
Favipiravir
a 

gyógyszertárakban
/5. oldal

Szabálykövető
tiszaújvárosiak

/4 . oldal 

Többen dolgoznak a parkokban
Ha az időjárás engedi, általában már feb-
ruár végén megkezdődnek a tavaszi mun-
kálatok a városban. 

Az első fázis a rózsák metszése és kitakará-
sa volt. Mivel a szúrós növények fásszárúak, 
az enyhe mínuszok nem okoznak kárt ben-
nük. Márciusban a pázsitszellőztetés, illet-
ve az örökzöldek, cserjék kitakarása, kapálá-
sa történik. A tavaszi munkákba március 16-
tól  közfoglalkoztatottak is részt vesznek. A 
plusz munkaerőre a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. pályázott.   
- Azok jelentkezhetnek a programba, akik re-
gisztrált munkanélküliek - tudtuk meg Ta-
mics Adrienntől, a Városgazda Kft. kertészeti 
részlegvezetőjétől. - Társaságunk 19 főre és 
egy fő  csoportvezetőre pályázott. Eddig há-
rom fő foglalkoztatása indult el. A program 
egy évig tart, így egy éven belül folyamatos 
lesz a közfoglalkoztatottak felvétele. A bé-
rükre 100 százalékos támogatást kapunk, il-
letve 10 százalékot dologi kiadásokra. A fel-
adatuk a közterületek fenntartási feladatai 
lesznek, ami görgeteges takarítást, hulladék-
gyűjtést és parkfenntartási munkálatokat je-
lent. A nyári időszakban a parlagfű-mentesí-
tésben, télen pedig a síkosság-mentesítésben 
is részt vesznek majd.  

Nem volt díszünnepség, kitüntetéseket sem adományozott a 
képviselő-testület, és elmaradt a sajtó napi ünnepi köszöntés 
is. Lényegében megismétlődött a tavalyi március 15-ei forgató-
könyv. Tombol a koronavírus-járvány, nem ünnepelhettünk ha-
gyományaink szerint. Nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 173. évfordulóján csupán egy ünne-
pélyes mozzanat volt, a Petőfi szobornál koszorúkkal, virágok-
kal emlékezetek a város vezetői a történelmi eseményekre, a 
magyar szabadságért küzdő hősökre.

Harminc éve 
szabadon

Az 1989-90-es rendszerváltásnak állít emléket az az installáció, 
mely március 31-ig tekinthető meg a Városháztéren. A fotókon 
a helyi korabeli és az országos történések egy-egy szelete látha-
tó, némi kísérőszöveggel. 
Nem csak a téren felállított oszlopról tájékozódhatnak a város-
lakók a rendszerváltásról, a helyi vonatkozású ismeretanyagot 
nyomdakészen megkapta szerkesztőségünk is a projektet meg-
valósító Perfect Média Kft-től, amely így nyomtatott formában 
is eljuthat olvasóinkhoz lapunk 6. és 7. oldalán. 

Vírusverte ünnep

Egészségügyben dolgozókat oltanak Járványügy
Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltás, a szer-
dai adatok szerint már 1.397.342-en megkapták az oltást, 
406.746-an a másodikat is. A járvány harmadik hullámának 
meredeken felszálló ágában van az ország. 3.456 új fertőzöt-
tet regisztráltak a hatóságok, 195-en elhunytak, 10.284-en 
vannak kórházban, közülük 1167-en lélegeztetőgépen. 

Városunkban az elmúlt egy héten 20 új fertőzöttet regiszt-
ráltak a hatóságok, 14-en kórházi ápolásra szorulnak, 15-en 
meggyógyultak, az aktív esetek száma jelenleg 144. 
A prevenciós bizottság keddi ülésén elhangzott, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál egyre több 
esetben igazolódik be a fertőzés, de ez egyelőre nem veszé-
lyezteti a működést. A kormányhivatal döntése alapján a vé-
dőoltásra jelentkezett, de eddig be nem oltott egészségügyben 
dolgozók védőoltásáról március 19-ig gondoskodnak a tisza-
újvárosi rendelőintézetben. Péntekig 76 embert oltanak be. 
Lásd cikkünket a 3. oldalon. 
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A járvány meredeken felszálló ágában van az ország, a brit vírusmutáns gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek 
és a kórházban ápoltak száma is. A járvány kezdete óta 532.578-an betegedtek meg, 17.421-en elhunytak, a gyógyultak 
száma 359.061. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós átoltottsági ranglistán. 
A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban, a járványból egyedül a védőoltás je-
lenti a kivezető utat. A harmadik hullám kezdete óta újabb egymillióval nőtt az oltásra regisztráltak száma, de még így is 
sokan vannak, akik nem jelentkeztek. Cikkünk a 3. oldalon. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai 
munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
 március 7-én hirtelen elhunyt

