Megkezdõdtek a védõoltások...
(folytatás az elsõ oldalról)
Ami a védettség megszerzését illeti, a második védõoltás után nagyjából
két-három hétnek kell eltelnie, hogy nagyjából 95%-os immunitásról
beszélhessünk – tette hozzá az igazgató-fõorvos. Azaz, az elsõ injekció
után 4-5 hét kell, hogy védetté váljunk a koronavírus-fertõzéssel szemben. Lapunk kérdésére, hogy e pillanatban mit lehet tudni a mellékhatásokról, azt a választ kaptuk: hazánkban eddig több ezer embert oltottak
már be, s jónéhány külföldi ország erre vonatkozó tapasztalatai, adatai is
rendelkezésünkre állnak. (A beszélgetés idején, január 7-én az oltások
száma a kontinensen már többmilliónál járt – a szerk.) Az eddigi hazai és
nemzetközi jelentések komolyabb mellékhatás(ok)ról nem számolnak
be, azt viszont tudni kell, hogy minden oltásnak lehet ilyen következménye. Ez lehet helyi, vagyis az oltás helyén jelentkezõ reakció bõrpír,
izomfájdalom formájában, olykor hõemelkedés, rövid ideig tartó láz, levertségérzet, ám ilyesmit egy influenza- vagy kullancs elleni védõoltás
felvételét követõen is tapasztalhatunk.
– Milyen, az egészségét érintõ feltételekkel igényelheti valaki a védõoltást? Hiszen vannak, akik például gyógykezelésekre járnak, mások rendszeresen szednek gyógyszert és így tovább.
– Az oltást megelõzõ vizsgálatoknak egy kérdõív kitöltése is része: ebben
rákérdezünk a korábbi védõoltások után tapasztalt mellékhatásokra, esetleges allergiás reakciókra és más, hasonló következményekre, különös
tekintettel az alapbetegségekre, például a krónikus, aktív légzõszervivagy gyulladásos betegségekre. E pillanatban a 16 évesnél idõsebbek
kaphatnak védõoltást és olyanok, akiknél nem zajlik aktív fertõzéses
vagy gyulladásos folyamat. Azok, akik már átestek a Covid-19-en, három
hónap elteltével kaphatják meg a vakcinát.
Felvetésünkre, hogy sokan még mindig kételkednek az oltás hatásosságában, szükségességében, Dr. Csizmadia Csaba azt feleli: e pillanatban
egyszerûen nincs más lehetõség, hogy az ember védetté váljon. A tudományos adatok igenis azt igazolják, hogy az oltásnak pozitív védõhatása
van, másrészt, ha valaki az év 365 napjában folyamatosan, lelkiismeretesen, körültekintõen védekezik, s csak 5 percre hagy ki a figyelme, azzal máris fertõzötté válhat, ami akár végzetes következményekkel is járhat. A kórházvezetõ úgy véli: ahhoz, hogy a régi vagy legalább az ahhoz
„hasonló” életünket visszakapjuk végre, s ne elszigeteltségben, korlátozások, óvintézkedések közepette, karanténban éljük a mindennapjainkat, ahhoz jelenleg nem vezethet más út, csakis az oltás útján történõ
védettség megszerzése. Egyedül ily módon tudjuk megakadályozni a
járványokat, ráadásul olyan mértékûeket, amelyek esetlegesen az egészségügy kapacitásait is meghaladják – szögezi le Dr. Csizmadia Csaba.
.......................................................................................................................

Kérjük és igényeljük a védõoltást!

