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18 lakó és 4 dolgozó kapta el a koronavírust a nagykanizsai szociális otthonban 

Mv: 18 lakó és 4 dolgozó kapta el a koronavírust a nagykanizsai szociális otthonban. Tiszafüred 

kormánypárti polgármestere a város vállalkozónak anyagi segítségét kéri a védekezéshez. Pécsen 

elindult a Pécsimami civil kezdeményezés, amely azoknak segít, akik a karantén miatt nem 

mozdulhatnak ki az otthonukból. 

R: Vasárnap este jelezte a nagykanizsai idősek otthonának vezetője, hogy egy lakójuk koronavírus-

fertőzéshez hasonló tüneteket produkál. Csütörtökre kiderült, hogy 16 bentlakó és 4 dolgozó tesztje 

pozitív lett, azóta még többen kapták el a vírust. 

Schauta Mercell, elnök, Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás: Jelenleg hivatalosan 18 

bentlakónak pozitív az eredménye, illetve 4 dolgozónak. A mai napon érkeztek meg az antigén 

gyorstesztek és jelenleg is folyik a dolgozóknak a tesztelése. 

R: Ebbe a debreceni idősotthonba délben érkezett meg 150 teszt. Ezekkel az ott dolgozókat fogják 

szűrni. 

Nagy Lajosné, intézményvezető, Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat: A mai nap 

folyamán 25 főt fogunk tesztelni, Nyilván önkéntes alapon megy ez a tesztelés, aki vállalja a tesztelést, 

őt tudjuk szűrni, de adott minden munkavállaló számára, hogy elvégezzük ezt a tesztet. 

R: A hajdú-bihari megyeszékhelyen egyébként a városi segélyalaphoz fordulhatnak azok, akik 

táppénzre kerültek a járvány miatt. A sikeres pályázók anyagi segítséget kaphatnak. Közben a Jobbik 

Babák Mihály Szarvas fideszes polgármesterének lemondását követelte, miután a városvezető egy 

tévéműsorban azt mondta, hogy a COVID-os betegeket úgy kell kezelni, mint a leprásokat. A 

városvezető az atv.hu-nak nyilatkozott, szerinte kiragadni ezt a mondatot nem elegáns, de a szarvasiak 

értik, hogy ő csak a helyzet súlyosságára akarta felhívni a figyelmet. 

Seres Béláné (Mindenki Magyarországa), képviselő, Tiszafüred Önkormányzata: Üres a büdzsé, de 

gondolom, hogy akkor már márciusban is üres volt. 

R: Ezt már egy tiszafüredi önkormányzati képviselő mondta arról, hogy a város fideszes vezetője a 

vállalkozókhoz fordult egy felhívással, amelyben pénzt kér a védekezéshez. Azt, hogy mire kell a pénz 

most sem tudják, ahogy tavasszal sem. 

Seres Béláné: Áprilisban azt hiszem kijött, hogy tízmillió forintjába került a városnak a védekezés, de 

hogy pontosan milyen védekezésre, kinek adtak belőle, erről nincs tudomásunk. 

R: Pécsen közben ingyenes karanténjáratot indítottak. A csoport tagjai önkormányzati segítséggel 

hordanak élelmiszert, gyógyszert azoknak, akik otthonukban rekedtek karanténban. 

Gellén Nóra, elnök, Pécsimami Közhasznú Egyesület: Egyenként minden egyes jelentkezőt felhív. 

Leegyeztetik a megrendelésnek a tartalmát és a végösszegét és ha minden rendben van, akkor jön a 

futárunk, aki felhívja a karanténban lévőket az érkezés időpontjával és kiszállítja az árut. 

R: A csoporthoz az interneten lehet csatlakozni és egyben segítséget is kérni. 



 
Médiamegjelenés 2020.11.23 

 

2 
 

Szereplők: Schauta Mercell, elnök, Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulás; Nagy Lajosné, 

intézményvezető, Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat; Seres Béláné (Mindenki 

Magyarországa), képviselő, Tiszafüred Önkormányzata; Gellén Nóra, elnök, Pécsimami Közhasznú 

Egyesület 

Link 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/hashtag/view-article/rtvArticle/5fb80b7dbc2cd37e43ab0f9a/597f228b4a82722a6867f652/597f226c4a82722a6867d77c

	