Fiatalné Dobos Margit

tiszaújvárosi lakos. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása március 23-án délelőtt

 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot március 21-ig (vasárnapig)a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd március 22-től (hétfőtől)a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 
látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. 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

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

Egyházi hírek 
Római katolikus

„Az Egri Főegyházmegyében - a püspöki konferencia irányel-
vein túlmenően - az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezé-
relve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma 
miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a követ-
kező rendelkezések lépnek életbe:
1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei kü-
lönösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Még-
is felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvá-
nos istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye 
egész területén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, ame-
lyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő részvételé-
vel lehet megtartani, hacsak a hatóságok ennél kisebb létszá-
mot nem írnak elő….”.Ternyák Csaba egri érsek.

A rendelkezés teljes szövege a www.tiszaujvarosiplebania.hu 
honlapon található.
- A korlátozás ideje alatt nagyböjt péntek napjain a keresztút 
imádkozását otthonainkban folytatjuk, amennyiben lehetséges 
délután 17.30-tól lélekben összekapcsolódva érezhessük ösz-
szetartozásunkat. A 20.00 órai harangszó alatt szintén lélek-
ben összekapcsolódva imádkozzunk a járvány megszűnéséért 
(imádság a honlapunkon megtalálható).
- A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez közössé-
günk is csatlakozik a következő módon: március 19-én Szent 
József ünnepén egyházközségünk vándor- szobra elindul, 
hogy az egyházközség előre bejelentkezett családjainál 1-1 hé-
tig elhelyezve, imáinkkal kérhessük Szent József közbenjárá-
sát családjainkért. Március 19-étől 28-áig templomunkban lát-
ható helyen lesz kihelyezve a megáldott szobor, és reménye-
ink 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 sze-
retném, ha csatlakoznánk ahhoz a kezdeményezéshez, misze-
rint egyházközségünk tagjai is elimádkoznának összesen 1000 
Üdvözlégy Mária imádságot. Kérem, hogy a templom előteré-
be erre kihelyezett lapon jelezzék a vállalt imádságok számát, 
és napszakát.
- Keresztelésre, első áldozásra, bérmálkozásra és házasságkö-
tésre 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 idő-
pontegyeztetést kérünk. Ügyelet: kedd, szerda 10.00-11.00, 
csütörtök, péntek 16.00-17.00.

- Altemplom nyitvatartása: Hétfő – zárva, Kedd – Vasárnap: 
09.00 –18.00. 
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat ta-
karó maszkban látogathatja! 
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Pén-
teken 17.30 Akathisztosz Hymnosz. Szombaton 8.00 Szent Li-
turgia, 17.30 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet. Szerdán 
(Örömhírvétel ünnepének előestéje) 17.30 Előreszentelt Ado-
mányok Liturgiája.
Főpásztoraink kérik, hogy templomainkban, a közösségi isten-
tiszteleteken a járványügyi előírások betartására fokozottan fi-
gyeljünk, s imádkozzunk a betegek felgyógyulásáért, a gyó-
gyítókért, az elhunytak üdvösségéért és a járvány megszűné-
séért.
Református
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége a jár-
ványügyi helyzet súlyosbodásával és a kormányzati intézke-
désekkel 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 tájékoz-
tatót.
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 biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány 
elmúlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és minda-
zokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. 
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelőssé-
get hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és 
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk 
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próba-
tétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus-
hoz 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 per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felaján-
lások 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! 

Tényleg igaz a mondás, minden nap hozhat valami újat. Az én 
csodám története: üzemképtelenné vált a gépem. Se kép, se 
hang. Atyaisten, mit tegyek, hiszen tartom a kapcsolatot a kül-
világgal többféle betegségem miatt. Aztán kaptam egy telefon-
számot, melyet fel is hívtam. Szerencsére meg is ígérte, hogy 
aznap eljön. Valóban kijött egy aranyos fiatalember, nagyon 
ügyesen, hozzáértően végezte munkáját. Közben jót beszélget-
tünk (megkérdeztem, beszélhetek-e) megtudtam, álma egy szép 
család, családi ház kutyával, cicussal. De előbb az autóját is ki 
kell cserélnie, hisz a nélkül dolgozni sem tud. Azt is megtud-
tam, hogy nem ez a szakmája, fantasztikus tudását autodidakta 
módon szerezte, annyira érdeklik a számítógépek. A fiatalember 
Major Szabolcs számítógép üzembe helyező, aki nem rest mun-
kaidő után nyugdíjasokhoz házhoz menni, megjavítani gépüket. 
Ami nekünk időseknek hatalmas segítség, hiszen nem kell a vá-
rost járni hónunk alatt a gépünkkel. És valljuk be, hatalmas tü-
relem kell hozzánk, mert lassan értjük meg a dolgokat, és igen 
el tudjuk nyomkodni a masinákat. (A férjemmel egyszer a tévé-
ből rádiót csináltunk!!) Nagyon jó dolog, hogy bármikor hívom, 
mindig számíthatok rá. Ezért tiszta szívből kívánom, hogy szor-
galmával tudásának legyen gyümölcse: legyen meg az autó, a 
családi ház, a kutyus, a cicuka, mert lustálkodással, elégedetlen-
séggel is tölthetné délutánjait. 

