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Nyitva marad? Zárva tart?
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Járványügy
A múlt héten újabb szigorításokról döntött a kormány, két
hétre bezárt az üzletek egy része és a tavaszi szünet végéig
az óvodák és általános iskolák is. A szakemberek azt mondják, szükséges a zárás, hogy megszakadjon a fertőzési lánc.
A szerdai adatok szerint 5653 új fertőzött van, a járvány kezdete óta 480.860-an betegedtek meg. Kórházban 8.348 főt
ápolnak, 844-en vannak lélegeztetőgépen. Elhunyt 179, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 16.325 főre emelkedett.
Városunkban az elmúlt egy hétben 51 koronavírussal fertőzöttet regisztráltak a hatóságok, az aktív fertőzöttek közül 23an szorulnak kórházi ellátásra, közülük senki nincs lélegeztetőgépen. 14-en meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma
124. Az emberi erőforrások minisztere azonnali hatállyal felfüggesztette az egynapos sebészeti ellátásokat.
A prevenciós bizottság pénteken rendkívüli, hétfőn rendes
ülést tartott. A szigorításokkal lapunk 3., 5. és 6. oldalán foglalkozunk.

Március 22-ig zárva tartanak az üzletek, szünetelnek a szolgáltatások. Már amelyik. A szabályok nem egyértelműek, maguk a kereskedők is tanácstalanok. Cikkünk a 6. oldalon.

Óvodai udvarfejlesztések

Rendhagyó
hagyományos évkönyv

A „Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány”,
és az önkormányzat támogatásával, illetve az intézmény saját forrásának felhasználásával összesen mintegy 13 millió forintból fejlesztik a Tiszaújvárosi
Napközi Otthonos Óvoda két óvodájának, a Bóbitának és a Tündérkertnek
az udvarát.
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a napközi otthonos óvoda „Makk
Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság-fejlesztés udvari környezetben”
címmel nyújtott be pályázatot a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványhoz az udvarfejlesztésekre. Az alapítvány 9.835.000
forint támogatást adott a projekthez,
a teljes kivitelezési költség azonban
12.870.170 forint, ami 3.035.170 forinttal meghaladja a támogatás összegét. Az
intézmény ebből 1.135.170 forintot tud
biztosítani költségvetéséből, a fennmaradó 1,9 millió forintot a képviselő-testület
döntése alapján az önkormányzat fedezi.
A feladatokat eredetileg 2020. december 31-éig kellett volna elvégezni, de tekintettel a kiszámíthatatlan időjárásra és

A könyv borítója jól jelzi a tartalmat.

Készülőfélben a Bóbita roller- és biciklipályája.
a járványügyi helyzetre, a pénz felhasználásának, a kivitelezésnek a határidejét
meghosszabbították.
A Bóbita óvodában már megkezdődtek a
munkálatok. A tereprendezés mellett udvari ivókút létesül, beszereznek és ütéscsillapítással fészekhintát telepítenek, a
homokozók fölé négy árnyékolót helyez-

nek el. A leglátványosabb fejlesztésnek
egy roller- és biciklipálya építése ígérkezik, ennek nyomvonala, burkolata már el
is készült.
A Tündérkert óvodában is lesz ivókút, fészekhinta, öt árnyékoló, és újratervezik az
óvoda előkertjét is, növényeket telepítenek és virágládákat szereznek be.

Rövidebb ideig szállítják a zöldet
Januártól megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés szabálya és a zöld hulladék elszállításának rendje.
- A sárga gyűjtőzsákok megszűntek, a 120 literes sárga edényzetbe kell dobnunk a papír-, a műanyag- és a fémhulladékot - tudtuk meg Lázár Dorinától a B-A-Z Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. PR kommunikációs vezetőjétől. - Akinek nincs ilyen gyűjtőedénye, vagy kevésnek bizonyul, az átlátszó zsákba helyezheti ki
a szemetét a begyűjtés napján. Az üveghulladékot havonta egy alakalommal viszik el az
ingatlanoktól, ha ettől több van, azt a hulladékudvarokban lehet leadni negyedévente 250
kilogrammig. A zöld hulladék gyűjtését korábban március 1. és december 15-e között végeztük. Most ez annyiban változik, hogy áprilisban kezdjük a szállítást, ami november
30-ig tart majd. Ez éves szinten 17-18 szállítási napot jelent, ami jóval több mint, amit az
a 10 alkalom, amit az országos hulladékgazdálkodási terv évente lehetővé tesz.

Már a nyomdai utómunkálatai zajlanak Tiszaújváros 2020.
évi évkönyvének, amely a hagyományokat követi, mégis
rendhagyó lesz.
Tiszaújváros évkönyvének megjelentetését a kezdetektől fogva
március 15-ére időzítette az önkormányzat, s első birtokosai, az
ágazati kitüntetettek a városi ünnepségeken vehettek át az előző
év városi történéseit, eseményeit felidéző kötetet. A hagyomány
tavaly megszakadt, az évkönyv elkészült ugyan, de az ünnepség a járványhelyzet miatt elmaradt. Sajnos így lesz ez idén is, a
járvány miatt elmaradnak a március 15-ei ünnepségek (csak koszorúzások lesznek), sőt ágazati kitüntetéseket sem adományoz
a képviselő-testület.
Az 1000 puha- és 200 kemény borítóval elkészülő évkönyv is
rendhagyó lesz bizonyos mértékben. Szerkezete változatlan, hónapról-hónapra felidézi a Tiszaújvárosban történteket, melléklete pedig sok-sok adatot közöl az önkormányzatról, a város gazdálkodásáról, népességéről, a kitüntetettekről, az ösztöndíjas fiatalokról.
Tartalma viszont kissé rendhagyó, hiszen a tavalyi esztendőre rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, így az ezzel kapcsolatos
fejlemények uralják a kötet lapjait, s erre utal a könyv borítója is.
Főleg a hónapokon át tartó küzdelemről, a fájdalmas intézkedésekről szól tehát az évkönyv, de szól az eredményekről is. Mindemellett volt pozitív hozadéka a pusztító járványnak is. Erről ezt
írja előszavában dr. Fülöp György polgármester: „… megmutatta,
hogy Tiszaújváros lakossága igazi közösséggé érett, képes együtt
gondolkodni, s ha kell cselekedni. Együtt, egymásért. Ennek is
emléket állít Tiszaújváros 2020-as évkönyve.”

2. � Sokféle

Egyházi hírek

Római katolikus

„Az Egri Főegyházmegyében - a püspöki konferencia irányelvein túlmenően - az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma
miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek életbe:
1. A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye
egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételével lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő….”. Ternyák Csaba egri érsek.
A rendelkezés teljes szövege a www.tiszaujvarosiplebania.hu
honlapon található.
- A korlátozás ideje alatt nagyböjt pénteki napjain a keresztút
imádkozását otthonainkban folytatjuk, amennyiben lehetséges
délután 17.30-tól lélekben összekapcsolódva érezhessük ös�szetartozásunkat. Az este 20.00 órai harangszó alatt szintén lélekben összekapcsolódva imádkozzunk a járvány megszűnéséért (imádság a honlapunkon megtalálható).
- A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez közösségünk is csatlakozik a következő módon: március 19-én Szent
József ünnepén egyházközségünk vándor- szobra elindul,
hogy az egyházközség előre bejelentkezett családjainál 1-1 hétig elhelyezve, imáinkkal kérhessük Szent József közbenjárását családjainkért. Március 19-étől 28-áig templomunkban látható helyen lesz kihelyezve a megáldott szobor, és reményeink szerint 28-án virágvasárnap elindulhat útjára. Kérem azon
családok jelentkezését a 0649/540-102 telefonszámon március
21-éig, akik egy-egy hétre csatlakoznak a kezdeményezéshez.
- Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szeretném, ha csatlakoznánk ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint
egyházközségünk tagjai is elimádkoznának összesen 1000 Üdvözlégy Mária imádságot. Kérem, hogy a templom előterébe erre kihelyezett lapon jelezzék a vállalt imádságok számát, és napszakát.
- Keresztelésre, első áldozásra, bérmálkozásra és házasságkötésre készülők türelmét kérem a rájuk vonatkozó következő
időpont kijelöléséig.
- Templomunk 8.00-19.00-ig nyitva van, hogy akik egy-egy
imádságra szívesen betérnének, megtehessék azt.
- Kérem, hogy akiknek felvett miseszándékuk van, jelezzék,
amennyiben a hívek közössége nélkül is bemutassam, vagy a
későbbiekben egy másik időpontot egyeztessünk.
- Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos időpontegyeztetést kérünk. Ügyelet: kedd, szerda 10.00-11.00,
csütörtök, péntek 16.00-17.00.
- Altemplom nyitvatartása: Hétfő – zárva, Kedd – Vasárnap:

Vagyon
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márciusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap
végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

2021. március 11.
09.00 –18.00.
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja.

Görögkatolikus

Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton 11.00 Szent Liturgia, pannichida, megemlékezés elhunyt
szeretteinkről. 17.30 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet.
Szerdán 17.30 Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonját
olvassuk.
„A szeretet olyasfajta jó lelki állapot, amelyben a lélek semmilyen dolgot nem becsül többre Isten ismereténél. Az ilyen szeretet állapotára azonban földi dolgokhoz ragaszkodó szenvedéllyel senki el nem juthat.” (Szent Maximosz hitvalló)

Baba született
Február 26-án 10 óra 40 perckor megszületett városunk legifjabb lakója,
Dobronyai Zoé. A baba 3170 grammal és 51 centiméteresen jött a világra - adták hírül a boldog és büszke szülők.

Református

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége a járványügyi helyzet súlyosbodásával és a kormányzati intézkedésekkel összhangban úgy határozott, hogy 2021. március 8.
és 26. között „minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet,
gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel”. A nagyheti és
húsvéti istentiszteletek rendjéről később döntenek.
Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük
telefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán (@
reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református
Egyházközség) online istentiszteletet teszünk közzé.
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány
elmúlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket.
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet
számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen
célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2021. március 12-én (pénteken) 2.200 kg
háromnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó: 			
700 kg
Erdészeti tó: 			
700 kg
Tolnai tó: 			
300 kg
200 kg
Örösi tó:				
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó: 			
300 kg - ha nem, akkor
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2021. március 13-án (szombat) reggel 06.00 órától lehet.
Serfőző Gergely
horgászmester

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 14-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) , majd március 15-től
(hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/4001952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
id.

