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LAPZÁRTA
2020. május 29. (péntek) 17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Megpihen a dolgos jó apai szív

áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál drága édesapa

Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Fájó szívvel emlékezünk

Purgel László
halálának 15. évfordulóján.

Felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Emberi törvény kibírni mindent és 
menni mindig tovább, még akkor is, 

ha nem várnak már ránk remények és 
csodák.”

Hemingway

Múlhatatlan fájdalommal emlékezem 
drága Édesapám

Csatordai Sándor
halálának 10. évfordulójára.

Szerető leánya és családja

Köszönetnyilvánítás
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem 
szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem 

feledjük el.” 

Rendkívül hálásak vagyunk  
mindazoknak, akik férjem, édesapám

Kis János
temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, vagy a veszélyhelyzetre való 
tekintettel más módját választották a 

megemlékezésnek.

Gyászoló felesége, fia és családja

Személyes elérhetőség
A járvány ideje alatt  

a Szegvári Napló  
munkatársa a következő  
telefonszámon érhető el: 
Kosztolányi Sándorné 

+36-30-278-5640.

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés 

(újrahasznosítható hulladék) és 
a zöldhulladék gyűjtés 

ugyanazon a napon történik.

Legközelebb május 20.
június 17.

Ebben az évben 4 hetenként  
szállítják el ezeket a hulladékokat.

Családi események
2020. március-április

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Magyar Miklósnak és 
Gyömbér Évának MIKLÓS FERENC; 
Vereb Tamásnak és Pintér Alíznak BAR-
NABÁS nevű gyermeke

Házasságkötések: Halász Ádám és 
Fülöp Csilla, Ady E. u. 11. szám alatti la-
kosok, Halál Pál Krisztián, Kórógy u. 49. 
szám alatti lakos és Dudás Ildikó, Szabad-
ságharcos u. 38. szám alatti lakos.

Halálesetek: Valkai Zsolt, Rákóczi u. 5. 
(41 éves); Mihály József, VIII. külterület 
tanya 113. (78 éves); Kocsis Imre, Kontra 
u. 35. (87 éves); Puskás Pálné Gyöngyi 
Mária Anna, Mindszenti u. 66. (90 éves); 
Kis János, Alkotmány u. 21. (75 éves); 
Nagy Lászlóné Tóth Julianna, Szabad-
ságharcos u. 36. (67 éves); Szűcs András, 
Rákóczi u. 68. (77 éves); Halász György, 
Kontra u. 24. (91 éves).

Levél  
a szerkesztőktől

Kedves Olvasóink!

Sokan megkeresték szerkesztőségünket, 
keresték lapunkat. Bevalljuk jólesett, hogy 
hiányoztunk. 

A koronavírus-járvány keltette riada-
lom, a fenyegető előrejelzések miatt az 
elmúlt hónapban nem volt bátorságunk 
elkészíteni az újságot, hiszen a kézbesí-
tést is mi végezzük, az pedig óhatatlanul 
azt jelentette volna, hogy el kell hagynunk 
önként vállalt karanténunkat. Az első 
információk alapján elég félelmetesnek 
ígérkezett a ránk váró megpróbáltatás. 
A híradókban látható képsorok egészen 
megdöbbentőek voltak az Olaszországban, 
Franciaországban, Spanyolországban stb. 
bemutatott kórházi állapotokról, rémisztő 
volt, hogy ez várhat ránk is. Szerkesztőink 
komolyan vették a hivatalos szervek felhí-
vását: Mindenki maradjon otthon! Otthon-
maradtunk. 

S miután az intézményeink (iskola, óvo-
da, önkormányzat, művelődési ház) bezár-
tak úgy véltük információkhoz is nehezeb-
ben jutottunk volna.

Most pótoljuk az elmaradtakat. Lapunk-
ban az elmúlt időszak sajtóban megjelent – 
településünkről szóló - írásait olvashatják. 
Megtalálható a Polgármester tájékoztatója, 
az Önkormányzat oldalán közzétett felhívá-
sok, információk, valamint a járvány idején 
Szegvárról készült fotókban gyönyörköd-
hetünk, illetve egy elmaradt fényképes be-
számoló a márciusi ünnepségekről.

Megértésükben bízva, tisztelettel kívá-
nunk jó egészséget minden kedves Olva-
sónknak!

A szerkesztők
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Megkérdeztük a Polgármestert
A koronavírus-járvány új helyzetet te-

remtett mindannyiunk számára. Ugyan-
így van ez a falu életével kapcsolatosan 
is. Szabó Tibor polgármesternek tettük fel 
kérdéseinket, hogy a Szegvári Napló olva-
sóit tájékoztassuk a községünkben történ-
tekről.

- Születtek-e olyan helyi intézkedések, 
amelyekről a kormányintézkedéseken túl 
tájékoztatni lehet ez úton is a szegváriakat?

Szigorítani nem kellett, mert a tapaszta-
lat azt mutatta, hogy a lakosok komolyan 
vették/veszik a kialakult helyzetet. Betart-
ják a Kormány rendeleteit szinte kivétel 
nélkül. Ezúton is köszönöm minden lakos-
nak a fegyelmezett magatartást, a további-
akban is erre kérem a kedves szegváriakat! 
Egyedül a piac látogatási rendjét kellett 
helyileg szabályozni a 65. életévét betöl-
tött személyek védelmének érdekében. 
Az új szabály szerint 9 órától 10.30 óráig 
csak a 65. életévüket betöltött személyek 
mehetnek vásárolni a piacra. Ezt a helyi 
szabályozást meg kellett hozni a Kormány 
rendelete alapján. 

- Van-e arról információja, történt-e a 
településen koronavírus-megbetegedés?

A hozzám eljutott információk alapján 
nincs koronavírussal fertőzött személy 
Szegváron. Eddig több mint 30 db tesztet 
végeztek szegvári lakosokon. 

- Előfordult-e a településen, hogy nem 
tartották be az előírásokat a rendkívüli 
helyzetben? Szükség volt-e hatósági intéz-
kedésre az elmúlt időszakban?

Szerencsére a szegváriak többsége be-
tartotta az előírásokat. 

Tapasztalataim és a visszajelzések 
alapján az emberek türelmesen, megér-
tően, szabályosan várták ki a sorukat a 
gyógyszertárban, a kisebb-nagyobb üz-
letekben, a postán stb. 

Természetesen azért akadt néhány sze-
mély, akik nem vették komolyan a kiala-
kult helyzetet. Tíz alkalommal szóbeli fi-
gyelmeztetésben részesítettek személyeket 
és két esetben kellett szabálysértési eljá-
rást indítani. 

- Minden szükséges védőeszköz rendel-
kezésre áll-e a településen, az intézmé-
nyekben?

A legtöbb intézmény zárva van, vagy 
ügyeletet tart. Az országban elsőként si-
került - kapcsolataim révén - beszerezni a 

kézfertőtlenítő folyadékot, melyből min-
den intézmény részesült. Anyagi forrását a 
felajánlásokból biztosítottuk. Köszönjük a 
támogatók nagylelkű pénzbeli adományát! 

- Sokszor lehetett látni hírekben, hogy 
a Megyei Közgyűlés védőfelszerelést oszt 
különböző településeken. Kapott-e Szeg-
vár segítséget a védekezéshez a Megyei 
Közgyűléstől, s ha igen, miben?

A szegvári háziorvosok kaptak egy-egy 
egységcsomagot, mely tartalmazott egy 
pajzsot, FFP2-es szájmaszkot és pár darab 
egyszer használatos orvosi maszkot.

