgozók szempontjából felértékelődött a meglévő mun-
kahely, többen aggódnak, hogy meg ne szünjön a foglal-
koztatásuk. 

Milyen nehézségekkel találkoztak, mik az eddigi tapaszta-
latok, kellett-e intézkedéseket hozni? 

Igen, több megrendelő visszamondta a megrendelését, ez 
árbevétel kiesést jelent. Sajnos ezzel együtt a különböző hi-
tel és beruházási támogatások elbírálása is lelassult. Ennek 
köszönhetően az ez évi beruházásokat el kell halasztani. 

Milyen tervekkel készülnek, ha ez eltart még 2-3 hónapig? 

Ha több hónapig eltart a veszélyhelyzet akkor csökkenteni 
kell a dolgozók létszámát. 

Mivel tudna az Önkormányzat segíteni? 

A helyi adók átütemezésével, vagy legalábbis kamatmentes 
részlet  zetési lehetőséggel. 

Bere Károly, ügyvezető
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COVID-19 vírushelyzet az élelmiszer kiskereskedelem szemszögéből

Március 16-tól életbelépett vészhelyzetet követően a Spar 
Magyarország K  által közölt és a szakhatóságok által 
közzétett a fertőzés megelőzését szolgáló intézkedéseket 
vezettünk be.                

Egyéni védőfelszerelések használata, védőkesztyű, védő-
maszk (sajnos csak házi készítésű). A sűrű, szappanos, 
fertőtlenítőt tartalmazó folyékony szappanos (KAY) kéz-
mosás alkalmazása. 

65 év feletti nyugdíjas dolgozó  zetés nélküli szabadságo-
lása.

Ezzel egyidőben a bolt több pontján elhelyeztünk egyszer 
használatos kesztyűket, a használatára megkérő plakáttal.

Emellett a boltban használatos eszközök, ajtókilincsek 
műszakonként történő fertőtlenítése.  Kosarak, bevásárló-
kocsik napi fertőtlenítővel történő tisztítása.

A beszállítók csak védőkesztyű és maszk használatával 
léphetnek a raktár területére.

A vevők részére információs plakátok kihelyezése: a meg-
előzés módjáról, az egyéni védőfelszerelések használatáról  
és  a helyes kézmosásról, a vásárlás közben betartandó 
egymás közötti távolságról - majd az ilyen értelmű plaká-
tok folyamatos aktualizálása.

Március végén a pénztárak és a csemegepult előtti, egymás 
távolságát meghatározó várakozási pontokat ragasztot-
tunk a padlóra.

Továbbá a pénztárpultokra védő plexik kerültek felszere-
lésre. Ezzel is védve a legveszélyeztetettebb kollégákat a 
cseppfertőzéstől lehetőségétől. 

Április 6-tól a bejáratnál alkoholos kézfertőtlenítőt is ki-
helyeztünk, annak tartalmi leírásával használatának mód-
jával. (Az említett eszközök, egyéni védőfelszerelések, sze-
rek a vásárlók részére is saját erőből lettek  nanszírozva)

Április 5-től a vasárnapi nyitva tartásunkat a vásárlói igé-
nyekhez igazítottuk.

Úgy látjuk Füzesgyarmaton többen még távolinak érzi a 
vírusfertőzés veszélyét. Idegen, csak a tévéből ismert em-
berek beszélnek róla. „Olyan mintha egy  lmet néznék” 
nyilatkozták egy páran. Talán ezért: lassan értik meg és 
tartják be a megszorítások minden pontját. A napok múl-
ásával azért egyre megértőbb a vásárlók magatartása. Ez 
az érzés még sokban változhatna, ha Füzesgyarmat város 
vezetése hozna rendelkezéseket, szólna az emberekhez.

Áruellátás: Sajnos az elmúlt hetekben előfordult, hogy egy 
néhány termék nem volt elérhető. Ezekre nem mondanám, 
hogy hiánycikk, mivel az több hónapos hiány után mond-

hatjuk. Ezt inkább úgy jellemezném, hogy a nagy mennyi-
ségű keresletet a gyártó nem tudta ilyen gyorsan teljesíte-
ni. Nyugodtan kijelenthetem nem kell attól tartani, hogy 
nem tudjuk kiszolgálni a kedves vásárlókat.            