Zelei Györgyné Terike néni

2021. március 3-án 92 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2021. március 12-én 15 óra 30
perckor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Hétfőn újabb fejezet kezdődött
Szigorú korlátozásokat vezetett be a kormány, hogy megfékezze a koronavírus terjedését. A járvány harmadik hullámában újra kötelezővé tették a maszkviselést a közterületeken, április 7-éig bezárták az óvodákat
és az általános iskolákat, március 22-éig pedig zárva tartanak a boltok és szünetelnek a
szolgáltatások.
A szigorításról szóló kormányrendelet pénteken jelent meg, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be az újabb szabályokat.
Mint mondta, a vírus terjedésének sebessége
nő, a reprodukciós ráta pedig az egyik legmagasabb Európában.

Aktuális � 3.

- A harmadik hullám erősebb, mint a második.
Viszont most már rendelkezésre áll a vakcina,
jól halad az oltás, az Európai Unión belül hamarosan Magyarország lesz a legátoltottabb ország. De ez a tempó sem elég ahhoz, hogy a
vírus gyors terjedését megakadályozza. Csak
a kontaktszámok, találkozások radikális csökkentése vezethet eredményre, így egyetértve
szakértőkkel, virológusokkal, az operatív törzzsel, a kormány szigorú korlátozásokat vezet
be. Ha most nem zárnánk, akkor nem csak a
megbetegedések és a halálozások száma nőne
meg radikálisan, de a nyitás is későbbre tolódna. Nem csak azért kell zárni, hogy megvédjük
az emberek életét és egészségét, hanem hogy
mielőtt nyithassunk - hangsúlyozta a miniszter.
Bár a kormányrendelet csak pénteken késő dél-

Pénteken rendkívüli, hétfőn rendes ülést tartott a prevenciós bizottság.

„A legfontosabb alapelv, hogy a kisgyermekes szülőket tehermentesíteni kell, a munkavégzést családbarát
módon kell megszervezni.”
Dr. Fülöp György

után jelent meg, városunkban péntek kora délután rendkívüli ülésre hívta össze dr. Fülöp
György polgármester a prevenciós bizottságot,
melyre az önkormányzati érdekszférába tartozó
cégek, intézmények vezetői is meghívást kaptak.
- A legfontosabb alapelv, hogy a kisgyermekes szülőket tehermentesíteni kell - szögezte le
a polgármester -, a munkavégzést családbarát
módon kell megszervezni. Ebben a helyzetben
nincs igazság és igazságtalanság sem. Az egyes

intézmények és cégek működési sajátosságait
figyelembe véve a munkát úgy kell megszervezni, hogy minimalizálni kell a munkahelyen
való tartózkodás idejét, elsősorban a home office bevezetésével vagy a heti váltásban történő
munkavégzéssel.
Az önkormányzati szférában működő cégek a
továbbiakban is segítik egymás munkáját, támogatják egymást a rendkívüli feladatok elvégzésében.
Fodor Petra

Online iskola, szünet az oviban
Enyhítést vártunk, szigorítás jött. Egy hónapra, a tavaszi szünet végéig bezártak az
óvodák, az általános iskolákban újra digitálisan oktatnak, a középiskolák maradnak
online, csakúgy, mint az egyetemek.
Pénteken utoljára csengettek ki az általános iskolákban. A gyerekek valamennyi holmijukat
elhozták az iskolából, az óvodások is összepakoltak. Pénteken még arról szóltak a hírek,
hogy nem lesz ügyelet sem az intézményekben,
ez szombatra módosult. Ügyelet van, de a kormány kéri, hogy a szülők csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe.
- Én igazából örülök a digitális oktatásnak mondta Murvai Izabella péntek délután, miután befejeződött az utolsó órája -, furcsa lesz,
persze. Meg nehezebb is, mert nem nagyon lehet online elmagyarázni a tananyagot.

Drengubák Tamás és Tamás Ádám Jácint is vegyes érzésekkel lépett ki a Széchenyiből pénteken.
- Örülünk neki, bár elég nehéz így tanulni. Csütörtökön tudtuk meg, hogy hétfőtől online oktatás lesz, ma az utolsó napon pedig semmi különös nem történt - mondta Tamás.
- Nehezebb így tanítani a tanároknak is - tette hozzá Ádám -, és persze tanítani is. Sokkal jobb, ha itt az iskolában magyarázzák el.
Egyébként sem könnyű sok családnak. Nincs
mindenkinek otthon tabletje, vagy olyan eszköz, amin tanulni lehet, ez azért okoz problémákat.
Nem indult zökkenőmentesen hétfőn az online
oktatás, a KRÉTA tanulmányi rendszer nem
mindenhol működött megfelelően. A rendszer
túlterhelés miatt elérhetetlenné vált, mára már
helyreállt a működés. Az online oktatás a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat is új kihívások elé állítja. Még ha a szülők tudnak is ott-

„Bonyolult ez mindenkinek. Hogy hova tegye a gyereket, ha a nagymamánál van, ő hogyan oldja meg a távoktatást, van-e olyan gépe a nagymamának, vagy egyáltalán, ért-e hozzá.”
Barczi Józsefné

Az utolsó nap az iskolában.

Egy hónapig nem lesz óvoda.
hon, home office-ban dolgozni, akkor sem egyszerű a helyzet. Hisz a gép lefagyhat, a program megállhat, a szünetben csak jólesik egy kis
nassolnivaló, van mit mesélni, kérdések pedig
mindig vannak. Ez munka mellett nagyon nehéz mindenkinek. De muszáj megoldani, hisz a
szabadnapok elfogynak egyszer, táppénzre pedig ezért nem mehetnek a szülők. - Megoldjuk
valahogy - szinte mindenki ezt mondta, akivel
az iskolák előtt beszélgettünk, hiszen muszáj is
valahogy megoldani.
Aztán ott vannak az óvodások is, akik most
szintén „hazaköltöztek”. Az utolsó napon, pénteken délután mi is elmentünk a Szivárvány
óvodához, ahol a szülőket arról faggattuk, mi
lesz hétfőtől.
- Én a megszokott módon dolgozok tovább mondta Szigeti Attila -, a feleségem tanár az
Eötvösben, így neki a digitális oktatás mellett viszonylag nehéz lesz szerintem. Az elsős
fiunkat segítenie kell a digitális oktatásban és
van még egy óvodás gyermekünk is, ő is otthon lesz. Fogalmam sincs, hogy mi lesz hétfőtől, keddre kiderül.
Istvánék mind a négyen otthon maradnak:
- Otthoni munkavégzésben dolgozunk, nehéz
lesz, de meg fogjuk oldani. A nagyobbik lányunk online tanul majd, a kicsi pedig óvodás.
A figyelem megoszlik, oda kell figyelni a munkára és rájuk is. Valahogy meg kell oldani.
Vannak, akik nem tudnak home office-ban dolgozni, így sok esetben maradnak a nagymamák, nagypapák.
Barczi Józsefné óvodás unokájáért érkezett,
utána mennek az iskolába a nagyobbért.

„Otthoni munkavégzésben dolgozunk, nehéz lesz, de meg fogjuk oldani. A nagyobbik lányunk online tanul
majd, a kicsi pedig óvodás. A figyelem
megoszlik, oda kell figyelni a munkára és rájuk is. Valahogy meg kell oldani.”
István
- Most mondta az óvó néni, hogy már kezdett
összeállni a kis csapat, erre most vége az egésznek. Az iskolában is többen pityeregtek tegnap,
nagyon szeretnek iskolába járni, nagyon szomorú volt az unokám, hogy nincs tovább iskola és nem jöhet.
- Milyenek lesznek most a hétköznapok?
- Bonyolult ez mindenkinek. Hogy hova tegye a gyereket, ha a nagymamánál van, ő hogyan oldja meg a távoktatást, van-e olyan gépe
a nagymamának, vagy egyáltalán, ért-e hozzá.
Noel hozza a tabletjét, majd boldogulunk valahogy. Annyi szabadsága nincs a szülőknek,
hogy otthon tudjanak lenni, dolgozni is kell.
Márciusban az általános iskolás diákoknak és
tanáraiknak 30 napra ingyenes lesz az internet.
A digitális oktatásban résztvevőknek a szolgáltató felé kell jelezniük, hogy igénylik az ingyenes szolgáltatást, amit a következő számlán írhatnak jóvá.
Fodor Petra
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Újraindulhat a közfoglalkoztatás

A veszélyhelyzet miatt kapott felhatalmazással élve három - egyébként képviselő-testületi hatáskörbe tartozó - kérdésben döntött
dr. Fülöp György polgármester. A legfontosabb, hogy március 16-ától ismét dolgozhatnak közfoglalkoztatottak városunkban.
A Belügyminisztérium döntése értelmében
2019. március 1-től (tehát utóbbi két évben)
Tiszaújvárosban nem szervezhettek közfoglalkoztatást, az indoklás szerint, azért mert a város
lakosságszáma és adóerő-képessége meghaladta a központilag meghatározott mértéket.
Idén február 22-én azonban e tekintetben jó hír
érkezett, a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya arról tájékoztatta a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt, hogy szintén a Belügyminisztérium döntése alapján az adóerő-képesség miatt korábban kizárt települések számára is lehetőség nyílik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás igénybevételére.
Az önkormányzat a jelenlegi pandémiás helyzetben fokozott figyelmet fordít arra, hogy

minden lehetőséget megragadjon a városlakók
munkaerő-piaci helyzetének javítására, megélhetésük könnyítésére, ezért örömmel fogadta a
döntést. Az igények gyors felmérése után a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. jelezte,
hogy 20 főt tudna foglalkoztatni ebben a formában. Ennek alapján a polgármester felkérte
a Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson
be kérelmet a program indítására.
A foglalkoztatási osztály tájékoztatása szerint
az igénybe vehető támogatás a közfoglalkoztatottak bérének, és az ahhoz kapcsolódó járulékoknak a 100%-a, továbbá 10% erejéig dologi
költség is elszámolható. A program 2021. március 16-tól 2022. február 28-ig tart.
A lakóépületek 2021. évi energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak, felújításainak támogatására vonatkozó
pályázati felhívást még nem fogadták el, ezért a
polgármester egyedi döntéssel részesítette vis�sza nem térítendő támogatásban a Szederinda
társasházat. A lakóközösség a Barcsay tér 8. sz.
alatt lévő lift javítására kért támogatást, mivel
a felvonó sebességhatárolóját a szakértői vélemény szerint sürgősen ki kell cserélni. A pol-