Ezen túl, ami úgy gondolom az ország-
ban is ritkaságszámba ment, elsők között 
voltunk, akik összefogással minden 65 év 
feletti lakosnak ingyenesen biztosítottuk a 
mosható szájmaszkot. A képviselőtestület 
egyhavi tiszteletdíját ajánlotta fel - Tóth 
Péter kezdeményezésére -, hogy vásárol-
junk hozzá való anyagot, és mozgósítsuk 
a varrni tudó szegváriakat, hogy készítse-
nek maszkokat. A Varroda tulajdonosa, el-
sők között vállalta ingyen a feladatot, majd 
csatlakoztak az óvoda dolgozói, a művelő-
dési ház dolgozói, illetve a Szép Öregkor 
Nyugdíjas Klub varrni tudó tagja is. 

Büszke vagyok arra, hogy ilyen 
jószándékú, tettrekész szegváriak segítik 
a munkámat ebben a nehéz helyzetben is. 
Nagy örömömre szolgált még az is, hogy a 
Délmagyar is megírta ezt a kezdeménye-
zést, illetve a Petőfi Rádióban is elhangzott 
a Hétköznapi Hősök c. rovatban.

Több levelet, telefont kaptam, személye-
sen is sokan kerestek meg, hogy megkö-
szönjék a figyelmességet. Ez nagyon fel-
emelő érzés!

- Mit lehet tudni, hányan kerültek nehéz 
helyzetbe a településen a járvány miatt, 
vagy munkahely elvesztése miatt? Fordul-
tak-e ilyen ügyben az önkormányzathoz 
segítségért? Ha igen, tudott-e az önkor-
mányzat azonnali segítséget nyújtani?

Szerencsére (tudomásom szerint) ke-
vesen veszítették el a munkahelyüket, 
amelynek következtében nehéz anyagi 
helyzetbe kerültek volna. Főként a vendég-
látóiparban dolgozókat érintette súlyosan 
a Kormány rendelete, de május 4-től ők is 
újra kinyithattak.

Többen fordultak segítségért vagy jogi 
tanácsért az önkormányzathoz, minden 
esetben sikerült a problémákat orvosolni.

- Hogyan működik a Polgármesteri Hi-
vatal a járvány idején?

A hivatali ügyfélfogadás szünetel, de 
halaszthatatlan ügyekben fogadjuk az 
ügyfeleket, illetve a telefonon, elektroni-
kusan intézhető eljárások elvégzése folya-
matos. A kisgyerekes anyukák csökkentett 
munkaidőben és home officeban végzik 
munkájukat, a többi hivatali dolgozó teljes 
munkaidőben dolgozik a hivatalban.

- Volt-e elektronikus úton képviselő-tes-
tületi ülés? Születtek-e Képviselő-testületi 
döntések március közepe óta?

Nem volt elektronikus úton képviselő-
testületi ülés, hiszen a 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § 4. bekezdése értelmében

„Veszélyhelyzetben a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének, a fővá-
rosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a fő-
polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglal-
hat állást önkormányzati intézmény át-
szervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás 
a települést is érinti.”

Ebből következik, hogy képviselő-testüle-
ti döntés sem született március közepe óta.

Ettől függetlenül kéthetente tájékozta-
tom a testület tagjait és a külsős bizottsági 
tagokat a községet érintő eseményekről, 
aktualitásokról, teendőkről.

- Hogyan halad az előző ciklusban meg-
nyert pályázatok végrehajtása?

Az óvoda konyhájának beruházása befe-
jeződött március végén.  A használatbavé-
teli engedélyezés folyamatban van.

A Magyar Falu Program és a Belügymi-
nisztérium által meghirdetett pályázaton 
elnyert járdaépítési projekt megvalósítását 
még nem kezdtük el. Elkezdtük viszont a 
2020-ban elnyert közmunkaprogram kere-
tén belül a Kórógy-tavi Szabadidőparknál 
a mosdó és a lépcső építését, valamint a 80 
férőhelyes kültéri padok készítését. 

- Vannak-e új pályázati lehetőségek eb-
ben a nehéz időszakban?

Jelenleg a 2020-as Magyar Falu Prog-
ram indult el, amelyen belül útépítésre 
már beadtuk pályázatunkat. Egyeztetve a 
helyi plébános úrral, a katolikus plébánia 
felújítására a Szeged-Csanádi Egyházme-
gye Püspöki Irodája adja be a pályázatot. 

Folytatás a 6. oldalon
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink. 
A járvány idején betegfogadás csak előzetes 
időpont egyeztetés alapján lehetséges!
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-
30-708-7183-as mobilszámon és a 06-63-
400-712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztá-
lya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Hasznos tudnivalók!
Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Ügyfél fogadása – A járvány ideje alatt szü-
netel
Hétfő   8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd  8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda  8.00-12.00
Csütörtök  8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek  7.30-12.00

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök  8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő   8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök  8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
települési ügysegéd helyett
minden hónap első szerdáján 8.30-13.00-ig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szol-
gálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszáma:
+36-20-209-5308

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemelte-
tőjének telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-
30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportja 
a járvány ideje alatt nem tart fogadóórát.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – szombatig 5.00-20.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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MÁRCIUSI ÜNNEPNAPOK

Nőnap a művelődési házban

Március 15.

A fotókat Kerekes Mátyás készítette
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A program keretén belül még két kiírásra 
várunk, melyre szeretnénk pályázatot be-
adni. Az uniós pályázati kiírások várha-
tóan 2021-től indulnak, melyek elbírálása 
átcsúszhat a 2022-es évre is.  

- A kátyúzás nyomai egy-két utcában 
felfedezhetők, várható ebben továbblépés?

Első körben az aszfaltozott utcák kátyú-
zását kezdtük el melegaszfalttal. Ezekben 
nem csak „nyomokban” történt a kátyú-
zás. Azt az „egy-két utcát” felsorolnám, 
ahol ezzel már végeztünk: Kontra, Árpád, 
Köztársaság, Batthyány, Kórógy egy ré-
sze, Ménes, Régiposta, Rozmaring fele és 
a Deák F. 

Ezután következnek a szórt-itatásos 
technológiával készült utcák mart aszfal-
tos emulziós kátyúzása. Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-től várjuk az engedélyt az 
alapanyag szállításra, melyet követően el-
kezdődhetnek ezen munkálatok is.

- Hogyan működnek az intézmények a 
koronavírussal kapcsolatos egészségügyi 
intézkedések következtében, illetve most 
az enyhítés után?

Az óvodában és az iskolában az okta-
tó-nevelő munka szünetel, online formá-
ban végzik munkájukat a pedagógusok. 
Igény szerint ügyeletet látnak el, valamint 
a gyermekek részére étkezést is biztosíta-
nak. A Kormány részéről ebben nem tör-
tént enyhítés.

- Szükség volt-e/van-e ügyeletre, óvodai 
csoportok felügyeletére/foglalkoztatásá-
ra? 

A felügyeletet igénybe vették és veszik 
is néhányan (átlagosan napi 10 gyermekről 
gondoskodnak) az óvodában és az iskolá-
ban is. Felügyeletet a törvényi előírások-
nak megfelelően 5 fős kiscsoportokban 
végzik. Jelenleg is két csoportban meg tud-
ják oldani ezen feladatot az intézményben. 

-  Várható, hogy még ebben a tanévben 
folytatódik az óvodai foglalkozás minden 
gyermekre kiterjedően?

Mivel nem látok a jövőbe, nem tudom 
megmondani, hogyan fog alakulni a jár-
ványhelyzet, amely befolyásolja az óvoda 
működését.

- Ugyanúgy, mint az óvodában, az isko-
lában igényelték-e a szülők a gyermekek 
bejárását, vagy működik-e rendben az in-
ternetes oktatás? Be tudják fejezni, le tud-
ják zárni a tanévet? 

Az iskolával kapcsolatban el tudom 
mondani, ott is igényeltek és igénylik né-
hányan a felügyeletet. Az online oktatás 
rendben működik. Ennek eredményessé-
géről, hatékonyságáról a pedagógusok és 
a szülők többet tudnának mondani. A tan-
évet természetesen le tudják zárni. 