NYITVA TARTÁS: A hétköznapi nyitva tartásunkat 
(más kereskedelmi egységgel együtt) azért nem módosí-
tottuk, hogy a vásárlóknak legyen idejük a nap számos 
időpontján megejteni a vásárlásukat. Ha a vásárlók a 
megszokásukat egy kicsit átformálnák és nem csak reg-
gel 9:00-ig, vagy 12:00-től 15:00-ig szeretnének mindent 
megvásárolni, akkor a sorban állást is el lehet kerülni.                                                                 
A kollégáimmal együtt a jelen vészhelyzetben és a jövőben 
is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy 
maradéktalanul kitudjuk szolgálni Füzesgyarmat város 
lakosságát.        

Észrevétel:  

Sajnos azt kellett tapasztalni, hogy a vásárlók többsége 
nem szeret olvasni. Hiába helyeztük ki a fent említett pla-
kátokat azokat vagy el sem olvasták, vagy nem is érdekelte 
őket. Egyesek még sértőnek is találták a védőkesztyű hasz-
nálatára való kérésünket. 

Javaslatom szerint az Önkormányzat kötelező-
vé tehetné az élelmiszer boltokban a védőkesztyű 
vagy kézfertőtlenítő és a védőmaszk használatát.                                                                                                                 
Javasolhatná: A vásárláshoz készítsünk előre listát. Ne 
csak reggel 9:00-ig és kora délután, hanem a késő dél-
utáni, kora esti időpontokban is vásárolhatnak a ked-
ves füzesgyarmati lakosok. A vásárlás közben az is-
merősökkel való beszélgetést mellőzük, halaszuk más 
alkalomra. Ezzel is csökkentve a boltban töltött időt.                                                                                                  
Így elkerülhetőbbé válhat a tumultus és a 1,5m-es 
egymás közötti távolság is könnyebben betartható.                                                                                      
Vagy a bolt alapterületének arányában meghatározva, kor-
látozhatja az egyszerre bent tartózkodók számát.

Úgy gondolom a saját, bolton belüli lehetőségünket, esz-
közeinket kihasználtuk.Ezen felül közös együttműködés-
re, segítségre szívesen a város rendelkezésére állunk.

Úgy látom, a várható nehézségeket csak összefogással le-
het a legkevesebb veszteséggel elszenvedni. Ha tudunk, 
nagyon szívesen segítünk.

    
Szabó László, SPAR Partner Földi Csemege
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Golden Pallet K .
Társaságunk gazdasági környezete megfelel a jelenlegi 
európai viszonyoknak, bár termékeink iránt az elmúlt he-
tekben fokozott érdeklődést tapasztaltunk, mind a hazai, 
mind a nemzetközi piacon egyaránt, így termelésünk fo-
lyamatos, gyártókapacitásunk lekötött. 

Alapanyag beszerzéseink beérkezési ideje némileg meg-
nőtt, ezt korábbi beszerzéseinkkel és készleteinkkel tud-
tuk, és az elkövetkező hetekben tudjuk is kompenzálni, 
így az a tervezett gyártásainkat nem veszélyezteti.

Humánerőforrás gazdálkodásunk: társaságunknál a be-
tegszabadságon töltött, vagy táppénzes napok száma nem 
nőtt, az összhangban van korábbi statisztikáinkkal. 

Az iskolai, óvodai ellátás jelenlegi helyzete egy dolgozónk-
nak okoz kezelhető szintű nehézséget. A dolgozók mun-
kavégző képessége és kedve, általános hangulata, az össze-
tartás javult, amit a társaság vezetésének a munkatársak 
iránti felelősségvállalásáról tett nyilatkozata is erősített.