A Szederinda társasház kis híján 103 ezer forintot kapott liftfelújításra.
gármester a 2020. évi pályázati kiírásban meghatározott mértékű (a felújítási költség 1/3-a,
de lakásonként maximum 20 ezer forint) támogatást, azaz 102.955 forintot ítélt meg.
Harmadik döntésként a polgármester arról hatá-

rozott, hogy az önkormányzat a munkáltató véleménye és kérelme alapján a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egyik őrmestere számára biztosítja egy szolgálati lakás bérlési lehetőségét.
Ferenczi László

Parkolók, zöldövezet, átalakul a gödör

Délelőtt 10-kor már lehetetlen parkolni, zsúfolásig megtelik autókkal a terület, a rakodás
sokszor probléma a ház aljában működő üzleteknek.
Játszóterek, ivókút, ligetes zöldövezet, és
ami a legfontosabb, új parkolók is lesznek a
Szent István 1-11. épület mögötti területen.
Az évek óta kihasználatlan „gödör” helyén
34 parkoló lesz, miután betemetik, megújul
az útburkolat, megváltozik a forgalmi rend.
A közterületi rekonstrukció rövidesen elkezdődik, részletekről Jászovicsné Makrai Máriával a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési munkatársával beszélgettünk.
- Mikor kezdődnek a munkálatok?
- Március 16-án lesz a munkaterület átadása, ami
azt jelenti, hogy attól az időponttól kezdve a kivitelező bármikor kezdheti a munkát, de nyilván
ütemterv alapján fog haladni. Az anyagok megrendelésétől is függ, hogy mikor kezdenek, de
úgy gondolom, hogy egy-két héten belül a munkaterület átadás-átvételét követően felvonulnak.
- Látványosnak és nagynak tűnik ez a beruházás. Mikorra végeznek a tervek szerint?

- Körülbelül négy hónapig tart a kivitelezés,
amit nem egyszerre, hanem két ütemben végeznek.
- Hogy fog kinézni ez a terület a felújítás után?
- A Szent István út 1-11. épület mögötti közterületen egy teljes átfogó rekonstrukció valósul meg, mert a közlekedési felületek, a gyalogos felületek, a gépjármű-közlekedés, az utak,
járdák, parkolók, a pihenőövezetek mind megújulnak. Új pihenő rész lesz, két korcsoportnak
megfelelő játszótér alakul ki, ivókúttal, különböző utcabútorokkal, tehát egy nagyon modern,
minden igényt kielégítő felújított terület lesz itt.
- Mi lesz annak az aszfaltozott gödörnek a sorsa, aminek régóta nincs funkciója?
- Ez parkoló lesz, miután a gödör fel lesz töltve 34 új parkoló létesül a területen. Ezen kívül
a Mátyás király útig terjedő területig rakodóút,
szervizút, kiszolgáló út, a tűzoltóság által megközelítésére alkalmas út lesz kialakítva, ferde
és merőleges beállású parkolókkal. Az volt a fő
cél, hogy a parkolóhelyek számát optimálisan a

A Szent István 1.-11. mögötti terület teljes rekonstrukciója márciusban kezdődik el, a gödröt betemetik, parkolók lesznek a helyén.
legmagasabbra alakítsák ki, úgy, hogy a területen lévő faállomány ne sérüljön, ami azt jelenti,
hogy a nagy törzsátmérőjű fákat meghagyták a
tervezők. Nagyon kevés fát vágnak ki, de azokat is az állapotukra, korukra való tekintettel.
31 új fát is fogunk telepíteni, és közel ezerötszáz sövény, talajtakaró cserje lesz elültetve, a
végeredmény egy szép zöldövezetes rész lesz.
- A zöldön kívül milyen burkolatok lesznek
még?
- A közlekedési felület, a rakodóút és a kiszolgáló út aszfaltburkolatot kap. Az egyik fokozott teherbírású útszerkezet lesz, a parkolóhelyek pedig térkő burkolattal lesznek ellátva.
- Mikor is kezdődött a beruházás tervezése,
majd a lebonyolítása, a közbeszerzés?
- A tervezési időszak, a tervezői egyeztetések, a
szakhatósági egyeztetések és a különböző előkészítő folyamatok 2016-18 között indultak, illetve zajlottak. A közbeszerzési eljárást a különböző engedélyek beszerzése után tudtuk elindítani, maga az előkészítő folyamat, de az

engedélyek beszerzése is több hónap volt, és a
közbeszerzési eljárást is több alkalommal írtuk
ki, bonyolítottuk le, mert nem volt sikeres, túl
drága árajánlatot kaptunk. Most tudtunk úgy
eredményt hirdetni, hogy szerződéskötés volt,
és a munkaterület átadható.
- Ki a kivitelező és mennyibe kerül a terület teljes rekonstrukciója?
- A kivitelző cég a Titan Szervíz Kft. Ez a terv,
ami megvalósul, egy kicsit már átalakított variációja a legelső elképzelésnek, de csak olyan
szempontból lett egy kicsit módosítva, amiket a
szakhatóságok írtak elő, a tűzoltóság, a rendőrség, ami miatt a tervezőnek egy kicsit át kellett
dolgoznia, de az alapját tekintve nem nagy változás volt. A közterületi rekonstrukció kivitelezési költsége bruttó 195.228.308 Ft., melyhez a
Kormány engedélye alapján az önkormányzat
152.186.000 Ft kedvező kamatozású fejlesztési
hitelt használhat fel, a különbözet pedig a költségvetésben áll rendelkezésre.
berta
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Nyitva marad? Zárva tart?
Sokan számítottak rá, hogy a kormány nem
enyhít a jelenlegi korlátozó intézkedéseken,
az újabb szigorítások híre azonban hidegzuhanyként érkezett. Az óvodák, iskolák április 7-ig bezártak, a kormány pedig két hétre,
március 22-ig elrendelte, hogy a boltoknak is
zárva kell tartaniuk és a szolgáltatásokat is
szüneteltetni kell.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter úgy nyilatkozott, hogy csak az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak lehetnek nyitva. Aztán pénteken megjelent a kormányrendelet, amiben fel van sorolva, hogy kik lehetnek nyitva, és kik zárhatnak be. De még így is sok kérdőjel maradt, sokan nem nyitottak ki, aztán kiderült, hogy mégis megtehetik, mások kiskapukat keresnek, egy
országos, többnyire ruházati termékeket forgalmazó üzletlánc valamennyi boltját kinyitotta,
aztán pár órával később mégis bezártak. A virágboltok egy nap kedvezményt kaptak, így ők
március 8-án, nőnapon még kinyithattak. Már
kora délelőtt sokan sorakoztak a friss virágokért.
- Eddig minden nyitva volt, jobb nem lett a
helyzet, már nem a járványra értem, hanem az
intézkedésekre, hisz ettől csak rosszabb lesz.
Nevetséges az egész - mondta Seres Lajos.
Kovács-Molnár Ildikó már túlesett a betegségen, mindig is hordta a maszkot, elővigyázatos volt.
- Most én is meglepődtem, hogy mi minden van
nyitva - mondta Ildikó a Szent István úti „hos�-

„Az első tájékoztatásban azt mondták, hogy csak a létfontosságú boltok
lesznek nyitva. Ahogy most látom,
nagyjából már mindenki visszakéredzkedett.”
Kovács-Molnár Ildikó

szú háznál” -, az első tájékoztatásban azt mondták, hogy csak a létfontosságú boltok lesznek
nyitva. Ahogy most látom, nagyjából már mindenki visszakéredzkedett.
- Szerintem mindenki érdeke, hogy a szabályokat betartsuk - mondta Kártik Éva -, hisz csak
akkor kerülünk ki hamarabb ebből a helyzetből. Ha ehhez az kell, hogy a boltok zárva legyenek, és ne legyen tömeg, akkor hamarabb
visszaáll az élet.
- Összevissza beszélnek - mondta Szalai László
-, nem ezt mondták végül is, hanem hogy mindennek be kell zárni. Ennek semmi értelme,
mert most már csak azok vannak zárva, ahol
egyszerre egyébként is kevés ember jár.
A március 8-ától indított boltzár fő szabálya az,
hogy a listában meghatározott üzletekben, vásárlási helyszíneken megengedett a tartózkodás
és a vásárlás, a többi üzlet köteles zárva tartani. A másik alapvető szabály, hogy az adott üzlet jellemzően, döntően mit árusít. Nem éri meg
azzal trükközni, hogy valaki mutatóba kitesz a
boltjába pár kézfertőtlenítőt vagy maszkot, hisz
ilyenkor nagyot kockáztat. Akár egymillió forintos bírságot és az üzlete bezárását, akár egy
év időtartamra.
Stumpf Vince bő egy hete nyitotta meg műszaki
boltját. A Műszaki Szaki Tiszaújváros a rendelet megjelenése után kiírta a facebook-oldalára, hogy zárva tart. Aztán azt, hogy mégis nyitva lesz.
- Az én értelmezésem szerint be kellett zárnom, hiszen műszaki boltként tevékenykedek - mondta Stumpf Vince -, aztán felhívtam
a 1818-as vonalat, innen átkapcsoltak a koronavírus-vonalra. Itt azt a tájékoztatást kaptam,
hogy nyugodtan kinyithatok. Az ok pedig az,
hogy villanyszerelési termékeket árulok, melyek nélkülözhetetlenek az építkezésnél. Megnyugodtam, hogy nyitva tarthatok, mert egy
hete nyitottam meg a boltot, rossz lett volna bezárni.
A boltbezárások nagy vesztesei a ruházati üzletek és a szépségipar. A vendéglátóiparra vonatkozó kedvezményeket a most bezárni kénytelenek is megkapják, tehát az érintettek munkáltatóinak nem kell munkaadói járulékot fizetniük, a dolgozók után pedig 50 százalékos
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„Nagy munkában voltunk a csajokkal, hisz a szabadtéri munkavégzés lehetséges ugyebár?! Az üzlet zárva, mégis dübörög a biznisz. Időpontok miatt most ne keress, csak sétálgass és hátha belénk botlasz valahol! Időjárásnak megfelelő öltözettel készülj, és ha nálunk
szépülsz, kapsz egy kupont, az esti zárt körű bulinkba” - kezdődik Hell Zsófia posztja. A helyzet fonákságára hívja fel a figyelmet. Vicces és keserű egyben. Fotó: Magánarchívum.