- Az idősek otthonában az étel-kiszál-
lítás és a házi gondozás mellett milyen 
tevékenységet tudott/tud folytatni az in-
tézmény? Lehet-e tudni, mikortól tudja fo-
gadni az időseket?

Azok a szegvári idős személyek, akik je-
lezték, hogy nem akarnak koruknál fogva 
közösségbe menni, és nincs közeli hozzá-
tartozójuk, akik meg tudnák oldani a napi 
bevásárlást, hivatalos ügyek intézését, 
gyógyszerek kiváltását, postai ügyintézést 
stb., azoknak a gondozási központ munka-
társai segítenek. Ezúton is köszönöm min-
den dolgozónak az erőn felüli munkájukat.

Nem az intézményen, és nem is rajtam 
múlik, hogy mikor fogadhatnak újra idő-
seket. Mindenkinek az lenne a jó, ha már 
visszatérhetnénk a régi kerékvágásba.

- A művelődési ház működik, vagy még 
zárva tart? Szabadidős programokban 
gondolkodnak?

Jelenleg is zárva tart a művelődési ház, 
de az alkalmazottak a könyvtári nyitvatar-
tási időnek megfelelően ügyeletet tartanak. 
Ilyenkor tudnak segíteni irodai szolgálta-
tás területén (nyomtatás, szkennelés, fény-
másolás, stb.) Bevezették a „Házhoz megy 
a Könyvtár” programot. A művelődési ház 
vezetője közzétette, hogy aki kifogy az ol-
vasnivalóból, az jelezze feléjük és kiviszik 
a kölcsönözni kívánt könyveket. Ezzel is 
segítve a „Maradj otthon” felhívást. 

Zárt térben nem lehet semmilyen progra-
mot szervezni, így az ilyen jellegű foglalko-
zások, programok szünetelnek. A művelődé-
si ház dolgozói jelenleg is azon fáradoznak, 
hogy milyen egyéb programot tudnak szer-
vezni, rendezni szabad téren, ami megfelel a 
Kormányrendeletben leírtaknak.

- A helyi vállalkozások, munkahelyek 
működésében volt-e fennakadás?

Köztudott, hogy a Kormányrendelet ér-
telmében a vendéglátóegységek hetekig 
zárva tartottak. Ez teljes egészében elle-
hetetlenítette őket erre az időszakra. Visz-
szajelzések alapján minden egyes kereske-
delmi egység forgalma csökkent a kijárási 
korlátozás következtében. 

Köszönjük a válaszokat!
A szerkesztők

A polgármester azt kéri, 
a külföldről hazaérkezők 

vonuljanak önkéntes 
karanténba

Szabó Tibor György, Szegvár polgár-
mestere arra kéri a külföldi munkából, 
vagy utazásból hazaérkező szegváriakat, 
hogy telefonon jelentkezzenek a háziorvo-
suknál és vonuljanak önkéntes karanténba. 

– Több jelzés is érkezett a lakosságtól, 
hogy a külföldről hazaérkezőket bevásá-
rolni, sétálni látták. Jöttek, mentek a te-
lepülésen, mintha nem lenne veszélyhely-
zet. Ezért felhívással fordultam feléjük 
– mondta Szabó Tibor György, Szegvár 
polgármestere.

– Mivel erre nincs törvény, ezért csak 
kérhetjük az önkéntes karantént. Sajnos, 
önkormányzatunk nem tud erre ingatlant 
biztosítani. Pedig a napokban már erre is 
érkezett kérés. Egy édesanya szólt, hogy 
hazaérkezik a gyermeke és otthon nem 
tudják megoldani a 14 napos elszeparálá-
sát. Egy tájékoztatót küldtünk a családnak, 
hogy hogyan ajánlott kezelni ezt a helyze-
tet – mondta a polgármester.

Az önkormányzat azt is felajánlotta 
minden 70 év feletti szegvárinak, hogy 
szükség esetén segít az ellátásukban. Ezt 
heten igényelték. Többen levélben is meg-
köszönték az önkormányzat gesztusát, de 
jelezték, hogy a családjuk gondoskodik 
róluk.

(Forrás: delmagyar.hu - 2020. 03. 24.)

Maszkokat varrnak  
az óvónők Szegváron
Óvónők és a művelődési ház dolgozói 

is varrják a szájmaszkokat Szegváron. 
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazga-
tóságtól kölcsönkérték azt az 5 új Singer 
varrógépet, amiket a szegvári kastélyban 
tároltak. 

– A Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatósággal már többször is tárgyaltunk a 
Károlyi-kastélyról, aminek jelenleg nincs 
funkciója. Kaptunk egy olyan listát is, ami 
azt tartalmazta, hogy milyen eszközök 
találhatók a már régóta használaton kívü-
li épületben. Most, a veszélyhelyzetben 
eszembe jutott, hogy a kastélyban varró-

A 3. oldal folytatása
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gépek is vannak. Ezeket kértem kölcsön 
a főigazgatóságtól, hogy a szájmaszkokat 
megvarrhassuk – mondta Szabó Tibor 
György, Szegvár polgármestere. Hozzá-
tette, a képviselők egyhavi illetményüket 
ajánlották fel a veszélyhelyzet kapcsán, 
abból vettek anyagot.

– Hétfőn vásároltuk meg az anyagot, 
ebből a szegvári Varroda keddre 1000 
maszkot varrt meg felajánlásként. Ezeket a 
maszkokat már el is juttattuk az 1955 előtt 
született szegvári lakosokhoz, akik közel 
ennyien vannak. Az óvónők és a művelő-
dési ház dolgozói pedig most az öt varró-
gépen dolgoznak, ugyancsak szájmaszkot 
varrnak. Ezeket pedig azoknak a helyi 
lakosoknak adjuk oda, akik például 65 év 
feletti hozzátartozókat, vagy más időseket 
is ellátnak ebben a nehéz időszakban.

Ezek a maszkok egyébként moshatók, 
fertőtleníthetők, dupla anyagból készül-
tek. Már jó néhány igényt jeleztek felénk. 
Számos köszönet érkezett a hivatalba te-
lefonon és írásban is. Nagyon megható 
visszajelzéseket kaptunk – nyilatkozta a 
polgármester.

Szabó Tibor György lapunknak elmond-
ta, a jövő hét közepén pedig 200 liter kéz-
fertőtlenítő érkezik a településre, amiből a 
háziorvosok, a gyógyszertár, az óvoda, az 
iskola, a gondozási központ, a művelődési 
ház és az önkormányzat is kap, valamint a 
rászoruló időseket ellátó szegváriaknak is 
juttatnak belőle.

(Forrás: delmagyar.hu - 2020. 04.09.)

Megszépítik  
a szegvári  

Kórógy-tó környékét

Hétmillió forintos pályázati forrásból 
fejleszti a Kórógy-tavi szabadidőparkot 
a szegvári önkormányzat. Mosdót is épí-
tenek, valamint padokat, szalonnasütő-
ket telepítenek. 

– A Kórógy-tó Szegvár központjában 
található, a település régi és új részét köti 
össze. Nagyon kedvelik a horgászok, és 
számos család is felkeresi, ezért gondol-
tunk arra, hogy fejlesztjük a tó környé-
kének infrastruktúráját – tudtuk meg 
Szabó Tibor Györgytől, Szegvár polgár-
mesterétől.

A tó rehabilitációjára egyelőre nincs 
forrása a településnek, az ugyanis több 
10 millióba, de akár 100 millió forint fe-
letti összegbe kerülne.