Hozott biztonsági intézkedéseink:

- A munkahelyre utazáshoz szükséges munkáltatói igazo-
lást minden dolgozó megkapta. A home offi  ce munkavég-
zés két munkakörben (IMKIR, kontrolling) megoldható, 
az ezen a területen dolgozó munkatársak bármikor mun-
karendet tudnak változtatni. Egyéni kérésre egy dolgo-
zónk munkavégzési helyét változtattuk meg, üzemegysé-
gen belül.

- Társaságunk munkavédelmi- és munkabiztonsági meg-
bízott partnere telephelyünkön rendkívüli  szemlét  tar-
tott. A szemle nem tett megállapítást, nem tárt  felhiányos-
ságot.

- A kormány illetve az operatív törzs rendelkezéseiről, il-
letve ajánlásairól a dolgozói szociális helyiségben felállított 
kivetítőn a dolgozóink folyamatosan frissített tájékoztatást 
kapnak. A munkaközi szünet eltöltését – egyéni kérésre – 
a korábbi kötött rendtől eltérően is engedélyezzük.

- Egyszer használatos gumikesztyű, és FFP2 szabvány 
szerinti maszk – mint egyéni védőfelszerelés – megfelelő 
mennyiségben rendelkezésre áll, ügyfélforgalmi helyisége-
inkben korlátozás nélkül vételezhető.

- Áruszállítás területén a dokumentumok fogadása, tárolá-
sa elkülönítetten, műanyag irattartó tasakban történik. A 
társasághoz érkező ügyfeleket (főként gépkocsivezetőket) 
több nyelven szerkesztett nyomtatványon nyilatkoztatjuk, 
hogy a kormány által fokozottan fertőzött területekként 
de  niált országokban, illetve régiókban („vörös zóna”) az 
elmúlt két hétben nem jártak.

- Az ügyfélforgalomnak kitett helyiségeinket és nyílászá-
róikat, valamint a vizes blokkokat óránként klórtartalmú 
fertőtlenítőszeres vizes oldattal takarítjuk. Ügyfeleink ki-
vétel nélkül minden esetben rendelkeznek egyéni védőfel-
szereléssel, és azt viselik is.

Jövőképünk: 

Természetesen társaságunk sem a hozott kormányzati 
intézkedésektől, sem az elkövetkező környezeti változá-
soktól nem tudja teljes mértékben függetleníteni magát. 
Ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy mind termelésünk 
folyamatosságának fenntartásához, mind dolgozóink 
egészségének, jó hangulatának, mind gazdálkodásunk 
stabilitásának a biztosításához a gondos gazdálkodótól 
elvárható előkészületeket megtettük. Intézkedéseinket 
fenntartjuk, illetve készen állunk minden, az arra feljo-
gosított szervek által hozott előírások, ajánlások szerint 
szervezni működésünket. Hisszük, hogy mind dolgozói 
közösségünk, mind piaci környezetünk ismerete bizakodó 
vállalati hangulatra ad okot.

Pikó Csaba ügyvezető igazgató

Serfőző Zsóka

A kialakult helyzet mindannyiunkat új kihívások elé állí-
tott. Mint munkáltató elsődleges célunk a munkavállaló-
ink egészségének védelme és a vállalat működésének fenn-
tartása az új körülményekhez igazodva.

 A fenti céljaink eléréséhez számos egészségvédelmi óvin-
tézkedést hoztunk. A járvány alakulását folyamatosan 
 gyelemmel követjük, és igyekszünk azonnal reagálni a 

megváltozott körülményekre, hogy változatlan módon 
biztosítani tudjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

 Célunk, hogy fenntartsuk a vállalat zavartalan működé-
sét, ennek érdekében előkészültünk különböző gazdasági 
intézkedések terveivel.

 Az általános egészségvédelmi óvintézkedések betartására 
való folyamatos  gyelemfelhívás nagyon fontos, az önkor-
mányzat lakossági tájékoztatásainak kiemelt szerepe lehet 
ebben.