Az én értelmezésem szerint be kellett zárnom, hiszen műszaki boltként tevékenykedek, aztán felhívtam
a 1818-as vonalat, innen átkapcsoltak a koronavírus-vonalra. Itt azt a
tájékoztatást kaptam, hogy nyugodtan kinyithatok.
Stumpf Vince

A Barber Street is bezárt két hétre, az utolsó napokban sok vendég jelentkezett be.

bértámogatást kapnak, a kisvállalkozóknak pedig nem kell maguk után befizetniük az adót.
Ezek a szektorok egyébként is nehéz éven vannak túl. Hiába lehettek nyitva az év nagy részében, az emberek nem mentek bulikba, nem voltak bálok, színház, mozi, közösségi programok,
a home office-ba se kellett új ruha, smink, frizura, műköröm.
A Barber Street is bezárt két hétre.
- Az utolsó két napon legalább akkora volt a
roham, mint karácsony vagy szilveszter előtt mondta Kemény István, a Barber Street Tiszaújváros tulajdonosa. - Nyilván nem örültünk
ennek a döntésnek, hisz ez fél hónap pénzkiesés, de reméljük, hogy ez a két hét elég lesz
a vírus megfékezéséhez, és nem fogják meghosszabbítani. Eddig is próbáltunk elővigyázatosak lenni, 30 helyett 45 percet szántunk egy
vendégre, hogy ne alakuljon ki tumultus, kísérő nem jöhetett be, szájmaszkot viseltünk mi
és a vendégek is, rendszeres volt a fertőtlenítés, kézfertőtlenítőt is kihelyeztünk, mindenre
odafigyeltünk. Nem is volt megbetegedés sem
az üzletben dolgozók között, a vendégek közül
sem kapta el senki a betegséget. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki eleget tesz a kormány kérésének, és odafigyel legalább ebben a
két hétben. Ne keresse senki a kiskapukat, tartsuk be a szabályokat és bízzunk abban, hogy

A virágboltok nőnapon még nyitva lehettek.

Zárva? Nyitva? Sokszor maguk a kereskedők sem tudják, hogy nyitva lehetnek-e.

két hét múlva valamelyest enyhülnek a szabályok.
Hell Zsófia kozmetikus és műkörömépítő a dolog fonákságát próbálta viccesen megragadni
egy facebook-posztban. Március 22-ig az Árpád úti Styline szépségszalon is zárva tart, egy
fotó erejéig azonban a szépségbirodalom az üzlet elé költözött, a szabadban készült a smink, a
frizura, a köröm. A posztot több mint nyolcezren osztották meg.
- Az én ötletem volt ez a fotó és poszt - mondta
Zsófia -, pár vendégemet megkérdeztem, akik
szintén a szépségiparban dolgoznak, hogy nem
járulnának-e hozzá egy ilyen vicces poszt készítéséhez. Igazából én sem gondoltam, hogy
ilyen sokan megosztják, ilyen sikeres lesz, negatív kommenteket nem nagyon kaptunk, csak
pozitív visszajelzéseket. A kollégák, kolleginák
együttérzők, ők is ugyanígy gondolják, mint
mi.
- Váratlanul ért a bezárás?
- Nagyon, főleg úgy, hogy szinte minden nyitva maradt, gyakorlatilag már csak a szépségipar van zárva. Az utolsó hétvégén, szombaton és vasárnap is reggel 7-től este 7-ig dolgoztam, sokan kihasználták az alkalmat, hogy jöhessenek.
Fodor Petra

6. � Aktuális
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Folytatódik az oltás, érkeznek a védettségi igazolványok

Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni oltás, szerda reggelre már több mint 1,1 millióan megkapták hazánkban a vakcinát. A
járvány harmadik hullámának felszálló ágában egyre nő az aktív fertőzöttek száma, sokan kerülnek kórházba, épp ezért döntött
úgy a kormány, hogy szigorít a szabályokon.
A vírus elleni oltási program ütemezetten zajlik, 400 ezer embert oltanak be a héten, a regisztrált időseket Sinopharm és Moderna oltóanyagokkal, a kórházi oltópontokon Pfizerrel.
Az AstraZeneca-vakcinával a hét második felében oltanak. Városunkban is zajlik az oltás,
hétfőn délelőtt dr. Iszlai Zoltán háziorvos rendelőjében tizenketten kapták meg a második
adag Pfizer vakcinát.
- Őket február 15-én oltottuk be, ők voltak az
elsők - mondta a háziorvos. - Kérdezgettük a
pácienseket, hogy volt-e mellékhatás, fájdalom, de csak minimális felkarfájdalmat jeleztek, ezen kívül semmit. Mindannyian örülnek,
hogy megkapták a második oltást, mához egy
hétre kialakul náluk a teljes védettség.
1.107.790 fő - szerda reggelig ennyien kapták
meg a koronavírus elleni védőoltást hazánkban,
közülük 317.906-an már a második vakcinán is
túl vannak. A háziorvosok többsége szerdától
veszi át az AstraZeneca vakcinát, a kórházi ol-

tópontokon Szputnyik V és Pfizer oltóanyagokkal oltanak.
A járvány harmadik hullámának felszálló ágában egyre több fiatal felnőtt és gyermek betegszik meg. A jelenlegi szabályok szerint az utóbbiak, csakúgy, mint a kismamák, nem kapnak
védőoltást.
- Mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre több az igazolt pozitív eset, akik tüneteket is mutatnak mondta dr. Pető Gabriella gyermekorvos. - Szerencsére a gyerekeknél nagyon enyhék a tünetek, minimális légúti vagy hasi panaszokkal jelentkeznek, és viszonylag gyorsan át is megy
rajtuk. A nagyobb kamaszok már a klasszikus
tüneteket mutatják, amelyeket megszoktunk a
koronavírus kapcsán. Íz- és szagvesztés a gyerekeknél is elő szokott fordulni, de nem törvényszerű. Nagyon sokan vannak, akik tünetmentesen esnek át rajta és ez a nehezítő tényező abban, hogy a későbbi szövődményeket időben fel
tudjuk ismerni.
- Milyen esetekben tesztelik a gyerekeket?
- Olyan esetben biztos, ha korábban az osztályt,
csoportot bezárták, vagy kontakt állapot miatt,
és ilyenkor tünet jelenik meg a gyereknél. Vagy
ha a családban halmozódás van, valamint hirtelen, néhány napon belül jelentkező tüneteknél. Minden esetben mérlegelünk, hisz ha minden gyereket tesztelnénk, akkor iszonyatosan le
lenne terhelve a rendszer.
- A felnőttek oltása már zajlik, előbb-utóbb a
gyerekeket is oltják majd?
- Zajlanak kutatások ez ügyben. Az oltóanyagok alkalmazásai előiratai szerint a Pfizer vak-

„Szerencsére a gyerekeknél nagyon
enyhék a tünetek, minimális légúti
vagy hasi panaszokkal jelentkeznek,
és viszonylag gyorsan át is megy rajtuk.”
Dr. Pető Gabriella

Dr. Iszlai Zoltán rendelőjében hétfőn 12-en kapták meg a második adag oltást.
cina az, ami 16 évnél adja meg a korhatárt, az
összes többit 18 éven felüliek kaphatják meg.
Viszont azt tudjuk, hogy zajlanak a tesztek a
gyerekeknél is, ezekre azért van szükség, hogy
ők is biztonságosan megkaphassák az oltást.
Tudok olyan vakcináról, amelyet 6 és 17 éves
kor közötti gyerekeknél tesztelnek, van olyan
is, amit csak 12 éves kor fölött. Információim
szerint a Szputnyik és a Sinopharm kivételével
minden vakcinagyártó dolgozik azon, hogy az
oltást a gyerekek is megkaphassák. Azonban
azt, hogy ez mikorra várható, még nem lehet
megmondani - mondta dr. Pető Gabriella.
Időközben elkezdték postázni a védettségi igazolványokat is. A védettséget háromféle módon
lehet igazolni, egyrészt megkapják azok, akiket beoltottak, másrészt, akik igazoltan átestek a betegségen, illetve azok is, akik vélhetően megfertőződtek, de erről nem készült teszt,
viszont az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzést. A védettségi igazolvány
érvényessége a felgyógyulást követő hat hónap. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolványt már az első

A védettséghez két vakcina szükséges.
oltás után is kiadják. A plasztikkártyákat március elsején kezdték el postázni, azonban azt,
hogy pontosan mire is jogosítja fel a birtokosát,
egyelőre pontosan még nem lehet tudni. A hírek arról szólnak, hogy a karantén alól mindenképp felmentést adna a kormány az igazolván�nyal rendelkezőknek.
Fodor Petra

KRESZ-teszt gyerekeknek
Új ismeretek jelentek meg a tavalyi általános iskolai tanrendben. Bár eddig is foglalkoztak a gyerekek a közlekedés szabályaival, idén már kötelező vizsga is vár az általános iskolásokra. Az Aktív Magyarország
program keretein belül minden negyedik
és ötödik osztályos tanulónak alap KRESZ
vizsgát kell tennie, a hatodikosoknak és a
hetedikeseknek pedig ajánlott.
A közlekedés szabályait nem lehet elég korán
elkezdeni. Ezen a véleményen van Kőrössy
Brigitta is, aki gépjármű-oktató az egyik helyi
autósiskolában.
- Nagyon nagy szükség van erre a tudásra mondta az oktató. - Ma már a gyerekek többségét, mondhatjuk a 80 százalékát autóval viszik iskolába. A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaival nincsenek tisztában, mivel
nem használják nap, mint nap. Én is gyakran
látok elég vad dolgokat, mint például a tizen-