– A tó mellett van egy szabadidőpar-
kunk, az ott lévő padokon nagyon látszik 
az idő múlása, míg a szalonnasütő hely 
vandálok áldozata lett. A közfoglalkoz-
tatási program keretében ezek helyreál-
lításán is gondolkoztunk. Elsőként az fo-
galmazódott meg, hogy készítsünk oda 
új padokat, amiket 80 főre tervezünk. 
Megfogalmazódott, hogy jó volna új 
szalonnasütőket kihelyezni, tereprende-
zés is szükséges, hogy ne legyen hepe-
hupás a terület. Faültetést is tervezünk. 
A strandröplabda-pályát is fel kívánjuk 
újítani, pótolni kell a homokot – sorolta.

Szabó Tibor György arról is beszélt, 
azzal is számoltak, ha megvalósulnak az 
előbb felsorolt fejlesztések, akkor sokkal 
többen járnak ki a tó partjára. Ekkor ve-
tődött fel a Kórógy utcában a férfi, női és 
mozgáskorlátozott-mosdó ötlete. A fej-
lesztések során egy lépcsőt is építenek, 
ami a magaspartot és a szabadidőparkot 
köti össze.

Ezen a helyszínen tartják minden év-
ben a Tófesztivált, ami idén a járvány-
helyzet miatt nagy valószínűséggel 
elmarad. A beruházás július elejére ké-
szülhet el.

(Forrás: delmagyar.hu - 2020. 04. 18.)

Két szomorú eperfa is vidámmá válto-
zott a településen, mert a helyiek több száz 
különböző tojással díszítették fel. 

Csíkos, pöttyös, hímes, fonott, sőt, még 
mézeskalács-tojás is került az ágakra. Mi-
vel a polgármesteri hivatal előtt lévő fák 
csak később kezdik kibontani a levelüket, 
így jól látszik rajtuk a sok-sok tojás.

– Már az advent időszakában gondol-
kodtunk az idei programokon. Akkor 
döntöttük el, hogy húsvét előtt tojásfát ál-
lítunk, és számos programot szervezünk a 
gyerekeknek. A koronavírus-járvány saj-
nos közbeszólt. A programok elmaradtak, 
de a tojásfáról nem mondtunk le. Nem is 
egy, hanem két fánk is lett – mondta Szabó 
Tibor György, Szegvár polgármestere.

Sokan vittek hímes tojást a fákra. Ahogy 
híre ment a kezdeményezésnek, egyik 
vonzotta a másikat.

A tojásfa ezerszínű lett. Vannak rajta 
műanyagból készültek, és igazi, kifújt 
tojások is, amelyeket matricával díszí-
tettek, vagy díszesre festettek. Láttunk 
pöttyöseket, csíkosakat, virágosokat és 
egyszínűeket is. Volt, aki hungarocell-
ből formázott tojást, más pedig papír-
csíkból szalmafonással készítette el a 

művét. Még mézeskalács-tojás is függ 
a fán, sőt, kerámiatojásokat is láttunk. 
Az óriás, piros tojást a szomszédos bolt 
eladói tették fel az egyik fára. A közeli 
padon még két nyuszi is üldögél, ame-
lyeket ugyancsak ügyes kezű szegvári-
ak készítettek. Egy papírnyúllal pedig 
fotózkodni is lehet.

(Forrás: delmagyar.hu - 2020. 04. 11. - 
Kovács Erika)

Tojásfákkal készülnek  
Szegváron a húsvétra
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„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” - Jn 14,1

HIT VILÁG
Május a Szűz Anya hónapja (most Róla 

nem szólunk, majd búcsúnk alkalmával), a 
hónap második felében és június első felében 
is igen sok jó példával előttünk járó szent 
életéből meríthetünk. Néhányuk rövidke 
bemutatását adjuk közre. Még Szegvárral 
kapcsolatos vonásokat is találunk életraj-
zukban.

Május 11.: Boldog Salkaházi Sára szűz és 
vértanú

Salkaházi Sárá-
ra emlékezünk 
liturgikus em-
léknapján, május 
11-én. A Szociális 
Testvérek Társa-
sága nővére 1944. 
december 27-én 
életét adta az ül-
dözöttekért.

Salkaházi Sára 
1899. május 11-én 
született Kassán. 
1929-ben Buda-
pesten belépett a 

Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadal-
makkal, teljesen Istennek szentelte életét. 

1930 pünkösdjén Szegváron tette le első fo-
gadalmát. Krisztus iránti szenvedélyes szere-
tete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgósá-
gában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói 
tevékenységet folytatott. 

A boldoggá avatás ünnepélyes kihirdetése és 
szentmiséje 2006. szeptember 17-én a budapes-
ti Szent István Bazilika előtti téren volt.

Május 16.: Nepomuki Szent János
Hidakon, vizek mellett gyakran látható az 

a barokk szobor, amely egy ujját ajkára tévő 
vagy kezében keresztet tartó papot ábrázol. 
Nepomuki Szent János nemcsak saját magát 
inti csendre, hanem minket is. Rá emlékezünk 
liturgikus emléknapján, május 16-án.

János a dél-csehországi Pomukban (ma 
Napomuk) született szegény szülők gyerme-
keként 1340 körül. Párizsban tanult. 1380-ban 
szentelték pappá. Ezt követően Padovában jo-

got tanult, majd haza-
tért, és káptalani ügy-
véd, 1389-től pedig a 
prágai érsek általános 
helynöke lett. Mint 
egyházi méltóságot és 
jelentős szónokot egész 
Prága ismerte és sze-
rette. IV. Vencel király 
felesége őt választotta 
gyóntatójául. A király 
meg akarta tudni, mit 
gyónt a felesége, azon-
ban János nem volt 
hajlandó megmondani, 
ezért a király megkí-
noztatta és a Moldva 

folyóba dobatta. Ez 1393-ban történhetett. A 
hagyomány szerint, amikor a szent teste elme-
rült, öt csillag bukkant fel a vízből (ez lett Já-
nos egyik attribútuma). A prágai Szent Vitus-
székesegyházban temették el.

Május 22.: Szent Rita
A „lehetetlen” 

ügyekben, remény-
telen helyzetekben 
segítő Casciai Szent 
Ritára emlékezünk 
liturgikus emléknap-
ján, május 22-én.

Szent Rita Olasz-
ország egyik legis-
mertebb szentje egy 
umbriai kis hegyi 
faluban Rocca Porenában született 1380-ban. 
Szüleinek évekig tartó imádsága után égi hang 
jelezte Rita születését, mely azt kérte, hogy a 
születendő kislányt Ritának (jelentése: igaz-
gyöngy) nevezzék. Szülei a hegyek között 
fekvő birtokukon egyszerűségben és istenfé-
lelemben nevelték Ritát, akinek gyermek- és 
ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, 
akaratának állandó föláldozása és a fáradságos 
napi munka jellemezte.

Férje vad, erőszakos ember volt. Rossz ter-
mészetét Rita hősies türelemmel viselte, soha 
nem panaszkodott. Mindenben engedelmes-
kedett hitvesének, azzal a feltétellel, hogy a 

templomba eljárhat. Szelídségével és jóságával 
végül sikerült legyőznie férje rossz természe-
tét, és lelkét Istenhez vezetnie. 

Szent Rita több mint hat évszázada pártfo-
gója mindazoknak, akik közbenjárását kérik 
bármilyen szükségükben; támasza azoknak, 
akik megoldatlan ügyekben bizalommal hozzá 
fordulnak. 

Május 23.: Boldog Apor Vilmos püspök, vér-
tanú

„A kereszt erősíti 
a gyengét, szelídíti 
az erőset” – ez volt 
a püspöki jelmon-
data az 1945-ben 
vértanúságot szen-
vedett Apor Vil-
mosnak, akire má-
jus 23-án emlékezik 
az Egyház.

Báró Apor Vil-
mos 1892. február 

29-én született székely főnemesi családból. 
1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, 
majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-
tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoztat-
ták a szociális problémák; fölkarolta a mun-
kásifjúságot.