KUKA Hungária K .
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Emberi és mennyei nézőpont

Húsvét ünnepét éppen csak magunk mögött hagyva 
nem meglepő, hogy református lelkészként Ézsaiás pró-
féta könyvének 53. fejezete, s annak is néhány sora jutott 
eszembe:

„ Útált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak fér  -
ja és betegség ismerője!
mint aki elől orczánkat elrejtjük,  útált volt, és nem 
gondoltunk vele.
Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat 
hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veret-
tetik  és kínoztatik Istentől!
És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi 
vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és 
az Ő sebeivel gyógyulánk meg. „ 

(Ézsaiás 53, 3 -5. verse, Károli fordítás )

Csodálatos ószövetségi prófécia, jövendölés ez Jézus Krisz-
tus váltsághaláláról.

Nincs keresztyén ember, akit e sorok az eljövendő Messiás 
szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról ne érintenének 
meg.

Ami azonban most különösen is befészkelte magát a gon-
dolataimba, az mindössze ez a néhány rövid szó: …és mi 
azt hittük…..

Igen, ez csak néhány rövid szó, mégis leleplező erővel bír.

Lerántja a leplet a mi emberi gondolkodásmódunkról. 
Arról, ahogy látjuk Jézust és a kereszten való kínhalálát 
(…” mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoz-
tatik Istentől „, pedig éppen ott és éppen akkor a mi bűne-
inket vitte fel önként a keresztfára és az emberiség megvál-
tását vitte végbe. )

Lerántja a leplet arról, hogy mennyire csak a saját szem-
szögünkből vagyunk képesek látni a dolgokat és mennyire 
megragadunk a felszínnél.

Lerántja a leplet értetlenségünkről és elbizakodottságunk-
ról is.

Bevallom én magam is azt hittem, soha nem kell azzal 
szembe néznem, hogy istentiszteletek maradnak el és 
mind a szószék, mind pedig a templomi padok üresen ár-
válkodnak majd egy vasárnap reggel.

A teológián is azt tanultuk, hogy istentisztelet soha nem 
maradhat el!

Huszonnégy évnyi szolgálatunk alatt el is követtünk min-
dent, hogy helyt állhassunk vasárnapról-vasárnapra. Em-
lékszem, hogy amikor nagyon beteg voltam egy szombat 
este, még a gyülekezeti nénik népi gyógymódja alapján 

összeállított undorító ízű kotyvalékot is legyűrtem a tor-
komon, csakhogy vasárnap reggelre jobban legyek és me-
hessek szolgálni. Magam is meglepődtem, de hatásosnak 
bizonyult.

Azt is pontosan fel tudom idézni, hogy az 1998-as rend-
kívüli havazás sem állhatta utunkat. A férjem a palástját 
begyömöszölte egy hátizsákba és hűséges kutyánk kísére-
tében a kétméteres hó falak között átgyalogolt az öt kilo-
méterre fekvő faluban lévő révleányvári gyülekezetbe és a 
gyülekezeti tagok legnagyobb meglepetésére megtartották 
az istentiszteletet.

Amikor az üresen kongó hittantermet és az elhagyatottá 
vált gyülekezet nélküli gyülekezeti termet nézem, a szívem 
összeszorul. Azt hittem, ilyen soha nem fordulhat elő……

Úgy gondolom, a zavart döbbenettel nem vagyok egyedül.

Sokan érezhetnek még így: „Azt hittem, az életemben a 
dolgokat kézben tudom tartani. Végzem a munkámat, be-
tartom a törvényt, beosztom az anyagiakat, oda  gyelek az 
egészségemre, tisztességgel nevelem a gyermekeimet, élem 
az életem a bejáratott rutin szerint és akkor csak elboldo-
gulok valahogy és mindán simán megy…..”

Aztán egyszer csak felüti a fejét egy ilyen ismeretlen, meg-
foghatatlan vírus és fenekestől felforgatja a jól bejáratott 
kis életünket.