Remspergerné Ani

Baba született
Megszületett városunk legifjabb lakója, Juhász Dániel. A ki-
csi február 28-án 6 óra 15 perckor jött világra 3300 grammal 
és 51 centiméterrel - adták hírül a boldog és büszke szülők. 

Csodák igenis vannak! 
Egy követendő példa

Árny
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márciu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.
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Egészségügyben dolgozókat oltanak
A járvány meredeken felszálló ágában van 
az ország, a brit vírusmutáns gyorsan ter-
jed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a 
kórházban ápoltak száma is. A járvány kez-
dete óta 532.578-an betegedtek meg, 17.421-
en elhunytak, a gyógyultak száma 359.061. 

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, 
Magyarország a második az uniós átoltottsá-
gi ranglistán. A veszélyeztetettségük miatt to-
vábbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a 
sorban, a járványból egyedül a védőoltás jelen-
ti a kivezető utat. A harmadik hullám kezdete 
óta újabb egymillióval nőtt az oltásra regiszt-
ráltak száma, de még így is sokan vannak, akik 
nem jelentkeztek. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal döntése alapján a védőoltásra jelentke-
zett, de még be nem oltott egészségügyi, illetve 
egészségügyben dolgozók a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézetben kapják meg a vakcinát. 
Péntekig 76 embert oltanak be, a kormányhiva-

tal tájékoztatása szerint AstraZeneca és Sinop-
harm oltóanyaggal. 
- Országos szinten mérték fel, hogy mely ren-
delőintézetek tudnak oltópontként is feladatot 
vállalni, mi is jelentkeztünk erre a feladatra - 
mondta lapunk kérdésére Nagyné Kántor Judit, 
a rendelőintézet főigazgatója. - A tervezhető, 
ütemezett oltások a védőnői részlegen zajlanak 
majd. Azok jönnek majd ide, akik a vakcina-
info.gov.hu oldalon regisztráltak az oltásra. A 
központilag elkészített listát küldik el nekünk, 
mint ahogy most a háziorvosok kapják meg, az 
ezen szereplőket oltjuk majd be itt. 
- Kik kapnak itt oltást a következő három nap-
ban? 
- Ez az első alkalom, hogy ki kellett nyitni az 
oltópontot, most azokat az egészségügyi és 
egészségügyben dolgozókat oltjuk be, akik va-
lamiért kimaradtak a februári-márciusi oltás-
kampányból, többségében azért, mert betegek 
voltak. Ide időpontra jöttek a jelentkezők, ma-
gukkal hozták a hozzájáruló nyilatkozataikat 
is, az első helyiségben ezt és a személyes ada-
taikat ellenőrzik, utána a következő helyiség-
ben az orvosi vizsgálat zajlik, ha minden rend-
ben van, akkor a következő helyiségben kapják 
meg a védőoltást. Ezután negyedóra megfigye-
lés következik, és egy újabb helyiségben egy 
másik orvos megvizsgálja őket, hogy minden 
rendben van-e. Ekkor kapják meg a követke-
ző időpontot, majd egy másik ajtón távoznak. 
- Mikorra várható a lakosság tömeges oltása?
- Nem tudjuk, hogy mikor lesz. Amikor az ol-

tóhelyeket kialakítottuk, kifejezetten kérte a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, hogy 
számozzuk meg az ajtókat, így 1-től 3-ig kije-
löltük az oltópontokat. Ha tömeges oltásra lesz 
szükség, akkor a lakosságot központilag fog-
ják értesíteni, hogy pontosan melyik oltópont-
ra kell menniük. 
A védőnői folyosón alakították ki az oltópon-
tot, ezért a tanácsadásokat is az emeletre kel-
lett szervezni. 
- Az első emeletre költözött a terhes- és csecse-
mőtanácsadás - mondta Kissné Kányási Anita 
csoportvezető védőnő -, a rendelésektől elkülö-
nített időpontban. Délelőtt lesznek a csecsemő-
tanácsadások, délután pedig a rendelések. Az 
anyukák, kismamák ide időpontra érkeznek, 
mindenkit értesítünk telefonon erről. 
Zarándiné Keresztúri Ilona Mezőcsátról érke-