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

Tisztelt Mohácsi Polgárok!
(folytatás az elsõ oldalról)
Tisztelt Mohácsiak, egy új esztendõ mindig új reményekkel kecsegtet. Reményekkel egy sikeresebb, nyugodtabb idõszakra.
Sok feladatot fogalmaztam meg a 2021-es évre. Elindulnak a következõ uniós pályázati ciklus kiírásai, ezekre kell felkészülnünk.
A terveink megvannak, ismét látványos beruházások körvonalazódnak szeretett városunkban.
A legkomolyabb kihívást nagy volumenû fejlesztési projektjeink
jelentik. Megkezdõdik a közforgalmú kereskedelmi kikötõ létesítése, pár hónap múlva felvonulnak a munkagépek az M6-os autópálya magyar-horvát határig történõ kiépítéséhez, ami újra
pezsgést és további fellendülést hozhat a városnak. Finisébe érkezik a megkérdõjelezhetetlen létjogosultságú Duna-híd engedélyezési eljárása és végre megszülethet a kormány döntése a szükséges forrás biztosítására.
Hozzáláttunk a mohácsi csata 500 éves évfordulójának elõkészítéséhez, tavaszra várható a kormány-elõterjesztés a részletes elképzelésekkel. Nem jövõre, de 2026-ig megújulnak templomaink,
a csatatéri emlékkápolna, valamint II. Lajos emlékmûve a Cselepataknál. Befejezõdik a Fogadalmi Templom rekonstrukciója és
– ügyelve a városképre – a Széchenyi tér is új köntöst kap. Kifejezetten az 1526-os ütközet emlékére grandiózus múzeumot emelnek a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen. Fontos megjegyeznünk,
hogy ez a nemzetpolitikai aspektusból hangsúlyos eseménysor új
irányt adhat a város turisztikai életének is.
Célunk, hogy a köztereken elvégzett beruházásokat tartalommal
töltsük meg és átadjuk a lakosságnak. Remek példa erre a Deák
tér és ugyanez a szándékunk a Duna-parti Selyemgyár Kulturális Negyeddel is. A 2021-es Busójárás elmarad, ám reméljük, a
vírushelyzet elmúltával ismét meg tudjuk tartani a sokszínûségünkben is az együvé tartozásunkat hirdetõ egyéb más programjainkat, együtt lehetünk részesei tradicionális ünnepeinknek, fesztiváljainknak, széles tömegeket vonzó rendezvényeinknek.
Hiszem, hogy közösen megálmodott álmaink lépésrõl-lépésre valóra válhatnak. Az egészség és a létbiztonság mellett ezt kívánom
mindnyájunknak az új esztendõre.
Minden mohácsira számítok a sikeres jövõ építésében!

Napjaink központi kérdése:
kérjünk-e védõoltást koronavírus-fertõzés ellen?
Az újszülöttkori BCG-oltás után nagyon sok védõoltást kapott minden
honfitársunk. 1968-tól oltunk kanyaró, majd rózsahimlõ, mumpsz, gyermekbénulás és a súlyos hangszalaggyulladás kórokozója ellen. Vakcinálunk súlyos bélfertõzést okozó vírusok (ROTA) ellen, de védekezünk
méhnyakrák elleni is.
Oltunk májgyulladás ellen, de ide tartozik a kullancs által okozott agyvelõgyulladás kivédése is. Vakcinálunk a tüdõgyulladás, agyhártyagyulladás kórokozói ellen, s bárányhimlõ elleni védõoltás ugyancsak van.
Influenza ellen minden évben oltunk, mert a vírus változik (mutálódik)
és az oltóanyagot is ehhez kell igazítani. Az oltóanyagok javarésze ingyenes, így az új koronavírus elleni vakcina is! Ami igen fontos: a védõoltásoknak köszönhetõ az úgynevezett „nyáj-immunitás”, amely kollektív védelmet biztosít. Koronavírus ellen ma a biztos védelmet a védõoltás jelenti – ezért kérjük, igényeljük, mert ezzel nemcsak önmagunkat, de embertársainkat is védjük.
Dr. Nyul István

Pávkovics Gábor
polgármester
Mohács, 2020. december 31.

Mi történik a kidobott karácsonyfákkal?
– teszi fel a kérdést Facebook-oldalán polgármesterünk. Pávkovics Gábor
válaszából kiderül: nem vesznek kárba.
„Bizonyára Önöket is érdekli, mi történik a több ezer fenyõfával, ami
Vízkereszt tájékán kerül városunk utcáira. Idén sajnos elmarad a Busójárás, így az elõzõ évekkel ellentétben most máglyát sem rakunk a Széchenyi térre. Akkor mégis mi a fák sorsa? 100%-ban újrahasznosítjuk õket!
Az MVR Nonprofit Kft. munkatársai összegyûjtik a kidobott fákat, a cég
telephelyén depózzák, majd darálásra elszállítják. A faapríték mint megújuló energiaforrás kerül hasznosításra „zöld hõenergia” formájában a
Bioenergy-Duna üzemében. Ismert: biofûtõmûvünk több, mint kétezer
mohácsi otthon melegéért felelõs a távhõrendszereinken keresztül.

Bormustra: lesz, de késõbb Az esztendõ elsõ, évrõl-évre népszerûbb boros eseményét, a Vince-napi Bormustrát az érvényben lévõ korlátozások miatt késõbbre halasztják a szervezõk. Amint a járványhelyzet KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet szeretnénk mondani a Kozármisenyhül, sor kerül e seregszemlére, a borok bírálatára és a közös kóstolás- lenyi Rotary Klub Baráti és Jótékonysági Szervezetének a Mohácsi Véradóra is, amely városunk egyik igen kedvelt társasági eseménye is egyben. állomás véradóinak nyújtott anyagi támogatásáért.
Köszönettel: Dr. Szilas Judit és munkatársai
A részletekrõl idõben tájékoztatjuk Olvasóinkat és a Borbarátokat!