Minden, ami eddig biztos és megfogható volt bizonytalan-
ná és kiszámíthatatlanná vált. Ilyet eddig még nem éltünk 
meg! Oda lettek a terveink és a biztosnak hitt kapaszkodó-
ink. Erő, pénz, hatalom, egészség nem tud megálljt paran-
csolni a betegség terjedésének. Egyesek pedig már világ-
végét jövendölnek. Most akkor mi lesz és hol van ilyenkor 
Isten- kérdezhetjük riadtan?

A választ pontosan még senki, természetesen én sem tu-
dom a kérdésekre megmondani.

Egyet viszont biztosan tudok, hogy Isten mindig ott volt és 
van, ahol lennie kell.

Krisztusban nagypénteken a kereszten, húsvétvasárnap a 
halált maga mögé utasítva a Feltámadottban ott van a re-
megő szívű szomorú tanítványai mellett, hogy gyászukat 
örömre fordítsa és kilátástalanságukat reménnyé formálja.

Ezért a mostani helyzetünkben segíthet bennünket az, ha 
magunkévá tesszük a mennyei perspektívát és hittel bí-
zunk abban, hogy azoknak akik Istent szeretik, még ez a 
nem mindennapi helyzet is valami módon a javukra válik, 
csak kicsit ki kell lépni az eddigi földhözragadt látásmó-
dunkból, hogy nyitni tudjunk afelé az Úr felé, aki így szól: 
„ Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a 
ti utaitok nem az én utaim – Így szól az Úr.

 „ És mi azt hittük…….”Ézsaiás 53, 4/b.



16

Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondo-
lataim a ti gondolataitoknál.” ( Ézsaiás 55, 8 -9. )

Csak annyit tudok hát javasolni mindannyiunknak, amit 
magam is teszek ezekben a nehéz időkben napról-napra: 

bízzunk annak az Úrnak a gondviselő szeretetében és sza-
badításában, aki így bíztatta az övéit, amikor a legjobban 
tombolt a vihar: „ Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! „ ( Mt. 
14,27.)

Tóthné Orosz Ildikó református lelkipásztor

Idős embertársaink  gyelmeztettek már bennünket, hogy 
ehhez fogható időszak még nem volt az életükben. A kü-
lönböző járványok, váratlan természeti csapások mind 
eltörpülnek a mostani állapothoz képest, hiszen olyan 
méreteket öltött és úgy fenyeget, melyhez foghatóval nem 
találkozott az emberiség. Nemcsak emberi életünket fe-
nyegeti és kéri el nagyon sokunktól, hanem valóban arra 
is  gyelnünk szükséges, ami könnyen megtörténhet, hogy 
a jövő időszak ismét nehézségeket tartogat számunkra. 
Aztán sokan anyagi létük féltése mellett arra is  gyelnek, 
hogy mennyire sikerül megőrizniük szívük tisztaságát. 
Úgy tapasztaljuk, hogy a magam fajta idealistáknak sem 
kedvez ez a nehéz időszak, hiszen az, aki két kézzel ka-
paszkodik a valódi élet jó megoldásaiba, az nem dőlhet 
hátra megelégedéssel, hogy lesz, ahogy Isten akarja. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy élne bennem a legke-
vesebb törekvés is arra, hogy ellenszegüljek az isteni aka-
ratnak, hanem inkább azt, hogy ebben a nehéz időszakban 
sem várhatjuk a sült galambot.

Az új helyzet új megoldások keresését hozta magával, s 
mint szinte minden felekezet, mi is arra törekszünk, hogy 
felébresszük a szunnyadó hitet, fellármázzuk az elbukni 
kívánó reménységet. Tesszük ezt, mert nem csak az örö-
kösen bizakodó hívőnek van szüksége most még inkább 
lelki támaszra, hanem minden egyes embernek, akiben 
megdöbbentővé vált a gondolat, hogy talán ő is elkapja a 
vírust, talán szerencsésen kigyógyul, de az is megtörtén-
het, hogy nem, hiszen elég sok betegségben szenved azon 
kívül is.