évesek fejhallgatóval a fejükön, kezükben telefonnal közlekednek. Nem érzékelik a körülöttük lévő világot, így a veszélyeket sem, mint
mondjuk egy közeledő autót. Régóta szorgalmazzuk már azt, hogy minél hamarabb el
kell kezdeni a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy hogyan kell helyesen közlekedni. Én
megmondom őszintén, ha rajtam múlna sokkal
szigorúbban tanítanám őket, és nem negyedik
osztályban kezdeném el, hanem már első osztálytól felkészíteném őket szépen fokozatosan,
és 14-15 éves korukra már mondhatni biztonsággal közlekednének gyalog, illetve kerékpárral. Ezt tovább görgetve pedig 17-18 évesen,
amikor úgy gondolják, hogy szeretnének jogosítványt szerezni, nem kellene mindent elölről
kezdeni, mert valljuk be, elég nehezen megy a
fiataloknak, hogyan kell helyesen közlekedni.
Eddig az általános iskolákban érintőlegesen tanultak a közlekedésről a gyerekek, főleg életvitel és gyakorlat órán (egykori technika órán) és
környezetismeret órán. Egy külön munkafüzet,
a Közlekedési Kisokos segíti a felkészülést,
ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik.
- Az egyik kedvenc témám a közlekedés mondta Lőz Lola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola negyedik osztályos tanulója - A közlekedési táblák nagy részét már ismertem, ezért ezek már jól mentek. Sokszor já-

„Nem mindegy, hogy a szülők a gyalogátkelőhelynél megállnak, körülnéznek és csak akkor lépnek le az úttestre, ha meggyőződik róla, hogy az
autós megáll és átengedi, vagy kézen
fogja a gyereket és gyorsan átszalad
vele az úton még az autó előtt.”
Lipták Ferenc

„Ma már a gyerekek többségét,
mondhatjuk a 80 százalékát autóval
viszik iskolába. A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaival nincsenek tisztában, mivel nem használják
nap, mint nap.”
Kőrössy Brigitta
rok gyalog, ezért a gyalogosoknak szóló feladatokat jobban szeretem. Nekem nehezebben
mennek a kerékpárosokat érintő szabályok.
A diákoknak március 1. és 12-e között kell
vizsgát tenniük, online.
- Január óta tudatosan készülünk - lapozgatta
a munkafüzetet Viszóczki Anett, a Hunyadi iskola pedagógusa. - Rengeteg feladatot megoldottunk a témakörök feldolgozásakor. Nagyon fontos, hogy a saját élményeikből tanulnak a gyerekek. Elmesélik például, hogy sokszor találkoznak olyan kerékpárossal, aki nincs
megfelelően kivilágítva, nincs rajta láthatósági
mellény, és ráadásul sötét színű ruhában teker
hazafelé sötétedés után. Egy-egy ilyen élménybeszámoló alapján meg tudjuk beszélni a szabályokat, és mivel saját maguk is átélték, láttak ilyet, sokkal könnyebben megmarad a helyes viselkedés.
A diákok a KRÉTA rendszerén is felkészülhetnek a vizsgára. Sikeresen az a tanuló teljesít,
aki minimum 80 százalékos eredményt ér el. A
vizsgának egyszer lehet nekifutni, de ha nem
sikerül áprilisban, a tavaszi szünet után újra
meg lehet próbálni.
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek
tudatosabban és biztonságosabban mozogjanak a forgalomban, ehhez viszont az kell, hogy
tisztában legyenek a közlekedés szabályaival
- mondta Lipták Ferenc közlekedésrendészeti
alosztályvezető. - Szerencsére a Tiszaújvárosi

Rendőrkapitányság illetékességi területén ritkán fordul elő, hogy gyerek sérül meg közlekedési balesetben. Évente egy-két eset azonban
sajnos mégis előfordul. Ezek többnyire abból
adódnak, hogy a gyermek nem biztosít elhaladási elsőbbséget, átszalad az úton az autó előtt,
akár egy labda miatt vagy csak úgy gondolja,
hogy hamarabb átér. Az elsődleges szempont,
amire minden szülőnek oda kell figyelnie az a
példamutatás. Nem mindegy, hogy a szülők a
gyalogátkelőhelynél megállnak, körülnéznek
és csak akkor lépnek le az úttestre, ha meggyőződik róla, hogy az autós megáll és átengedi,
vagy kézen fogja a gyereket és gyorsan átszalad vele az úton még az autó előtt. De ugyanez
vonatkozik a piros lámpákra is, ahol meg kell
állni. Ezt a gyalogosnak is mindig be kell tartani. Végül, amit sok esetben tapasztalunk, hogy
a felnőttek nem kötik be a biztonsági övet utasként, és a gyerekülést sem használják, mondván csak a következő utcáig megyünk, nem
kell bekötni magunkat. Ez nagyon felelőtlen
viselkedés és rendkívül veszélyes is.
ema
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Bocs, elfelejtettük
Forradalmat szervezni nem könnyű dolog. Levezényelni meg pláne nem, mert mindenféle hibák csúszhatnak a
számításba. Ilyesmi történt 1848. március 15-én is, amikor a húszezres tömeg megjelent Budán a József-kaszárnya előtt, hogy kiszabadítsa Táncsics Mihályt, és a
forradalmárok elfelejtettek benézni a szomszédos cellába.
- Katona Tamás kutatásaiból tudjuk, hogy Táncsics mellett
volt még egy fogoly, Eftimie Murgu román politikus, aki szintén sajtóvétségért ült - mondja Jamrik Levente történész, a
Falanszter blog írója, és az UrbFace budapesti túrák vezetője. - Táncsics kiszabadításával megszűnt az őrség, Murgu pedig ott maradt a cellájában étlen-szomjan, nem volt, aki vizet
vagy ételt adjon neki. Egy héttel később vették észre, hogy
ott felejtették. Sűrű bocsánatkérések közepette engedték ki az
akkorra már teljesen legyengült politikust, aki végül is jó fej

volt, mert a magyar ügy mellett maradt, nem csatlakozott a
román felkeléshez, ami a magyar szabadságharc ellen harcolt.
Végig Kossuth pártolójaként, a két nemzet kiegyezésén tevékenykedett.
- Hogy került ő is ebbe a börtönbe?
- Akkoriban elég hamar lehetett felségsértésért, vagy sajtóvétségért börtönbe kerülni, mindenféle bírósági ítélet nélkül. Ő is
a lapjában szidta a császári udvart, hogy nem igazából szabadságszerető uralkodók, ezért került börtönbe.
- Ilyen sokáig nem vették észre, hogy ott maradt?
- Az volt a probléma, hogy az ő cellája nem az utcára nézett,
mint Táncsicsnak, hanem az udvarra. Ez a börtön, illetve laktanya az Erdélyi bástyán van, és akkor még nem voltak ott sétányok. Az a sétány szakasz, ami most a várfal mentén megy,
csak a Horthy-korszakban lett kialakítva. Tehát hiába próbált
kiabálni, senki sem hallotta meg, mert az udvar felé nézett az
ablaka, befelé a laktanyába.
Surányi P. Balázs

Eftimie Murgu

Forrás: Internet

Zárva a megyei könyvtár
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épülete és valamennyi fiókkönyvtára a
kialakult veszélyhelyzetre tekintettel 2021. március 8-ától szünetelteti minden szolgáltatását.
A zárvatartás alatt a lejárati határidőket automatikusan meghosszabbítják, késedelmi díjat továbbra
sem számolnakk fel, az eddig keletkezett összegek tovább nem növekednek.
2021. március 8-ától az előjegyzés és előzetes foglalás utáni kölcsönzés is szünetel.
Aktuális információkat honlapjukon és Facebook-oldalukon találhatnak.

Még öt évig érvényesek
a Tiszaújváros Kártyák
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2020.
(XII.17.) önkormányzati rendelete értelmében a Tiszaújváros Kártyák nem járnak le 2021-ben, hanem érvényességi idejük a rendelet erejénél fogva 2026. március 31-ig meghosszabbodik, mely
időpontig a Tiszaújváros Kártyákat nem kell lecserélni, a Tisztelt Lakosságnak teendője nincs.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el
nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak
a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen
szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatását tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek,
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emlékezik és emlékeztet.

Ünnepélyes keresztelő
Hivatalosan 1991. február elsejétől Tiszaújváros településünk neve, az ünnepélyes keresztelőt azonban 30 éve,
március 14-én tartották. Éppen ezért sokrétűbb is volt a
városi megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából.
Az ünnepi rendezvények a késő éjszakába nyúltak, ám a Krónika (1991 februárjától ez volt a hivatalos neve a lapnak)
meglehetősen rövid beszámolót közölt az eseményekről. Ennek volt egy objektív oka is, akkoriban 6 (!) oldal terjedelmű
volt az újság. S volt egy másik ok is. Erről így írt a Krónika
március 21-én megjelent száma: „Nemzeti ünnepünk - s különösen az idei március 15-e - városi eseményeiről régen rossz,
ha az egy héttel később megjelenő hetilap hasábjairól értesülnek a városlakók. A le- és megjegyzett szavak, gondolatok
többsége, mint általában, az ünnepi pátosz és hangulat múltával, most is üresen konganának, a történelmi leckét pedig
úgyis folyamatosan és együtt tanuljuk. De az írott sajtó egyben dokumentum is: lássuk hát a pillanatképeket, elevenítsük
fel a 14-én történteket.”
Ezt tesszük mi is a fent nevezett dokumentum segítségével.
Az ünnepségsorozat az „1848-49 Forradalom és Szabadságharc” című kiállítás megnyitásával kezdődött. A városi múzeumban (ma Városi Kiállítóterem) Kormos Dénes pedagógus,
önkormányzati képviselő rövid történelmi áttekintést és politikai párhuzamokat tartalmazó beszédet tartva nyitotta meg
a tárlatot.
Az akkor Derkovits Gyula Művelődési Központnak nevezett
intézmény bejárata előtt a Derkovits fúvószenekara szórakoztatta a színházterembe igyekvő, kettős ünnepet ülő közönséget, A képviselő-testület nyilvános ünnepi ülésének keretében zajló eseményen dr. Zabos Géza önkormányzati képviselő mondott beszédet a korabeli tudósítás szerint hol fájdalmas, és szomorú, hol örömteli és reményt sugalló szavakkal
településünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
A névváltozásról szóló okiratot dr. Dornbach Alajos, az Országgyűlés alelnöke nyújtotta át Farkas Zoltán polgármesternek.
Ezt követően a Pántlika néptáncegyüttes, a középiskolás leánykar és a városi gyermekkor adott ünnepi műsort. A közönség a műsor után csatlakozott a Hotel Olefin parkolójában gyülekező több száz főhöz. A tömeg fáklyával a kézben a
Bethlen-Bartók Kazinczy út útvonalon a Március 15-e parkba vonult. Itt a művelődési központ hátsó bejáratánál, - akkor
még nem volt Petőfi szobor a parkban - Farkas Zoltán mondott ünnepi beszédet, melyet Köves Géza színművész, „Szabadság szerelem” című irodalmi összeállítása követett.
Az ünnepi események után a Krónika rövid interjút készített
dr. Dornbach Alajossal, az Országgyűlés alelnökével, a Szabad Demokraták Szövetsége politikusával. Az alábbiakban a
villáminterjú városunkra vonatkozó részét idézzük fel:
„- Milyennek látta a várost, az itteni embereket, az ünnepségeket?
- Felemelőnek. Őszintén szólva nem szeretem a pátoszt, a csinált ünnepélyességet, de ez természetesen volt ünnepélyes. Ez
egy új város, egy új közösség, de amelyik már érzi a kohéziós
erőt. Ez alatt a pár évtized alatt a város összekovácsolódhatott. A névváltoztatás tulajdonképpen jelképes valami, de van
ennek jelentősége. Ugyanúgy van jelentősége, ahogy a születésnapnak van, a karácsonynak, a húsvétoknak van, a március 15-ének van. Ez a névadóünnepség egy várost megmozgató esemény, igazán felemelő, és nagyon örülök hogy részt vehettem rajta.”
F.L.
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Vendéglátósok
figyelmébe