zett a tiszaújvárosi oltópontra, beteg volt, azért 
nem kapta meg előbb a vakcinát. 
- Nagyon jó dolognak tartom az oltást - mond-
ta Ilona -, mindenkit csak biztatni tudok ar-
ra, hogy oltassa be magát. Bármelyik vakcina 
jobb, mint a covid okozta tüdőgyulladás. Két 
hónapig voltam átvezényelve covid-osztályra, 
a karácsonyt is ott töltöttem. Láttam, hogy mit 
művel ez a vírus az emberekkel, nagyon sokan 
voltak gépen, sokakat etetni, pelenkázni kellett. 
Én is voltam covid-fertőzött, azért nem kaphat-
tam meg korábban az oltást, de most élek a le-
hetőséggel, nem szeretnék olyan állapotba ke-
rülni, mint azok, akiket ápoltam a kórházban. 

Fodor Petra

Jóhiszemű ember lévén először arra gondoltam, nemzeti ün-
nepünk alkalmából - mivel a hagyományos módon nem ünne-
pelhetünk - a Magyar Nemzet ünnepi számával kedveskedik a 
kiadó, a Mediaworks Hungary Zrt. Azonban nem lévén hülye 
ember, elhessegettem ezt a gondolatot, hiszen ugyan miért is 
kedveskedne épp a tiszaújvárosiaknak a kormánypropaganda 
egyik zászlóshajója. Inkább arról lehet szó, - jött az újabb gon-
dolatkísérlet - hogy a Mediaworks a megyei napilapnál időnkét 
alkalmazott módszerhez nyúlt, a kevés (és egyre fogyó) előfi-
zető miatt grátisz példányokat terített szét, hátha kedvet kap va-
laki, és előfizet az egykor szebb napokat látott Magyar Nemzet-
re. (Alapította Pethő Sándor).
Hát nem. Egyik sem.
 A Magyar Nemzet március 13-án megjelent „ünnepi” száma 
azért jutott el Fidesz-aktivisták szorgos kezei által március 14-
ére virradóra több (ki tudja mennyi!?) tiszaújvárosi postaládá-
jába, mert halaszthatatlanul közölni kellett, hogy „Gyanús ügy-
letek sora a balliberális pártok vezette Tiszaújvárosban” Ezt 
a címet viselte ugyanis az az egész oldalas cikk, mely szerint 
„Több, akár a jogszabálysértés gyanúját is felvető adásvétel 
zajlott le az elmúlt években a balliberális vezetésű Tiszaújvá-
rosban. Az ügyletekre jellemző, hogy ha a város, illetve annak 
cége adott el, akkor rendkívül kedvező áron tették, ám ha vásá-
roltak, akkor lényegesen vastagabban fogott a ceruza.”
A szerző a „gyanús ügyletek sora” alatt három ingatlanügyet 
ért, melyek az előző választási ciklusban (2016-2019 között) 
történtek. Lenne mit kibeszélni, hiszen bőven akadnak kibeszé-
lendő ügyek a laphoz eljuttatott dokumentumok szerint, de a 
kritikus hangok nem igazán jelennek meg a városban, ha még-
is, azokat elhallgatják, vagy marginalizálják - olvasható a cikk-
ben. Ráadásul a várost 1990 óta vezető balliberálisok óriási be-
folyással bírnak a helyi közéletben úgy, hogy a közpénzen mű-
ködtetett helyi sajtó évtizedek óta a baloldal szája íze szerint tá-