1941. március 2-án foglalta el a győri püspö-
ki széket. Apor Vilmos szívén viselte a polgári 
lakosság sorsát is. Sokakat befogadott, elhelye-
zett, anyagilag segített. 1944 áprilisában, Győr 
bombázása után maga is járta a város utcáit, 
hogy személyesen segíthessen a bajbajutottak-
nak. Bátran szembeszállt az erőszakos törek-
vésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. 
Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, 
hogy a város elfoglalása után a püspökvárba 
menekült asszonyok és leányok védelmére 
kelt. Holtteste a győri székesegyház kápolná-
jában nyugszik. 

Május 26.: Néri Szent Fülöp áldozópap
Néri Szent Fülöp Firenzében született 1515. 

július 21-én. Szülei előkelőek voltak, jól tanult, 
jámborsága nagyon komoly volt. Gyermek-
korában az engedelmessége, fiatal korában a 
tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag 

LITURGIKUS NAPTÁR
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„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek  
gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.” – Jn 15,16

örökségnek, keményen tanult, közben böjtölt 
és tanított. 

Filippo Neri vidám emberke volt, szülei és 
társai „jó Pippó”-nak nevezték. A domonkos 
atyáknál tanult, tőlük tanulta meg az evangé-
liumi szegénység szeretetét. Sokat imádkozott, 
majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek állt 
be, miközben ő maga szorgalmasan tanult. 
Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, 
csavargókat. Merész elhatározással 25 éves 
korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett 
Rómában téríteni, sokan megtértek hatására. 
Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-
ben pappá szenteltette magát. Mérhetetlenül 
alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította 
az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirde-
téssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek 
őszintén megmondta véleményét, sokakat ne-
velt. Pápák és szentek lelki atyja volt.

Halálát előre megjövendölte. 1595. május 
25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta 
még fiait, majd hajnali háromkor csendesen le-
hunyta szemeit. Halála után már két hónappal 
megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. 
május 14-én szentté avatták.

Június 11.: Szent Barnabás apostol
Szent Barnabás 

apostolra emlékezünk 
liturgikus emlék-
napján, június 11-én. 
Nevének jelentése: a 
vigasztalás fia. A ta-
kácsok, a kádárok, a 
szomorkodók és az 
ag god a l m a skodók 
védőszentje, és kérik 
közbenjárását jégeső 
ellen is.

Barnabás apostol Ciprus szigetén született 
gazdag levita családban, eredeti neve József 
volt. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta.

Vallási ismeretei elmélyítése céljából érke-
zett Jeruzsálembe, ahol az apostolok tanítását 
hallgatva megkeresztelkedett, és csatlakozott 
hozzájuk. Életéről az Apostolok Cselekedetei-
ből tudunk. „Igaz, Szentlélekkel és hittel eltelt 
férfi volt” (ApCsel 11,24), a mély hit mellett 
jó szív jellemezte. Az elsők egyike volt, akik 
Jézus tanítását befogadva hirdették az igét 
szülőföldjükön. Valószínűleg a legjelentősebb 
misszionárius volt Pál előtt és mellett. Nagy 
üdvösségtörténeti jelentősége abban áll, hogy 
föllendítette a pogányok misszionálását, még-
pedig elsősorban azzal, hogy a rettegett üldö-
zőt, Sault megtérése után elvitte a jeruzsálemi 
egyház vezető férfiaihoz, és ezzel Jézus Krisz-
tus evangéliumának legnagyobb hirdetőjét se-
gítette munkája megkezdéséhez. Szoros barát-
ság fűzte őket össze. 

Forrás: Magyar Kurir, Szentek élete
(Összeállította: Piti Magdolna)

Böjte Csaba  
levele a 

koronavírushoz!
Kedves Koronavírus!
Hadd kezdjem azzal, hogy nem vagy valami 

népszerű a világban... De tudom, nem is azért 
jöttél, hogy rajongókat és lájkokat gyűjts. Mert 
az nem sok lenne. Inkább más a célod, talán 
valamiféle figyelmeztetés.

Figyelmeztetés, hogy rossz irányba hala-
dunk, hogy önzően viselkedünk, hogy nem 
élünk elég tudatosan. Pazarolunk, őrült módon 
vásárolunk. Sőt, a vásárlás komplett hétvégi 
programmá nőtte ki magát. Annyit utazunk, 
hogy már lassan a repülők is dugóba kerülnek. 
Nem töltünk elég időt a családunkkal. Nem 
empátiával és segítséggel fordulunk egymás 
felé, hanem kritizálásból és kioktatásból eme-
lünk falakat. Na, de aztán jöttél Te!

Úgy döntöttél, hogy kezedbe veszed az irá-
nyítást, és pár hónapra megállítod a világot 
Figyu, nem gondolod, hogy túl drasztikus esz-
közt választottál? Bár, lehet, hogy igazad van. 
Lehet, hogy már csak ebből értük. A rokona-
id biztos meglátogattak minket korábban, és 
próbáltak szelídebben figyelmeztetni, de nem 
sikerült.

Kénytelen voltál Te közbelépni, hogy Neked 
hátha hiszünk. És látod, hiszünk. Csak óriási 
szomorúság, hogy ezért milyen nagy árat fize-
tünk. Emberéleteket és gazdasági összeomlást.

De a tragédiák mellett azért szép dolgokat is 
intéztél, amiért hálásak lehetünk.

A világjáró bizniszmen apukák most esti 
mesét olvasnak a lányaiknak.

A folyton rohanó anyukák most leporolták a 
varrógépet, és maszkot varrnak a fél utcának.

Az oktatás pár nap alatt éveket ugrott, és át-
léptünk a digitális korba.

Az iskolák bezártak ugyan, de az élet iskolá-
ja megnyitotta kapuit.

A gyerekek részt vállalnak a házimunkából, 
látják, hogy mennyi energiába kerül rendben 
tartani a lakást.

Kiderült, hogy milyen sokan tudnak otthon-
ról dolgozni anélkül, hogy órákat zötyögnének 
a munkahelyükre és vissza.

Esténként kártyapartitól és táncos családi 
bulitól hangosak a nappalik.

A konyhákból áradnak a finom illatok, olya-
nok is megsütötték életük első kenyerét, akik 
eddig csak dobozból ették a rendelt ebédet.

A boltok fejlesztették a szolgáltatásaikat, 
egyre többen vállalnak házhozszállítást, hogy 
megéljenek.

Rákényszerítettél minket, hogy legyünk be-
osztóbbak és gondolkodjunk előre, mert nem 
ugrunk le csak úgy egy doboz tejfölért a boltba.

Az egészségügyi dolgozók (ismertebb ne-
vükön Hősök) naponta ajándékokat kapnak. 
Virágokat a kertészettől, friss pizzát a helyi ét-
teremből, biztató, hálálkodó transzparenseket 
a lakosságtól.

A kihalt városokban újfajta élet jelent meg. 
Turisták helyett vaddisznók mászkálnak Róma 
utcáin, Velencében pedig újra hattyúk, kacsák, 
halak és delfinek úsznak motorcsónakok he-
lyett.

Olyan helyeken is kék lett az ég, ahol a 
szmogtól eddig azt sem tudták, milyenek az 
igazi színek.

Segítségnyújtó üzenetek árasztják el az in-
ternetet.

Aggódunk a rég nem látott, távoli ismerő-
sökért is, érzékenyebbek és érzelmesebbek 
lettünk.

A lakóparkokban - ahol talán nem is ismer-
ték egymást a szomszédok -, közös zumba órát 
tartanak az erkélyeken.

A nagyszülők Skype-on mondott mesével 
enyhítik az unokák hiányát.

A szülők egyre jobban tisztelik és elismerik 
a pedagógusokat, mert most ők tanulnak ott-
hon a gyerekkel.

Sorra születnek az egymást támogató, krea-
tív ötleteket adó csoportok a facebook-on.

Rendezzük a holmikat a szekrényben, elké-
szülünk az évek óta halogatott feladatokkal is.