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a városunkban működő
vendéglátóhelyek üzemeltetőinek figyelmét a vendéglátóhelyek
működését érintő jogszabályi változásra.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
rend.) rögzített és 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítások alapján a vendéglátóhelyek tekintetében egy új besorolási
rendszer jött létre, amely segítségével megtörténik a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.
A Korm. rendelet 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett
vendéglátó üzletek esetén a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március
31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípusok:
• étterem
• büfé
• cukrászda
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátó
hely
• italüzlet, bár
• zenés-táncos szórakozóhely
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
• gyorsétterem
• rendezvényi étkeztetés
• alkalmi vendéglátóhely
• mozgó vendéglátóhely
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges
nyomtatványt - az Eüsztv. 9. § (1) bek.-ben foglaltaknak megfelelően - kizárólag elektronikus úton, e-papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) keresztül nyújthatják be, legkésőbb 2021.
március 31. napjáig.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/
oldalon a Hírek, közlemények menüpontban olvashatóak.
Polgármesteri Hivatal
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A 60 éven felüliek részére megküldött oltási regisztrációs ív
újbóli megküldésének lehetősége
Jelenleg a koronavírus-fertőzés terjedése növekvő tendenciát mutat megyénkben is. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján azok a 60 év feletti lakosok, akik korábban postai úton
megkapták az oltásra való jelentkezéshez szükséges regisztrációs
ívet, de az már nem áll rendelkezésükre, viszont oltási hajlandóság
van bennük,
a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot hívhatják
a 06-80/204-884 telefonszámon az újbóli postázás érdekében.
Interneten is lehet regisztrálni az oltásra.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szent István úti rekonstrukció
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata a
Szent István út 1-11. sz. mögötti közterület - út, parkoló, zöldterület,
vízelvezetés, valamint közvilágítás - rekonstrukcióját tervezi.
A munkaterület 2021. március 16-ai átadását követőenés a kivitelező
megkezdi az előkészítő-bontási munkálatokat. A rekonstrukció ütemeiről a továbbiakban fogunk tájékoztatást nyújtani.
A kivitelezési munkálatok két ütemben zajlanak, az első és a második ütemben is a boltok feltöltésének lehetősége, valamint az üzletek
gyalogos megközelíthetősége biztosított lesz.
A kivitelezési munkák befejezésének várható ideje: 2021. július vége.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nem lesz vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti
vásár 2021. március 12-én (pénteken) a kialakult
járványügyi helyzetre való tekintettel ELMARAD!

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot
hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a
diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-2/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
Stefánné Andrea: 06 - 49/ 5483 - 308
Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
		

üzemeltető

Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatok megváltozásáról
Tisztelt Ügyfelünk!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében
2021. január 1. napjától
a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat
az állami adó- és vámhatóság látja el!
A változás miatt a gépjármű üzembentartókat/üzembentartó tulajdonosokat plusz teendő
nem terheli!
2021-ben az első félévi adó befizetésének határideje március 15. napjáról április 15. napjára módosul, a második félévi
adó esedékessége változatlanul szeptember 15. napja, melyet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 410-es adónemhez tartozó 10032000-01079160 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlaszámra kell teljesíteni.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A 2020. december 31-éig terjedő időszakot terhelő korábbi
gépjárműadó fizetési kötelezettséget, elmaradt hátralékot még
Tiszaújváros Város Önkormányzata 11734114-1535006408970000 gépjárműadó fizetési számla javára kell megfizetni.
A változások nem befolyásolják a már megállapított gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31. napján
fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
A 2021. adóévtől újonnan járó adómentességet (az egészégi
állapot felülvizsgálata alkalmával kiadott új szakvélemény,
igazolás esetén is), a szüneteltetést és az adókedvezményt is
a NAV által rendszeresített „GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüne-

teltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni.
A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlap (nyomtatvány) a NAV honlapján érhető el. (Főlap
/ Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok II. / Adatbejelentők,
adatmódosítók.)
A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlapot az állami adó- és vámhatóság felé papír alapon
és elektronikusan is be lehet benyújtani.
Papíralapon kitöltött „GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS”-i adatlapot, az adózónak a lakóhelye, székhelye
szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell beküldeni. Egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető.
A 2021-től kezdődő gépjárműadó-kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálhat bővebb felvilágosítással, valamint tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_
valto20201222.html
2021. január 1-től Tiszaújváros Város Önkormányzata
csak és kizárólag a 2020. december 31. napjáig keletkezett gépjárműadóval kapcsolatos ügyek feldolgozását/
lezárását végezheti el.
További kérdésével forduljon a NAV ügyfélszolgálatához, illetve a 2020. december 31. előtti gépjármű adóztatással kapcsolatban a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Adó és Végrehajtási Csoportjánál kérhet felvilágosítást. Telefon: 49/548-025; 49/548-021; E-mail:
ado@tujvaros.hu
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport
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TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink védelmében - összhangban a kormányzati intézkedésekkel - 2021. március 8-ától határozatlan időtartamra bezárjuk a Társaság személyes ügyfélszolgálati irodáit, ügyfélszolgálati fiókirodáit és információs pontjait.
Társaságunk korábbi fejlesztésekkel ügyfélbarát ügyintézési módokat alakított
ki. Felhasználóink átmenetileg a személyes megkeresés helyett az alábbi, kényelmes és gyors ügyintézési lehetőségek segítségével tudják az ügyeiket intézni. Az
ügyfélszolgálati irodák majdani megnyitásáról a www.ervzrt.hu honlapunkon tájékoztatjuk Felhasználóinkat.
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon
érhetik el Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére.
ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil
applikációnk letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból.
Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás
fizetési móddal.
ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált
ügyfeleink virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP SimplePay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a mobil applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt Felhasználóink számára.
DOKUMENTUMOK BEKÜLDÉSE E-MAILBEN
Kitöltött nyomtatványainkat - mellékleteivel együtt - megküldhetik számunkra e-mailben az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu elektronikus levélcímre.
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK ÉS KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Változások a bíróságon
A szigorított védekezés 2021. március 8. napján hatályba lépett., a bírósági eljárásokat és a bíróságok működését érintő rendelkezései.
A Kormány 112/2021. (III. 6.) számú, a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló rendelete értelmében, a koronavírus-járvány elleni védekezés során újabb, a bírósági eljárásokat és a bíróságok működését érintő rendelkezések léptek hatályba.
E szerint 2021. március 8. napjától a Miskolci Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon szünetel a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az
ügyfélsegítő szolgáltatás, szünetel továbbá a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás.
Az ügyfelek a beadványaikat elektronikus vagy postai úton nyújthatják be a bíróságra, illetve a
bíróságok bejáratánál található gyűjtőszekrénybe helyezhetik el. Bírósági eljárások továbbra is
kezdeményezhetők, valamennyi ügyszakban biztosított az elektronikus ügyindítás. Az ügyindításhoz ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu regisztráció szükséges.
A járvány elleni védekezés jegyében, a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében a polgári, büntető, közigazgatási és szabálysértési eljárásokban is az írásbeli ügyintézés
(pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.) kerül előtérbe. A bíróság a személyes jelenléttel járó eljárási cselekményeket (pl.: tárgyalás, nyilvános ülés stb.) elsődlegesen elektronikus úton foganatosítja. Büntető ügyekben a bíróság a tárgyalás és a nyilvános ülés időpontját – ha az telekommunikációs eszköz (távmeghallgatás) útján nem tartható meg – lehetőség szerint 2021. április 5-ét követő időpontra fogja kitűzni, illetve elhalasztani.
További részletek találhatók az Országos Hírósági Hivatal és a Miskolci Törvényszék honlapján.
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő, Miskolci Törvényszék

Ezúton nyújtunk tájékoztatást arról, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel, a
fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében, az Önök és a Munkavállalóink
védelmében – összhangban a kormányzati intézkedésekkel - 2021. március 8-ától előreláthatólag 2021. március 22-ig Társaságunk a mellékvízmérőkkel kapcsolatos
alábbi műszaki tevékenységeket felfüggeszti:
- mellékvízmérők leolvasása,
- mellékvízmérők cseréje és plombálása,
- mellékvízmérőket érintő helyszíni kivizsgálási tevékenységek.
Ez az intézkedés érinti a már előzetesen közölt, illetve egyeztetett időpontokat is.
A már leegyeztetett időpontok pótlása tekintetében a későbbiek folyamán egyeztetünk Felhasználóinkkal.
A fentiekben meghatározott intézkedések a bekötési (fő) vízmérőkre vonatkozó egyes
műszaki tevékenységekre nincsenek hatással.