lalja az eseményeket. Hogy ezen állításait mely kútfőből merí-
tette Borsodi Attila propagandista, nem tudom. 
Mert miféle elhallgatás az, hogy a dokumentumok nyilváno-
sak? Miféle elhallgatás, marginalizálás az, hogy a képvise-
lő-testület nyilvános ülésén taglalhatja az ominózus - és egyéb 
- ügyeket Csikász Gábor fideszes önkormányzati képviselő? 
Miféle elhallgatás az, hogy a testületi üléseket a helyi televízió 
élőben, majd felvételről is közvetíti? Miféle elhallgatás, mar-
ginalizálás az, hogy a helyi lap tudósításai az ülésekről bármi-
kor összevethetők a történésekkel. Miféle elhallgatás az, hogy 
a helyi ellenzék véleménye időről-időre megjelenik a helyi mé-
diában? 
Ja! Még a lap látókörébe került (vajh, hogyan?) egy gyanús 
megbízási szerződés is, ahol a kifizetéseket aggályos teljesítés-
igazolások alapján hajtották végre. 
Nem tudom megfigyelték-e a használt kifejezéseket: gyanús 
(többször is), akár a jogszabálysértés gyanúját is felvető, aggá-
lyos. Csupa olyan kifejezés, mely sejtetni enged, bolhát ültet az 
ember fülébe, de nem vádol, nem állít. Bizonyára tanult valamit 
a sok-sok elvesztett sajtóperből a Nemzet. Vagy inkább a gya-
núk, az aggályok állnak gyenge lábakon?
 Fentebb „lepropagandistáztam” a cikkírót. Elnézést nem kérek 
ezért, de becsületére legyen mondva, írása végén szóhoz jut-
tatta városunk jegyzőjét is az említett ügyekben és kommen-
tár nélkül közölte, hogy a megfogalmazott aggodalmak alapta-
lanok. „Valamennyi kérdéses döntés, illetve jogügylet megfe-
lelt a vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak, valamint 
a képviselő-testületi határozatoknak. (…) Az önkormányzati 
képviselők a város és az önkormányzat érdekeit szem előtt tart-
va hozták meg döntéseiket, pártpolitikai hovatartozásoktól füg-
getlenül.”
Hogy akkor mi végre ez az „ünnepi” cikk?
Két verzió lehetséges. 

Az egyik amolyan elővágás-féle. Egy év múlva országgyűlési 
választások lesznek, s a Fidesz-központban úgy vélik, hogy a 
korábbi polgármester, Bráz György, vagy a jelenlegi, dr. Fülöp 
György jó eséllyel indulhatna az egyéni mandátumért. Ideje hát 
elkezdeni a karaktergyilkosságot. 
A másik amolyan visszavágás-féle. Csikász Gábor képviselő 
korántsem feddhetetlen múltját kezdte felhánytorgatni egy kö-
zösségi oldal, s erre bizony lépni kellett. Védekezni nem szo-
kás a Fideszben, terelni, harcolni, visszatámadni annál inkább. 
„Sajnálom, hogy városom ilyen szennylapban szerepel” - áll-
hatna írásom előtt a mottó. Amit Steinerné Vasvári Évától, a 
képviselő-testület Fidesz-Városért Egyesület frakcióvezetőjé-
től kölcsönöztem. Mert tetszik. 
Ő ugyan nem a balliberális városvezetést rossz színben fel-
tüntetni kívánó Magyar Nemzet, hanem a kormánypártokat  - 
időnként útszéli stílusban - kritizáló EzaLényeg.hu - Tiszaújvá-
ros miatt sajnálkozott csupán, mégis egyetértek vele. 
Mélységesen sajnálom ugyanis, ha szeretett városomat bárme-
lyik szennylap - legyen az kormánypárti vagy ellenzéki - a szá-
jára veszi. 

-efel-

Gyanúsan fogy a Nemzet

2021. március 18. Aktuális � 3.

A védőnői részlegen zajlik az oltás. 

Zarándiné Keresztúri Ilona kapta meg elsőként az oltást az oltóponton. 

„Ez az első alkalom, hogy ki kellett 
nyitni az oltópontot, most azokat az 
egészségügyi és egészségügyben dol-
gozókat oltjuk be, akik valamiért ki-
maradtak a februári-márciusi oltás-
kampányból, többségében azért, mert 
betegek voltak.”

Nagyné Kántor Judit

„Két hónapig voltam átvezényelve co-
vid-osztályra, a karácsonyt is ott töl-
töttem. Láttam, hogy mit művel ez a 
vírus az emberekkel.”

Zarándiné Keresztúri Ilona



Miskolczi István 2020 januárjától megbí-
zott, idén márciustól kinevezett kapitány-
ságvezetőként irányítja a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság munkáját. Az alezredes 
március 10-én adott interjút a Tisza Televí-
ziónak, melyben először egy aktuális témá-
ról, az általános iskolások KRESZ-vizsgá-
járól kérdezte a műsorvezető, Berta Judit, 
de a beszélgetés fő témája Tiszaújváros köz-
biztonsági helyzete, a kapitányság munkája 
volt. Az alábbiakban az interjú szerkesztett 
változatát olvashatják.