Tagadhatatlanul egyre sürgetőbbé válik bennünk a kész-
tetés, hogy menjünk, induljunk már szeretteinkhez egy új 
találkozásra. Érezzük, hogy soha nem voltunk ilyen szom-
jasak egy baráti kézfogásra, ölelésre, mint mostanában, de 
sajnos nem tehetjük egészségünk megóvása érdekében. 
Bármilyen különösnek tűnik, elérkezett az idő arra, hogy 
beszóljunk egy kicsit azoknak, akik korábban elleneztek 
minden közösségi oldalt. Most hálát adunk Istennek, hogy 
segíti kapcsolattartásunkat, mely egyre csak több ismerős-
sel, baráttal telítődik. Meg  gyeltem a saját állapotomat, 
hogy bő három héttel ezelőtt sokkal kevesebb ismerősöm 
volt a nagy közösségi oldalon, mint ma. Alig van olyan 
nap, hogy újak ne jelöljenek ismeretségi körükbe. Lám ez a 
lehetőség nyitva áll minden unitárius hívő testvérünk előtt 
is, hogy folyamatosan csatlakozzanak azokhoz a virtuális 
gyülekezetekhez, ahol mindenki talál magának valami vi-

gasztalót, reménykeltőt.

Úgy tapasztalom – szétnézve a rokonságban és baráti 
körömben, hogy manapság már nem is helyezünk sokan 
olyan nagy hangsúlyt a felekezetiségre, mint korábban 
tettük. Nem azt sejtetem, hogy ez a kor magával hoz egy 
összeolvadást, hanem arra utalok, melyet én is érzékelek, 
hogy mindennél fontosabb az egység tudatának erősítése. 
Tapasztaljuk, hogy senkinek sem oszt előnyt a hite, és nem 
jelent semmivel sem többet a túlélésben. Csak annyit tehe-
tünk, hogy Isten láthatatlan kezébe kapaszkodunk, hiszen 
most még az is tilos, melyet korábban bármikor megtehet-
tünk, hogy megragadjuk a mellettünk álló embertársunk 
kezét. A lélek mindennél fontosabb, mely átölel és felemel 
egyetlen közösséggé, melyben valóban soha nem tapasztalt 
mértékben eltűnt bármilyen megkülönböztetés. Figyeljük 
csak meg azokat az embertársakat, akik fájdalmasan ru-
gódoznak saját céljaik előtérbe helyezéséért, s bármilyen 
régi szakértelemmel is rendelkeznek, magukra rántják 
azonnal a közvélemény ítéletét. Rossz időszak ez az egyéni 
érdekek villogtatására. Helytelen útjárás, aki egyéni feltö-
rekvése érdekében félrelök másokat. Csak arra utalok eb-
ben az összefüggésben, hogy milyen óvatosan közeledünk 
egymáshoz és ha fogyna a kijelölt távolság, azonnal kétsé-
gek kerítenek hatalmukba.

Nekünk, unitáriusoknak még nehezebb időszakot jelent 
ez a vírussal teljes és bajlódó korszak. Arra kellett volna 
fordítanunk minden erőnket, időnket és tapasztalatunkat, 
hogy visszahívjuk elkóborolt testvéreinket a régi akolba, 
melynél jobbat mi sem építhetünk, mint amelyet alapoztak 
elődeink, s melyre joggal büszkék lehetnek az örökösök. 
Ehelyett sajnos a mindennapi túlélés mellett alig marad 
némi lehetőség, hogy közvetlen kapcsolatban maradjunk 
a hívekkel. Jó lehetőség a fennebb említett közösségi oldal, 
mely adva van azok számára, akik láttak és látnak benne 
jövőt. Aki nem, ahhoz sajnos nehezen jut el az üzenetünk. 
Továbbra is kérjük kedves Mindnyájukat, hogy ne feledjék 
az egység ügyét. Az egység a helységre, Füzesgyarmatra is 
vonatkozik. Önöknek kell a legjobban vigyázniuk a közös-
ségre, hiszen az Önök szívügye a túlélés, a megmaradás. 
Ehhez szívvel-lélekkel hozzáadják - minden valószínűség 
szerint az unitáriusok is jó lelkületüket.