Szépülnek a kertek, tisztulnak a padlók és a 
függönyök.

Fertőtlenítjük a kilincseket és a telefonokat, 
amit vírusmentes időkben is gyakran meg kéne 
tennünk.

Ülünk a hypo- és kenyérillatú lakásokban, 
és egyre csak várunk, várunk... Várjuk, mikor 
hagysz itt minket. Mikor érdemeljük ki a ju-
talmat, hogy elköszönsz tőlünk. Az a legrosz-
szabb, hogy bizonytalanságban tartasz, és nem 
vághatjuk a centit. De majd ezt is megszokjuk. 
Megtanuljuk, hogy nem tudunk mindent kiszá-
mítani és kontrollálni. Kreatívvá és erőssé tesz 
minket az új helyzet, mert látjuk, hogy minden 
nap abból kell kihoznunk a legtöbbet, ami ép-
pen van. Ha kevés a liszt, akkor kevés lisztből.

Néha eljátszunk a gondolattal, hogy mi-
lyen lesz, amikor végre lelépsz. Tudod, mit 
remélek? Hogy nem onnan folytatjuk, ahol 
abbahagytuk. Nem térünk vissza abba az álla-
potba, amiben találtál minket, hanem szintet 
lépünk.

Emlékezni fogunk az üzeneteidre, és meg-
tartjuk az újonnan kialakult szokásainkat. 
Nem lesznek kapzsi, kielégíthetetlen vágya-
ink, hanem kevesebbel is beérjük. Értékeljük 
az élet apró örömeit, amikről Te megmutattad, 
hogy nem is olyan apróságok. Azok a legna-
gyobbak.

Üdvözöllek (de csak tisztes távolságból).
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Kedves Szegváriak!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szeg-

vári Csoportja terveit és megszokott mun-
karendjét is átírta a koronavírus-járvány.

Raktárunk nyitva tartása szünetel és 
nincs lehetőségünk az adományok gyűjté-
sére és osztására sem.

Azonban – kihasználva az otthon töltött 
időt – tisztelettel kérjük Önöket, hogy vá-
logassák, selejtezzék ki ruhatárukat. Azo-
kat a jó állapotú, tiszta ruhákat, amikre 
már nincs szükségük gyűjtsék össze, te-
gyék zsákba, őrizzék meg. A járványve-
szély elmúltával hálásan fogadjuk azokat, 
hogy rászoruló embertársainkon ezzel is 
segíthessünk.

Várjuk továbbá bútor és egyéb haszná-
lati tárgy felajánlásaikat is. Ezeket – rak-
tár kapacitás hiányában – csak közvetíteni 
tudjuk, melynek következtében sok-sok 
tárgy talált már gazdára.

A lakosság személyes ellátásában a cso-
port tagjainak zöme sajnos nem tud részt 
venni kora, és krónikus betegségei miatt. 
Közfoglalkoztatottunk azonban – szabad 
kapacitása terhére – segíteni tud a bevá-
sárlásban, gyógyszerkiváltásban, halaszt-
hatatlan ügyek intézésében, maszkok 
varrásában, akiknek a családtagjai, hozzá-
tartozói ezt nem tudják megoldani. (Koz-
máné Ági +36-30-883-4066)

Jogosan él bennünk a félelem és az ag-
godalom. Hasonló borzalomban még nem 
volt részünk. Ezért mindenkit arra kérek, 
hogy ebben a válságos időben tartsuk be 
a Kormány és a szakemberek rendelkezé-
seit, tanácsait, hogy minél kevesebb meg-
betegedéssel, áldozattal tudjuk átvészelni 
a koronavírus járványt!

Telefonon tartsuk a kapcsolatot szeret-
teinkkel, ismerőseinkkel, különösen az 
egyedül élőkkel. Higgyék el egy-egy jó 
szó, jó tanács csodákra képes.

Arra kérem önöket, hogy csatlakozzunk 
minél többen a vészhelyzetben helytállók 
támogatásáért a „Taps este 8-kor” és a „Pi-
ros szívek” akciókhoz. Így köszönjük meg 
az egészségünkért, biztonságunkért, ellá-
tásunkért végzett emberfeletti munkát.

Ha valakinek olyan kezdeményezése van 
a veszélyhelyzet kapcsán, amiben Máltai 
Csoportunk segíteni tud, szíveskedjenek 
keresni bennünket. Most minden jó ötlet, 
apróság számíthat.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy hálás 
köszönetet mondjak Bába Miklós gazdál-
kodónak, aki a napokban 2,5 q vetőbur-
gonyát ajánlott fel Csoportunknak, amit 
eljuttattunk településünk lakóinak.

Ötletbörze  
a körforgalom 

dekorálása, díszítése 
kapcsán

Kedves szegváriak!
Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy 

a mindennapjainkat alapjaiban változtatta 
meg a koronavírus-járvány okozta vész-
helyzet. Kint az utcán, a kertekben már 
a virágok bontogatják szirmaikat, a friss 
tavaszi szellő elűzte a fagyot, beindultak 
a tavaszi kertészeti munkák, az ébredező 
föld illata száll a levegőben.

Szemet gyönyörködtető látvány tárul 
minden lakos, utazó és átutazó elé, ha 
Szegvár központján keresztül megpillant-
ja a sokat kritizált, de minden erőpróbát 
kiállt körforgalomba ültetett árvácskákat.

Köztudott, hogy az árvácska azon kevés 
virágaink egyike, ami tavasszal és ősz-
szel ontja mosolygós virágjait. Ezúton is 
köszönjük a „hangulatjavító látványt” az 
Árpád Agrár Zrt-nek, hiszen sokan meg-
csodálják/megcsodálták az utóbbi időben.

A hűvös tavaszi hetekben virult a leg-
szebben, de tudjuk, amint a tartós meleg 
beköszönt, vége szakad a virágzásának. 
Éppen ezért Szegvár Nagyközség Ön-
kormányzata lakossági ötletbörzét hirdet 
a körforgalom dekorálása, díszítése kap-
csán.

Szeretnénk, ha ez a szemet vonzó, fontos 
csomópont szegvári üzenettel, helyi tarta-
lommal is bírna (pl.: Szegvár, mint a vizek 
falva).

Ötleteiket leadhatják az alábbi elérhető-
ségek egyikén:
https://forms.gle/Dp9CaE93KD4P7XvX9

kabinet@szegvar.hu
+36-30-696-5295

Tisztelettel: Szabó Tibor György  
polgármester

Forrás: szegvar.hu

202 liter fertőtlenítőt 
vásároltunk

A Szegvárért Egyesület nevében köszön-
jük a koronavírus elleni védekezés céljára 
felajánlott pénzadományokat! A szegvá-
ri Képviselő-testület tagjai felajánlották 
tiszteletdíjukat, s ezen felül – a mai napig 
(2020. április 16. – szerk.) – 442.627 Ft 
pénzadomány is érkezett bankszámlánkra 
szegvári magánszemélyektől és cégektől. 
Köszönjük nagylelkű adományukat – ami-
kor kezdeményeztük az adománygyűjtést 
nem gondoltuk, hogy ilyen sok támogatást 
fogunk kapni.

Az adományokból az első körben száj-
maszkok alapanyagát vásároltuk meg, s azt 
idősebb szegvári lakosok számára jutattuk 
el. Múlt héten megérkezett 202 liter MOL 
Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék, s adtunk 
fel újabb megrendelést is. A mai napon 
gumikesztyűket vásároltunk, ezek nagy 
részét a gondozási központba juttattuk el. 
Még nem használtuk fel a teljes adományt, 
szeretnénk még vásárolni gumikesztyűket 
és fertőtlenítőt, s amire még szükség lesz 
a jövőben.

A Szegvárért Egyesület továbbra is tud 
fogadni anyagi jellegű támogatást, melyet 
100%-ban a koronavírus elleni védekezés-
re fordítunk itt helyben, Szegváron.