- Jó dolog ön szerint a fiataloknak közlekedési 
ismereteket oktatni, mi több vizsgáztatni?
- Természetesen jó dolog. Szükség van a fiata-
lok oktatására, és nem lehet elég korán elkez-
deni. Hozzá kell, hogy tegyem, tavaly sajnos ez 
a fajta kapcsolattartás, oktatás, ismeretterjesz-
tés a részünkről a járványhelyzet miatt akadá-
lyokba ütközött. Ezt megelőzően volt, és ter-
vezzük, hogy a jövőben is folytatjuk.
- Akkor még létezik az egy iskola egy rendőr 
program?
- Létező program, és mihelyt lehetőségünk lesz 
rá, folytatni fogjuk.
- Mit tapasztal Tiszaújvárosban, és mi volt Mis-
kolcon, amikor ott járták az utakat, az utcákat? 
Hasonlókat látni a gyerekek közlekedését ille-
tően? 
- Azt kell, hogy mondjam, igen, de több fóru-
mon is felmerült, hogy amikor az ember átjön 
a „határon”, mégis valami más történik. Tisza-
újvárosban sokkal nyugodtabbak az emberek 
és sokkal szabálykövetőbbek. Ez vonatkozik a 
gyerekekre, fiatalokra is, de hozzá kell tennem, 

hogy a két város merőben különbözik egymás-
tól, és más az a miliő, amiben közlekednie kell 
a miskolciaknak, illetve a tiszaújvárosiaknak.
- Nálunk könnyebb?
- Nem mondanám, hogy könnyebb itt, illetőleg 
megkérdezném, hogy miben? De Tiszaújváros-
ban mindenféleképpen rendkívül türelmesek és 
kedvesek az emberek, és ha lehet így fogalmaz-
ni, szeretek itt lenni.
- Milyen rendőrkapitányságot örökölt az előd-
jétől?
 - Jó rendőrkapitányságot kaptam. Ha rendőr-
szakmai szemmel nézem az eredményeket, ak-
kor igenis nem könnyű szerepet kaptam, hogy 
ezeket az eredményeket nekem tovább kell 
vinni. Hozzáteszem azt is, hogy abból a szem-
pontból sem könnyű a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság, hogy rendkívül sok olyan feladatot 
kaptam már az egy év során is, ami az előző-
ekben nem volt. A MOL beruházásán dolgozó 
külföldi személyekre gondolok. A feladatok te-
hát évről-évről évre nőnek, de kollégáim ter-
mészetesen a legjobb tudásuk szerint próbálják 
azokat teljesíteni. 
- A járványhelyzet önöket is olyan helyzet elé 
állította és olyan új feladatokat adott, ami ko-
rábban nem volt. Hogy vannak a rend őrei az 
egy éve tartó járványhelyzetben? 
- Igen, ez volt a tavalyi évnek a legrosszabb, il-
letőleg legfontosabb tennivalója, az ezzel kap-
csolatos intézkedéseknek a végrehajtása. Ez 
egy olyan nem várt új helyzet, amit minden-
kinek tanulnia kellett. Hozzáteszem, ha nehéz 
is volt, és még most is nehéz, de a tiszaújvá-
rosi polgárok, és a tiszaújvárosi önkormányzat 
rendkívül együttműködően álltak ehhez a törté-
nethez, szabálykövetők, közreműködők voltak. 
A feladat természetesen adott, ahogy mondtam 
is, hiszen ezeket a polgárok is látják azokból a 
rendeletekből, amelyeket a kormány meghoz. 
Szerencsére kapitányságunkat a nagymértékű 
fertőzés elkerülte, úgyhogy minden időben el 
tudtuk látni a feladatainkat.

- Folyamatosan kint vannak az utakon, a vá-
rosban. A márciusi akció során mire koncent-
rálnak?
- A mostani Roadpol akció egy komplex köz-
biztonsági akciósorozat, amely az egész évet 
átöleli, minden hónapban egy-egy frekven-
tált szabálysértésre hangsúlyozottan reagálnak 
a kollégáim, ellenőrzik ezeket a szabálysérté-
seket. Most a passzív biztonsági rendszerekre 
koncentrálunk az ellenőrzések során. A gyer-
mekbiztonsági rendszerek, a bukósisakok és 
a biztonsági övek használatára. Március 8-án 
volt ennek az első része, 20 fő fölötti számban 
regisztráltunk szabálysértést. 
- Miért nem figyelünk még mindig, miért nem 
vigyázunk? 
- Azt gondolom, hogy, aki nem látott még ez-
zel kapcsolatban eseményt, úgy képzeli, úgy 
gondolja, hogy vele ez nem történt meg, pedig 
rendkívül fontos ezeket a biztonsági eszközöket 
alkalmazni. Említettem a biztonsági övet, de a 
gyermek biztonsági berendezések alkalmazását 
elmulasztó szülőkre is neheztelek, hiszen nem 
csak magát sodorja ezzel veszélybe a felnőtt, 
hanem a legféltettebb kincsét a gyermekét is, és 
bizony ilyen esettel is találkoztunk a napokban
- Milyen büntetési tételei vannak a biztonsági 
eszközök mellőzésének?  
- Komoly. A vezetőket külön venném a hátsó 
ülésen, illetve a vezető mellett utazóktól. A ve-
zető esetében lakott területen belül 10.000 Ft + 
3 büntetőpont, lakott területen kívül 15.000 Ft 
+ 3 büntetőpont, autópályán pedig 20 ezer fo-
rint és 5 büntetőpont. Az utasoknál ez 10, 15 
és 25 ezer Ft-os büntetési tétel. Itt felhívom a 
figyelmet arra, hogy ha 18 büntetőpont össze-
jön, akkor a jogosítványt elveszi hatóság. Ta-
valy több esetben kellett élnünk ezzel a szank-
cióval is. 
- Gyorshajtás, ittas vezetés sok van a város kör-
nyékén és a városban? 
- A relatív gyorshajtás is gyorshajtás, de ha a 
mért adatokat nézem, akkor viszonylag kevés, 
de hozzá kell tennem, hogy gyakorlatilag fo-
lyamatosan vannak kint a 35-ös főúton a kol-
légáim, akik ezt ellenőrzik. Idén 36 közlekedé-
si baleset történt, négy súlyos, abból négy sérü-
léses, amiből kettő a gyorshajtás miatt követ-