KÉRJÜK FELHASZNÁLÓINK
SZÍVES MEGÉRTÉSÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Ügyfélfogadás a NAV központi
ügyfélszolgálatain
A veszélyhelyzet miatti kormányzati intézkedések betartása, a fertőzések megelőzése érdekében a NAV központi ügyfélszolgálatain a személyesen megjelenő ügyfeleket előzetes időpontfoglalás alapján fogadjuk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése, a csekkigénylés
és a beadványok beadása időpontfoglalás nélkül is intézhető.
A személyes ügyintézés helyett célszerű otthonról kapcsolatba lépni a NAV munkatársaival.A
gyors és rugalmas ügyintézést a NAV elektronikus szolgáltatásai biztosítják.
Konkrét ügyek intézéséhez, a 06-80/20-21-22 számon ingyenesen hívható a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszere. A rendszer használatához ügyfélazonosító-számra (PIN-kód)
vagy részleges kódú telefonos azonosításra van szükség. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben a https://www.nav.gov.hu/ oldalról is elérhetőOnline Nyomtatványkitöltő Alkalmazás
használatával igényelhető a TEL-nyomtatványon.
Általános kérdésekben regisztráció nélkül is hívható a NAV Infóvonala a 1819-es telefonszámon.
A gépjárműadóval kapcsolatban a 1819-es telefonszámon a 2-es főmenüpontkiválasztásával lehet kérdezni a NAV munkatársaitól.
Kérjük, hogy ügyfeleink csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a NAV ügyfélszolgálatát! Ha mindenképpen szükséges a személyes ügyintézéshez, időpont a https://www.
nav.gov.hu/, valamint a
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_idopont_foglalasa menüpont alatt
foglalható.
Ügyfeleink és kollégáink egészségének védelmében, kérjük, hogy ügyfeleink a halaszthatatlan személyes ügyintézés alkalmával nyissanak ügyfélkaput vagy igényeljenek telefonos ügyfélazonosító-számot (PIN-kód), hogy a későbbiekben legyen lehetőség az online vagy a telefonos ügyintézésre! Ezzel elkerülhető a sorban állás és otthonról egyszerűbben, gyorsabban és
biztonságosabban intézhetők az adóügyek.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hulladék és vírus

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén az ügyfelek, munkavállalók, illetve hozzátartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében a koronavírus további terjedése, valamint a kapcsolódó kormánydöntések miatt ismételten korlátozások váltak szükségessé.
A szolgáltatási területen 2021. március 8-22. között a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás
szünetel. Az erre az időszakra visszaigazolt lomtalanításokat későbbi időpontra helyezzük át,
melyről az érintett ingatlanhasználókat kiértesítjük.
A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2021. március 8. és március 22. között zárva tartanak, a lakossági hulladék átvétele a hulladékudvarokban átmenetileg szünetel.
Hulladékgyűjtő edényzet leadására, átvételére és cseréjére az ügyfélszolgálatokon és a telephelyeken visszavonásig nincs lehetőség.
A személyes ügyfélszolgálati irodák a fenti időszakban zárva tartanak, ügyintézésre telefonon,
elektronikusan (e-mailban) és postai úton van lehetőség.
BMH Nonprofit Kft.

2021. március 11.

Sport � 11.

Megvert sereggel szerepeltek Egerben

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 23. fordulójában az Eger SE vendégeként lépett pályára a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Gerliczki Máté tanítványainak ezúttal nem volt esélye a pontszerzésre sem.
A DVSC II elleni vereséget követően ismét idegenben szerepelt a tiszaújvárosi legénység. A
hevesiek új edzővel, Vitelki Zoltánnal vágtak
neki a mérkőzésnek. Az első játékrészben kezdetben sok hibával játszottak a csapatok, igazán veszélyes helyzetet egyik fél sem alakított
ki. A félidő derekán azonban a házigazdák vezetést szereztek. A 34. percben Valkay indításába Kis Gergő pöckölt bele, mely után a labda Vajda elé került, aki egyedül tört a kapura és
Tóth mellett a hálóba helyezett, 1-0.
A második etapban sem sokat változott a játék
képe. Jobbára a vendéglátók irányítottak, és a
Tiszaújváros nem nagyon talált fogást ellenfelén. Még negyedóra sem telt el a második 45ből és jött az újabb hazai gól. Az 57. percben a
félpályáról végezett el szabadrúgást az Eger, a
felívelt labda Olaszhoz került, aki 5 méterről a
kapus fölött a hálóba emelt, 2-0.
A bekapott második találat után Gerliczki Máté kettőt is cserélt. Benkét és az egri tréner fiát, Vitelki Balázst is pályára küldte, majd később Csoszánszki és Kundrák is beállt, ám ez
sem segített. Magabiztos vezetése tudatában
továbbra is a hevesi gárda birtokolta többet a
labdát és őrizte előnyét. A hajrához érve a piros-kékek feltették a pontot az i-re. A 87. percben egy bal oldali támadást követően a csereként beállt Révész remekül tálalt a leshatáron

érkező Kis elé, aki 15 méterről gurított az újvárosi kapuba, beállítva a végeredményt, 3-0.
Az Eger győzelme ilyen arányban is megérdemelt, hiszen a tiszaújvárosiak védekezésben
ezen a napon gyenge teljesítményt nyújtottak.
A tiszaújvárosi csapat így 23 fordulót követően 34 ponttal a 8. helyen áll. A következő játéknapon a kék-sárgák idei első hazai mérkőzésükön a bajnokságban utolsó előtti helyen tanyázó Sajóbábony együttesét fogadják március 14én 14 óra 30 perctől.
Eger - Tiszaújváros
3-0 (1-0)
Eger SE: Nacsa - Debreczeni, Katona A., Valkay, Nemes – Hegedűs D. (Esztergomi Z., 88.),
Géringer – Farkas K. (Csifó, 80.), Kis G. (Hadnagy, 88.), Vajda (Révész, 80.) – Olasz D. (Boros, 67.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Márton, Vincze, Gelsi, Tóth S. – Bussy, Csernák
(Kundrák, 78.) – Tóth Á. (Benke, 60.), Lakatos K. (Vitelki B., 60.), Vámos (Bene, 65.) –
Kristófi (Csoszánszki, 65.). Vezetőedző: Gerliczki Máté.
Vitelki Zoltán: Nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, nyomást tudott gyakorolni ránk a Tiszaújváros. Aztán ráálltunk arra a játékra, amit
szerettünk volna, úgy gondolom meggyőző
győzelmet arattunk.
Gerliczki Máté: Ebben az osztályban ilyen talajon, ha felvállalod, hogy nálad van a labda,
és folyamatosan magasan védekezel, az ellenfél pedig inkább csak a védekezésre koncentrál,
akkor simán benne van a pakliban, hogy vereséget szenvedsz. Van egy játékelképzelésem,
amelytől az ilyen zakók sem tántoríthatnak el.

Következik a 24. forduló
2021. március 14., vasárnap
11:30 DVSC II. - Kisvárda II.
14:30 Tállya - Mezőkövesed
Hatvan - SBTC
Füzesgyarmat - Tiszafüred
Gyöngyös - Balassagyarmat
Jászberény - Tiszakécske
DVTK II. - Cegléd
Tiszaújváros - Sajóbábony
Putnok - Zugló
Sényő - Eger

A csapat hozzáállásával elégedett vagyok, viszont a védekezés egyes részeivel nagyon nem.
A 23. forduló további eredményei:
Sajóbábony - DVSC II. 1-0
Kisvárda II - DVTK II. 1-1
Cegléd - Jászberény 1-1
Tiszakécske - Gyöngyös 1-1
Balassagyarmat - Füzesgyarmat 0-1
Tiszafüred - Hatvan 2-0
SBTC - Tállya 2-3
Mezőkövesd II. - Putnok 2-0
Zugló - Sényő 5-1

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Tiszakécske 		
2. Jászberény 		
3. Zugló			
4. Eger			
5. Füzesgyarmat 		
6. Balassagyarmat
7. Sényő			
8. Tiszaújváros 		
9. Tiszafüred		
10. Kisvárda II.		
11. Cegléd 		
12. DVSC II.		
13 DVTK II.		
14. SBTC		
15. Gyöngyös		
16. Putnok		
17. Tállya		
18. Hatvan		
19. Sajóbábony 		
20. Mezőkövesd II.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
16
14
13
14
11
10
10
10
8
8
8
7
7
6
6
5
6
6
4

2
5
4
5
1
5
5
4
3
9
5
4
7
4
6
4
6
2
2
3

3
2
5
5
8
7
8
9
10
6
10
11
9
12
11
13
12
15
15
16

58-16		
60-26		
50-30		
42-19		
43-23		
29-25		
45-35		
35-33		
45-41		
32-35		
25-31		
31-35		
37-37		
33-49		
32-53		
29-46		
27-38		
31-45		
32-68		
29-60		

56
53		
46		
44		
43		
38
35		
34		
33		
33		
29		
28		
28		
25		
24
22		
21		
20		
20		
15

Csőd és dicsőség a fiataloknál
LABDARÚGÁS. A hétvégén az Alsózsolca
és a Karcag ellen léptek pályára az utánpótlás csapatok. A mérleg: három vereség, egy
győzelem.
U19
Alsózsolca -Tiszaújváros
2-0 (1-0)
Jók: Fízer D., Puskás G.
Puskás Tibor: A hazai csapatnak jobban sikerült alkalmazkodnia a körülményekhez, mi
mindennel foglalkoztunk, csak éppen a játékkal nem, így a hazai győzelem teljesen megérdemelt.
U17
Alsózsolca - Tiszaújváros
8-1 (5-0)
Gól: Tarnóczi B.
Jók: György K., Fedor Sz.
Hágen Zsolt: A rendkívül gyors, robbanékony hazai támadók a találkozó elején összekuszálták a magas, de ma különösen lassú védelmünket, szinte minden sikerült nekik, így a
25. percben már 5:0-ra vezetett az Alsózsolca.
A második félidőben jobban, támadóbb felfogásban tudtunk játszani, többet birtokoltuk a

labdát, gólokat akartunk szerezni, ami az önbecsülésünk szempontjából fontos tényező a jövőre nézve. Egyet sikerült. Nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, akartak, küzdöttek, ám
minden csapat életében előfordul ilyen mérkőzés, amikor rossz döntések, helyezkedések miatt sorozatos hibákból gólokat kapunk, remélem, ma ezt letudtuk erre az évre. Jól játszott a
hazai csapat, megérdemelten győzött, de ilyen
különbség nincs közöttünk.
U15
Karcag - Tiszaújváros
2-6 (1-4)
Gól: Kis D. 2, Orosz D., Nótár Z., Varga P.
Császár Zoltán: Az első perctől kézben tartottuk a mérkőzést. Szép támadásokat vezettünk,
szép gólokat rúgtunk. A védekezésünk hatékonyan működött. A második félidőben 10 perces
rövidzárlattal kezdtünk, kaptunk is egy gólt.
Ezek után azonban visszajöttünk a mérkőzésbe, rúgtunk két szép gólt, és a lényegi dolgot eldöntötték a fiúk. Gratulálok a csapatnak!
U14
Karcag - Tiszaújváros
6-2 (2-1)
Gól: Novák M., Tóth R.