Atya  ságos tisztelettel és szeretettel:

Kedves Olvasó!

Pap Gy. László unitárus beszolgáló lelkész
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Kultúra
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én ünnepeljük, 
József Attila születésnapján. Életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind 
a költőutódok, mind a művészettel foglalkozók számára. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 
és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 

Ez évben a korlátozások miatt ilyen megrendezésekre nem kerülhetett sor. En-
gedjék meg, hogy lapunk utolsó hasábjain két verssel is megemlékezzünk és tisz-
telegjünk a magyar költészet előtt. József Attila szavai talán méginkább elgon-
dolkodtatók ezekben az időkban.

Radnóti Miklós művével a Holokauszt magyarországi emléknapjáról (április 16)  
is megemlékezünk. 1944-ben a náci megszállókkal együttműködő magyar köz-
igazgatás és rendvédelem tagjai ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűj-
tőtáborok felállítását a korabeli Magyarországon.

Nagy hitvallás a nem-akarás -
Tán próféta vagyok én.

De jöhet azért akárki más.

Ha akarnánk, hát ne akarjunk
(Tán próféta vagyok én)

Minden gőgöt földbe takarjunk.

A férget el miért tapossam -
(Tán próféta vagyok én)

Úgyis elpusztul hamarossan.

Legyen már ez a hitvallásunk
(Tán próféta vagyok én)

S a szeretet lesz áldomásunk.

Az Isten szava most újra szól
(Tán próféta vagyok én)

Minket hí, emberek, valahol.

A szív jól van csinálva itt benn
(Tán próféta vagyok én)

Éljünk! éljünk ebben a hitben.

Gőg, akarás sokakat vitt el
(Tán próféta vagyok én)

S minek a fegyver, küzdjünk hittel.

A hit a lélek állomása
(Tán próféta vagyok én)
S ez a szeretet hitvallása.

A háború s minden borzalom
(Tán próféta vagyok én)

Feküdjék végre ravatalon.

Majd így fogunk nagy nyugtot lelni
(Tán próféta vagyok én)

S egymást boldogan megölelni.

Ápoljuk hát a szeretetet
(Tán próféta vagyok én)

E dús növényt, mit Isten vetett.

A szeretet az örök élet
(Tán próféta vagyok én)

Az akarás mar, kínoz, éget.

Sorsok voltak az akarások
(Tán próféta vagyok én)

De elpusztultak, jöttek mások.

S károg fölöttünk Sorsunk, varjunk
(Tán próféta vagyok én)

Éljünk, csak éljünk. Ne akarjunk.

1922. júl.-aug.

József Attila  — PRÉDIKÁCIÓ



Radnóti Miklós — ERŐLTETETT MENET

Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,

de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,

s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.

Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,

hanyattfeküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka.

Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon;

ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár,

s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,

és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt,
s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, -

de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!

   Bor,1944. szeptember 15.
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kért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállal!

A FÖLD NAPJA 2020 - ÁPRILIS 22.

Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővi-
lág változatosságának megőrzése – erre  gyelmeztet a 30. 
magyar és az 50. világméretű Föld napja, melynek kiemelt 
témája maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. 

Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja a vadvilágot, 
túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről évre a 
WWF Élő bolygó jelentése. Az emberiség beavatkozása a 
természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vado-
nélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A bioló-
giai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, pon-
tosabban az állatok takarmánya felel. Sebezhetőségünkre 
 gyelmeztetett a koronavírussal a természet.

Az idei lesz az első digitális, önszerveződő, közösségépítő 
Föld napja! Tegyünk végre, kezdjük ma!

Mit tehetsz Te? Sokat. Építs közösséget, zöldítsd környe-
zetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, 
éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj 
csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts környezetbarát 
szerekre, félkész, kész helyett egyél friss hazait, egyél ke-

vesebb állatit... ajándék a környezetnek, egészségednek. 
Minden héten.

A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti 
megmozdulássá vált Magyarországon.

Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.

Cselekedj Te is! A szemétszedés, a szelektív gyűjtés már 
nem elég...