kezett be. Ittas vezetés miatt tavaly összesen 48 
alkalommal intézkedtünk Tiszaújvárosban. 
- Tiszaújváros bűnügyi helyzetéről tud már szá-
mokról beszélni az elmúlt egy év távlatában? 
- A statisztikák rendelkezésre állnak. Annyit 
mindenféleképpen el tudok mondani, hogy a 
regisztrált bűncselekmények száma csökkent a 
városban. Négy bűncselekmény kategória van, 
ami kiemelhető, ezek közül kettő - a lopás, a 
garázdaság - csökkenő tendenciát mutat. A két 
másik kategória 10-es nagyságrend alatt van, 
ez a rongálás és a testi sértés, ahol egy kicsi nö-
vekedés van, de remélem, hogy ezt a polgárok 
is így érzik, rend van Tiszaújvárosban. Ameny-
nyiben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság tel-
jes illetékességi területén nézem a bűncselek-
mények számának alakulását, a lakosságszám-
hoz vetítve markánsan a legkevesebb probléma 
Tiszaújvárosban van, a felderítési mutatónk pe-
dig több, mint 70 % feletti. 
- Amikor Tiszaújvárosba érkezett, biztos voltak 
tervei. Milyen rendőrkapitányságot képzelt el?
- Sok tervvel jöttem. Ezek egy része megma-
radt tervként, átírta a járványhelyzet, de ahogy 
az elején is mondtam, egy jól működő kapi-
tányságot örököltem meg, rendkívül jó kollé-
gákkal. Egy év után most már nem is csak azt 
mondom, hogy napról-napra jobban szeretek itt 
lenni, hanem, hogy egy rendkívül jól teljesítő, 
becsületes társaságnak vagyok a főnöke. De én 
nem csak kollégáknak tartom őket, hanem baj-
társaknak is, és azt tudom ígérni, hogy mindent 
meg fogunk tenni azért, hogy ez a kapitányság 
sikeres legyen és Tiszaújvárosban rend legyen.

Szabálykövetők a tiszaújvárosi emberek
4. � Aktuális 2021. március 18.

Miskolczi István 2020 januárjától vezeti a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot.

A 35-ös főúton szinte folyamatosan ellenőrzik a sebességet. Amint lehetséges, újraindul az egy iskola, egy rendőr program is. 

„Tiszaújvárosban sokkal nyugodtab-
bak az emberek és sokkal szabálykö-
vetőbbek.”

„Azt tudom ígérni, hogy mindent 
meg fogunk tenni azért, hogy ez a ka-
pitányság sikeres legyen és Tiszaújvá-
rosban rend legyen.”

„Szerencsére kapitányságunkat a 
nagymértékű fertőzés elkerülte, úgy-
hogy minden időben el tudtuk látni a 
feladatainkat.”

„Szükség van a fiatalok oktatására, 
és nem lehet elég korán elkezdeni.” 



A Favipiravirt a háziorvos is felírhatja a koronás betegeknek 

Favipiravir a gyógyszertárakban 

A Lelkesi családban öten is elkapták a ko-
ronavírust, gyerekek, felnőttek egymást fer-
tőzték meg rövid időn belül. Két súlyosabb 
állapotú felnőttnek azt a koronavírus elle-
ni gyógyszert írta fel a háziorvosa, amit ed-
dig csak a kórházban kaphattak a betegek. 
A Favipiravirt már a háziorvosok is felírhat-
ják receptre. A patikákban is elérhető gyógy-
szer ára 1 forint. Lelkesiné Kállay Gabriel-
la és családja történetéről olvashatnak a kö-
vetkező írásban.  