Van ok a mosolyra az U15-nél, az egész csapat jól játszott.

Az első negyedben ment el a meccs
KOSÁRLABDA. A bajnokság legutóbbi fordulójában az
Óbudai Kaszások otthonába látogatott a Phoenix. Az élbolyban állomásozó fővárosiakkal szemben közel járt ahhoz,
hogy meglepetést szerezzen, de ez végül nem sikerült.
Óbudai Kaszások - Phoenix KK
81-72 (24-14, 16-17, 18-17, 23-24)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (9/3),
Orliczki Bence (6), Molnár Bence (17/15), Kovács Zoltán (5/3),
Lajsz Gergely (11). Csere: Kiss Balázs (5/3), Kovács Martin
(5/3), Taskó István (-), Szabó Norbert (9/3), Eremiás Kristóf
(-), Szilasi Bence (5/3), Asszú Áron (-). Vezetőedző: Szendrey
Zsombor.
Nehezen vette fel a ritmust az első negyedben a Phoenix, így a
Kaszások fokozatosan eltávolodtak. Az etap hajrájában a 24-10es álláson még sikerült javítani, de így is tízpontos volt a hátrány (24-14).
A második játékrészt mindkét fél hibákkal kezdte. A fővárosiak
valamivel hamarabb lendültek bele a pontgyűjtésbe, de aztán a
Tiszaújváros is szépen teljesített. Szívós munkával felzárkózott

öt pontra (36-31), a nagyszünet előtti utolsó percekben azonban
ismét ellépett az ellenfél (40-31).
Kiegyenlített párharc következett a pihenő után. A különbség folyamatosan tíz pont körül mozgott, ami arra nem volt elegendő,
hogy közelebb lépjen a vendégcsapat riválisához, viszont sikerült versenyben maradni az utolsó felvonásra is (58-48).
Motiváltan és harcosan kezdett neki a negyedik etapnak a Phoenix. Gyorsan felzárkózott négy pontra (58-54), ám az Óbuda
újfent el tudott lépni. Többször is elérhető közelségbe került az
egyenlítés, ám egyszer sem sikerült kiharcolni. Bár az utolsó pillanatokig keményen küzdöttek a fiúk, végül 81-72-es hazai győzelem született a mérkőzésen.
Nagyszerű formában kosarazott a kívülről igen veszélyesen dobó Molnár Bence, aki 17/15 ponttal, 5 lepattanóval, 2 szerzett
labdával, 7 assziszttal és 1 kiharcolt faulttal érte el a találkozó egyik legjobb eredményét. Ismét tíz pont fölé érkezett Lajsz
Gergely is (11 pont, 8 lepattanó, 1 szerzett labda, 4 assziszt, 3
kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor vezetőedző: A statisztika azt mutatja, hogy az
első negyedben veszítettük el ezt a mérkőzést. Kicsit talán túlbecsültük az ellenfelünket, ami meg is látszott, például a kiha-

Molnár Bence (21) volt a legeredményesebb tiszaújvárosi
játékos. (A fotó a Pápa elleni mérkőzésen készült.)
gyott dobásainkon, hiszen mezőnyben tizeneggyel többet dobtunk, mint az ellenfelünk, de pontatlanabbak voltunk. Igazából
csak ismételni tudom magamat, hogy túlbecsültük őket, de örülök, hogy partiban tudtunk maradni, és az utolsó negyedet meg
is tudtuk nyerni egy ponttal.

12. � Paletta
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Harminc éve szabadon

Sokan emlékeznek még a Városháztér harmincegynehány évvel ezelőtti képére. A mai
térburkolat helyén szürke, éles köveken
bukdácsoltunk, az Életfa helyén pedig hatalmas vasbeton oszlopon Vlagyimir Iljics Lenin, a Szovjetunió első vezetőjének fejszobra
állt. Vegyes érzelmekkel emlékszünk vissza
ezekre az időkre. Az én emlékeimben mindössze gyermeki játék színtereként szerepel a
tér. Aztán jött a hír, hogy ledöntötték az óriási fejszobrot. Egy korszak véget ért, hallottam akkor a körülöttem lévő felnőttek szavait, öröm, bizakodás és remény volt a szemükben.
Ennek a történelmei mérföldkőnek állított most
emléket a Városháztéren felállított installáció,
ami egy kis betekintést enged az akkori időkbe. Fotókon a helyi korabeli és az országos történések egy-egy szelete, amiről Porgányi Lovas Miklós történész, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány képviselője is beszélt a megnyitón.
- 1956-ban a Szovjetunió kimutatta a foga fehérjét, akkorra pedig már széles tömegek számára nyilvánvaló lett, hogy a kommunizmus
tulajdonképpen miről is szól, és az emberarcú
szocializmusnak a mimikrije fenntarthatatlanná vált - mondta a történész - Ekkor kezdődött
el a kommunizmus bűneinek mosdatása. Ez az
eszmerendszer 100 millió halottat követelt. Ennek ellenére a propaganda sikerrel elterjesztette azt, hogy a kommunizmus nem más, mint kicsit naiv, bohókás, idealista, de azért alapvetően jó szándékú embereknek a balul elsült vállalkozása.
Dr. Fülöp György polgármester a rendszerváltásra helyezte a hangsúlyt.
- Ez a kiállítás azért jött létre, hogy emlékez-

zünk a rendszerváltásra, emlékezzünk arra a
nagyszerű eseményre, ami lehetővé tette azt,
hogy Magyarország egy diktatórikus rendszer
után végre szabadon, önállóan éljen, hogy a társadalom minden rétege meg tudja saját céljait
valósítani. Tiszaújváros pedig, amiről tudjuk,
hogy egy mesterségesen létrehozott szocialista iparváros, persze vannak történelmi gyökereink, hiszen ne felejtsük el Tiszaszederkényt,
de alapvetően ez a város mindent a szocialista gazdaságtervezésnek köszönhet. Én személy
szerint örültem a megkeresésnek, hogy ezt az
installációt itt, Tiszaújvárosban is felállítják,
azért mert úgy gondolom, hogy a múltunkkal
mindannyiunknak szembe kell nézni. Ez az installáció lehetővé teszi, hogy ne csak a nagy országos rendszerváltásra emlékezzünk, hanem
egy oldalon megtekinthetjük városunk mikrotörténelmét, aminek összeállításában helyi történészek voltak a készítők segítségére. Láthatjuk, hogy a rendszerváltáskor hogyan jött létre
az első szabad önkormányzat, kik voltak a képviselői, ki lett az első szabadon választott országgyűlési képviselő. Nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a múlttal, mert a mai
fiatalok még nem is éltek a ’90-es évek kezdetekor, és ők csak úgy ismerhetik meg ezt az
időszakot, ha eléjük tárjuk, megismertetjük velük. Végül meg kell említenem azt is, hogy a mi
kis városunk idén 55 éves. Persze ez egy település életében még nem mondható tekintélyesnek, de én azt gondolom, hogy ezt az 55 évünket meg kell becsülni, és a rövid történelmünk
egyik jeles dátuma volt a rendszerváltás. Legyünk büszkék arra, hogy a városban 30 éve
szabadon, saját önkormányzat működik, és mi
magunk intézhetjük ügyeinket.
A projektet megvalósító Perfect Média Kft.
ügyvezetője, Lestár Péter is hozzátette saját
gondolatait.

Dr. Fülöp György, Porgányi Lovas Miklós és Lestár Péter a megnyitón.

A Tisza TV műsora
Március 11., csütörtök
9:00 Héthatár: Járványhelyzet - Boltzár - Újra online - Új
parkolók a „gödör” helyén - Változások a szelektív hulladékgyűjtésben - Évkönyv 2020 - Foci - Kosár
9:15 Hétről-Hétre: Életünk szigorításokkal - Interjú a városi rendőrkapitánnyal - „30 éve szabadon” kültéri installáció Rendszert váltottunk - Kresz-vizsga általános iskolásoknak
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Március 15. Hétfő
18:00 Sporthétfő, benne: Termálfürdő Phoenix KK - EKE
Eger KOK NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről -Termálfürdő FC Tiszaújváros - Sajóbábonyi VSE NB
III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Március 17., szerda
18:00 Héthatár: Járványhelyzet - Tavaszi munkák - Vakcinaigazolvány - Március 15. - Foci, kosár, kézilabda összefoglalók
18:15 Hétről-Hétre: Hogy vagytok testvérvárosok? - Mozdulj
velem karanténban is! - Tiszaújvárosi egyetemisták fejlesztése: applikáció online oktatáshoz - Sport
Március 18. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújváros a program utolsó állomása.
- Két évvel ezelőtt olvastam egy pályázati lehetőséget, amiben a rendszerváltáshoz kapcsolódó programokra lehetett javaslatokat tenni. Így
2019 novemberében fogant meg az ötlet bennem, hogy megvalósítom az emlékezés oszlopát. Meg kell említenem Kovács Jenőt, aki legelőször Közép - Kelet Európában 1989 márciusában egy óriási nejlonzacskóval letakarta a Lenin szobrot Szombathelyen. Erről jutott
eszembe, hogy bizony erre az időszakra is fel
kell hívni a figyelmet és főként a fiatalok figyelmét, akik csak történelem könyvekből és
filmekből ismerik az 1989/90-es eseményeket.
18 megyeszékhelyen, 18 nagyvárosban, 18 megyei jogú városban szerepel ez az eszköz. Ebben a hónapban, Egerben és Szolnokon. A terv

az volt, hogy az utolsó az a város lesz, ahol legutoljára állítottak fel Lenin szobrot és rá 2 évre le is bontották, ez Törökszentmiklós volt.
Viszont nekem volt egy nagyon jó ismerősöm,
még 1988-ban találkoztunk először egy triatlon- versenyen, ő Márkus Gábor. Akkor jött
hozzá, hogy Leninváros, Tiszaújváros és ez a
kis város a Triatlon Nagyhéttel Európa- és világszerte elismert vívott ki a világon. Ezért úgy
gondolom, hogy megérdemli ez a város, hogy
itt legyen a program utolsó állomása.
Nem csak a téren felállított oszlopról tájékozódhatnak a városlakók a rendszerváltásról,
az ismeretanyag nyomtatott formában is eljut
majd a városlakókhoz.
ema