Szegvárért Egyesület
Bankszámlaszám: 11702012-21450369
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: 

„koronavírus ellen”.

Purgel Zoltán
Forrás: szegvar.hu

Nyomtatás a 
Művelődési Házban

Kedves Lakosok!

A Szegvári Egyesített Közművelődési 
és Muzeális Intézmény a továbbiakban is 
lehetőséget biztosít nyomtatásra.

Kérjük, amennyiben szeretné igénybe 
venni a nyomtatási szolgáltatásukat ve-
gyék fel a kapcsolatot a Művelődési Ház 
telefonos elérhetőségén: +36-30-417-4425

Forrás: szegvar.hu

Falun élünk, használjuk ki azt, hogy 
vannak kiskertjeink. Veteményezzünk, 
hogy jó minőségű élelmiszereket állíthas-
sunk elő magunknak.

Maradjanak otthon! Győzzük le a jár-
ványt!

Gyömbér Ferencné
csoportvezető
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Felbukkant több ezer fotó a múltból,  
és mindenki lázba jött

Amikor tavaly nyár végén, ősz elején az 
Index Mi vidékünk-sorozatának Csong-
rád megyei túráján jártunk, eljutottunk 
Szegvárra is, ami, érdekes tények 1.: a 18. 
században a vármegye központja volt, és 
ami most, több mint négyezer lakosával 
a megye egyik legnagyobb nagyközsége 
(érdekes tények 2.: az országban 75 olyan 
városi rangot viselő település van, ahol 
nem élnek annyian, mint Szegváron). Ak-
kor egy videót készítettünk a település két 
leghíresebb szülöttéről, Grecsó Krisztián 
íróról – aki az Index tárcasorozatának is 
állandó szerzője – és testvéréről, Grecsó 
Zoltán nemzetközi hírű táncművészről.

Azokban a napokban, amikor Szegváron 
forgattunk, egy helyi lakos, Purgel Zol-
tán, aki többek között egy független he-
lyi hírportál szerkesztője, létrehozott egy 
Facebook-csoportot. A Szegvári képek, 
szegvári emlékek csoporttal „az elsődle-
ges cél az volt, hogy 2002-től a napjainkig 
készült szegvári fotóimat itt publikáljam – 
minden egyes nap egy rendezvény fotóit” 
– idézi fel.

Nagyjából 50 ezer fotója van, ami 
hosszú időre elégnek ígérkezett – érde-
kes tények 3.: ha mindennap egy fotót 
akart volna közzétenni, és egy újat sem 
csinál, akkor is majdnem 137 évre elég 
anyaga lett volna (például mához képest 
50 ezer nappal ezelőtt 1883 kora nyara 
volt, nemrég halt meg Karl Marx, de 
hamarosan megszületik Franz Kafka 

és elindul Párizsból az első Orient-exp-
ressz).

Bár a csoport helyben hamar népszerű 
lett, a története igazán két hónapja vált ér-
dekessé.

Ekkor ugyanis több mint 200 tekercs 
fekete-fehér negatív filmet találtak a helyi 
művelődési házban, amit egy Lucz Ferenc 
nevű, néhány éve elhunyt helyi fotós ké-
szített. Ő közismert személyiség volt Szeg-
váron, és „mindig mondta nekem, hogy ő 
odaadta az archívumát Kőrössy Lajos egy-
kor igazgatónak, de azóta már a harmadik 
igazgatója van az intézetnek, és a filmekről 
senki nem tudott”, meséli Purgel Zoltán. 
Végül a kultúrházban, egy eldugott szín-
pad alatti helyiségben találták meg a teljes 
hagyatékot, ami „valójában mindig ott volt 
a szemünk előtt”.

A több mint kétszáz tekercsen, ORWO- 
és Forte-filmeken nagyjából 8000 fotó 
lehet – napi egy kép kiposztolásával ez is 
elég lenne csaknem 22 évre –, amit Zoltán 
a filmszkennerével elkezdett digitalizál-
ni. Az első képek 1972-ben készültek, és 

„van itt minden: pártgyűlés, úttörőavatás, 
a nagy októberi szocialista forradalom 
ünneplése, ballagás, április 4-i ünnepség, 
óvodaavató, az orvosi rendelő avatója”.

Azóta a hetvenes, nyolcvanas években 
készült képek kerülnek fel a csoportba, 
és „hatalmas interakciót vált ki a dolog: 
a tagok írják hozzászólásban a neveket 

és az emlékeket”. A hozzászólók legtöbb 
a képek szereplőinek gyermekei, unokái, 
hiszen például az 1972-es ballagáson lévő 
gyerekek ma 62-63 évesek, ha még élnek 
egyáltalán.

A fotók külön értékét adja, hogy töké-
letesen exponált képek. „Belegondoltam, 
hogy milyen lehetett 50 évvel ezelőtt fo-
tózni... Nem volt automatika, élességet és 
expozíciót manuálisan kellett állítani. A 
kép elkészítésekor nem látta Feri bácsi a 
végeredményt – mi most látjuk azonnal 
a fényképezőgépen.” Akkoriban a nega-
tívnak magas ára volt, a film előhívása 
viszonylag olcsó volt, a nagyítás annál 
drágább. Purgel Zoltán szerint valószínű, 
hogy „a legtöbb tekercs csak előhívva lett, 
nem lettek nagyítva, lehet, hogy akik a ké-
pen vannak, sohasem látták a róluk készült 
fotókat”.

Mióta a csoport ezeket a képeket közli, 
azóta ez a téma a községben, mindenki 
várja, hogy felkerüljön az aktuális napi 
frissítés. „Egyszer késtem, mert dolgom 
volt, és egy valaki a házamhoz is eljött ér-
deklődni” – érezteti a dolog súlyát Zoltán. 
Mások azt mondták neki, hogy mióta ez 
van, azóta a tévé helyett is ezeket a képeket 
nézi. Ezért a tartalomért többen elkezdtek 
internetezni, facebookozni az unokától ka-
pott, kiselejtezett mobiltelefonon.

Volt, aki személyesen vitt el hozzá pa-
pírképeket, hogy szkennelje be, de nem 
találta otthon. „Van az a mondás, hogy 
faluhelyen mindig mindenki otthon van, 
mi viszont pont akkor érkeztünk egy 
spanyolországi nyaralásra. Pont megér-
keztünk a szállásunkra, amikor csörög 
a mobilom, az illető hívott, hogy hozott 
képeket, itt áll a házam előtt, csenget, 
miért nem nyitom ki. Mondom, hogy el-
jöttünk otthonról, dobja a postaládámba 
a képeket, erre ő: ne mondjam már, hogy 
elmentem, hát a biciklim otthon van, látja 
a kerítésen keresztül.”

Az elmúlt hónapokban aztán híre ment 
a képanyagnak más országos múltidéző 
csoportokban is. Azóta „folyamatosan 
jönnek ide a képeket nézegetni”, a cso-
portnak ma már több mint négyezer tag-
ja van, de csak nagyjából a fele szegvári 
lakos.

(Forrás: index.hu - Haász János)
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Tavasz Szegváron – járvány idején
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A kerékpár  
kötelező tartozékai

A közúti közlekedésben részt vevő kerékpárra vonatkozó 
üzemeltetési műszaki feltételek szerint a kerékpárt fel kell 
szerelni:

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, 
amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár 
egyéb kezelőszerveinek működtetését,

b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és ned-
ves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül 
az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot ad-
hat,

d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, 
tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,

f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmet-
rikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, 
és

g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő 
mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé 
hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllő-
prizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér 
fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen 
közelében vagy a gumiabroncsokon.

Forrás: police.hu

Szabó Lőrinc:  
Ima

Tűrhetetlen közel jön, ránk telepszik a külvilág,
úgy hurcolom, mint fojtó, földrehúzó ólomruhát,
úgy küzdök vele, úgy verem, cibálom, mint egy polip
mesének hitt s íme lefejthetetlen érc-karjait.

Régi rémálmok nem gyötörtek úgy meg, ahogy ma már
a legjózanabb nappal gyötör, – óh nem, nem a halál,
nem a túlvilág hozza ránk a végső poklot, de a
magány hiánya s kint az örök ingás kábulata.

Mert azt vesztettem, a csöndet, a belső szabad időt,
azt, hogy órákat eltölthettem egy-egy virág előtt.
Bűn volt a lélek ráérése? Az lett! S mégis vigasz,
hogy a sok külső parancs csak a máé; az örök: az!

Óh, áldott csönd, termékeny álmok, édes, messzi magány,
térj meg hozzánk a megpróbáltatások s rémek után,
s jöjjön a biztonság, jöjjön a győztes remény veled,
hogy nem szenvedtünk hiába, sem én, sem a többiek!
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Vigyázat: csalók húznak hasznot  
az új koronavírus-helyzetből 

A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává

A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló 
egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingat-
lan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, 
illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 
kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges 
bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:

• A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a 
gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható.

• A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy 
valódiságát.

• Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó szol-
gáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos szervek (pl.: 
önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem 
így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.

• A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos - 
személyes kontaktust mellőző - kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az előforduló veszé-
lyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.

• Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, 
házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is 
jelenti.

• Előzzük meg az ún. ,,unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal 
ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!

• Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen 
hívható segélyhívószámon!

A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/ és a https://www.nnk.gov.hu /

weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.
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Tudnivalók a koronavírus-járványról
Naponta vezető hír a tv-ben, a rádióban, 

az újságokban a vírushelyzet. Minden nap 
elmondják a statisztikai számokat, amelyet 
figyelemmel kísérhetünk. 

Az aktuális hírek mellett szükség van arra, 
hogy általánosságban is ismerkedjünk meg a 
koronavírussal kapcsolatos tudnivalókkal. A 
koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvas-
tuk az alábbiakat, amelyek szükségesek a jár-
vány megismeréséhez.

Mik azok a koronavírusok?
A nevüket az elektronmikroszkóppal lát-

ható, koronára emlékeztető, felszíni kitürem-
kedéseik miatt kapták. A koronavírus törzsek 
alapvetően az állatoknál fordulnak elő, néme-
lyek képesek az emberben is fertőzést okoz-
ni. Az 1960-as évektől kórokozóként ismert 
koronavírusok mind állatról emberre, mind 
emberről emberre terjedhetnek. Az új koro-
navírust (SARS-CoV-2) Kínában azonosítot-
ták 2019 végén. Az általa okozott betegséget 
COVID-19-nek (COVID: coronavirus disease 
- koronavírus okozta megbetegedés 2019) ne-
vezik.

Hogyan terjed az új koronavírus?
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: 

köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül 
a környezetbe, majd a közelben tartózkodó 
másik emberre. Fertőzött felületek és tárgyak 
megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az 
arc, a száj, az orr érintésével bejuthat a szer-
vezetbe. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan 
mennyi ideig marad fertőzőképes a vírus a 
felületeken, annyi azonban bizonyos, hogy az 
egyszerű fertőtlenítőszerek elpusztítják.

Mik a tünetei az új koronavírus által 
okozott megbetegedésnek?

Az újfajta koronavírus okozta megbetege-
dés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár, láz, 
köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradé-
konyság jelentkezhetnek. Ritkábban súlyos 
kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, 
heveny légzési elégtelenséggel, vagy akár 
szepszissel (vérmérgezés), keringési vagy 
több szervi elégtelenséggel járhat. Azoknál a 
betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár 
életveszélyes állapot, akik valamilyen kró-
nikus alapbetegségben (magas vérnyomás, 
szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, 
májbetegség, légzőszervi betegség, dagana-
tos betegség) szenvednek.

Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertő-
zöttnek érzi magát?

A koronavírus most már mindenhol ott 
lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja 
a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertő-
zést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terje-

dését. Ezért fontos mindenkinek betartani az 
ajánlásokat, a szabályokat.

Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
Kérjük, hogy ne személyesen menjen a há-

ziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 
háziorvosát!

A háziorvos telefonon fogja kikérdezni 
Önt.

Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanú-
ja, és 

a) Ha a tünetei enyhék, és nem tartozik a 
betegség szempontjából kockázati csoportba, 
tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor ott-
honi karanténba kerül. A háziorvos értesíti az 
Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavé-
tel céljából. Ennek eredményéről a háziorvos 
értesíti Önt.

b) Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, 
tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, 
akkor a mentő a területileg illetékes kórház 
infektológiai osztályára vagy járványkórház-
ba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, 
ahol az elkülönítése, az ellátása és a minta-
vételezés megtörténik. A kórházban minden 
szükséges vizsgálatot elvégeznek és labor-
vizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy 
koronavírussal fertőzött-e vagy nem. Ha a 
laboreredmény megerősíti, hogy Ön korona-
vírussal-fertőzött, akkor kórházi megfigyelés 
alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a beteg-
ség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.

Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha 
megfertőződik? 

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is 
fertőződik valaki, a legtöbb esetben - az influ-
enzához hasonló tünetekkel - enyhe lefolyású 
a betegség.

A legtöbben (nagyjából 80%) bármely spe-
ciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.

A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős 
emberekre, krónikus betegekre veszélyes. 
Rájuk kell legjobban vigyáznunk! Minden 
6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki sú-
lyos betegség és légzési nehézség. Azoknál 
valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek 
már olyan meglévő egészségügyi problémáik 
vannak, mint a magas vérnyomás, szívprob-
lémák, vagy cukorbetegség, valamint az idő-
sebbeknél.

Hogy lehet gyógyítani az új koronavírus 
okozta megbetegedést?

Jelenleg nincs kezelési módja, gyógyszere. 
Enyhe esetekben a panaszok csillapítása a cél, 
súlyos állapotú betegnél az immunrendszert, 
a légzést, a keringést támogató kezeléseket 
alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadék-
egyensúly helyreállítása, egyéb vírusok ellen 
korábban kifejlesztett gyógyszerek, szükség 
esetén légzéstámogatás).

Van-e védőoltás az új koronavírus ellen?
A koronavírusok, így az új koronavírus 

ellen nincs védőoltás. Az új koronavírus ese-
tében megkezdődött a vakcinafejlesztés, a 
védőoltás előállítása akár egy-másfél évig is 
eltarthat.

Mit tegyen a megelőzés érdekében?
A legfontosabb a gyakori és alapos szappa-

nos kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtar-
talmú kézfertőtlenítő használata. Különösen 
javasolt mosdó használatát követően és étke-
zés előtt!

A maszk önmagában nem elegendő a fertő-
zés megállításához, ám viselése mások védelme 
érdekében javasolt, ha valaki légúti tünetektől 
szenved. Amennyiben valamilyen alapbetegsé-
ge (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és 
érrendszeri betegség, légzőszervi betegség, 
májbetegség, daganatos betegség) van, saját vé-
delme érdekében viseljen maszkot!

Ha köhög vagy tüsszent, használjon papír 
zsebkendőt, azt használat után azonnal dobja 
ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen 
kezet!

Milyen fertőtlenítő szerek hatásosak az 
új koronavírussal szemben?

A koronavírusok hatástalanításához virucid 
(vírusölő) hatású fertőtlenítőszerek alkalmaz-
hatók. Megfelelő az alapos, legalább 20 má-
sodpercig tartó, szappanos kézmosás, illetve 
alkoholos kézfertőtlenítők használata is. Fel-
mosáshoz, takarításhoz is használjon fertőtle-
nítő tisztítószert! Szellőztessen gyakran!

A vírussal kapcsolatos aktuális intézkedé-
seket, korlátozásokat a híradásokban kísérje 
figyelemmel.
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