- Gabriella! Milyen tüneteik vannak? Mennyire 
súlyos a betegség lefolyása?
- Sajnos többen is megbetegedtünk, két felnőtt 
és két gyerek a családban, mindannyian a brit 
mutánssal fertőződtünk meg. Nekem, bár le-
járt a 10 napos karanténom, a 11. napon végzett 
gyorstesztem is pozitív lett, szóval nem egy-
szerű betegséggel van dolgunk. Lázzal kezdő-
dött mindenkinél, illetve köhögéssel, de az ing-
adozó. A gyerekeknek, akik óvodások, nem na-
gyon van tünetük, a férjemnél inkább a gyenge-
ség volt jellemző.
- Kaptak valamilyen gyógyszert a betegségre?

- Igen, mindannyian kaptunk antibiotikumot a 
szövődmények ellen, illetve a férjem és anyu-
kám a Favipiravirt kapta. Ez egy új gyógyszer, 
amit eddig csak kórházakban használtak, és 
lassítja a betegséget, illetve a súlyos állapotba 
kerülést megakadályozza.
- Honnan hallottak a gyógyszerről ?
- A sógornőmtől, aki háziorvos egy másik vá-
rosban, de anyukám már olvasott róla koráb-
ban az interneten. Szerencsére a kórház kilátás-
ban sem volt, van orvos a családunkban, ő szólt 
nekünk, hogy a Favipiravírt kellene szednünk, 
aztán a háziorvos írta fel a gyógyszert, a férjem 
pedig még a nyíregyházi kórházban kapta a co-
vid ambulancián.
- Van javulás, amióta szedik? 
- A férjemnek és anyukámnak súlyosabb le-
folyású a betegsége, de mindkettőjüknek  van 
alap betegsége, többek között magas vérnyo-
más, pajzsmirigy betegség, nekem meg aszt-
ma. A férjemnek elég súlyos volt az állapota, és 
anyukám is gyenge volt végig, a hatodik nap-
ra már nagyon beteg lett, és amikor bevette az 
első adagot, másnapra sokat javult az állapo-
ta. Az első nap kétszer 8 tablettát kellett beven-
ni, utána hármasával kell szedni reggel és este. 

Mint minden gyógyszernek, ennek is vannak 
mellékhatásai, de eddig semmit nem tapasztal-
tunk szerencsére. 
- Most, hogy kifelé jönnek a betegségből, kicsit 
megkönnyebbültek már? 
- Igen, egy kicsit már nyugodtabbak vagyunk, 
de korántsem gyógyultak. Jó lenne, ha tudna 
mindenki erről a gyógyszerről, hogy létezik és 
ez megakadályozza azt, hogy esetleg kórházba 
kerüljön az ember, hiszen nagyon nem mind-
egy, hogy itthon ki tudjuk kúrálni magunkat, 
vagy pedig bekerülünk a kórházba, ahol már 

rengetegen fekszenek súlyos állapotban, szó-
val azt hiszem nagyon jókor jött, hogy most 
már ezt felírhatja a háziorvos is. Én úgy tudom, 
hogy nagyon fontos, hogy gyorsan megkapja 
az ember, amint kiderül, hogy koronavírusos, 
és akkor nem fog elhatalmasodni a betegség 
hirtelen a szervezetben.

berta

Március nyolcadikán került közforgalomba 
a koronavírus elleni gyógyszer, a Favipira-
vir.  Eddig csak kórházakban alkalmazták, 
most a háziorvos is felírhatja és kiválthatjuk 
a gyógyszertárakból. A hatásosnak bizonyu-
ló szerről megoszlanak a vélemények. Nem a 
hatásossága, hanem a rengeteg mellékhatása 
miatt. Vannak olyan orvosok, akik nem szí-
vesen írják fel, mert nem vállalják a felelős-
séget a gyógyszer okozta esetleges következ-
mények miatt. A polgári Főnix Patikába tíz 
doboz érkezett a gyógyszerből, két betegnek 
már felírták, ezzel kezelik őket. A gyógyszer-
ről a patika vezetőjét, dr. Kovács-Szrogh Vi-
vient kérdeztük.  

- Hogyan juthat hozzá a beteg a Favipiravir-
hoz?
- Egyrészt szóbeli beleegyezés szükséges elő-
ször telefonon, telemedicina révén a háziorvo-
sokkal, ha ez megtörténik, akkor a háziorvos fel-
írja elektronikus úton a receptet, amit a hozzá-
tartozó vagy a megbízott személy kivált. Ehhez 
szükséges a beteg TAJ száma, illetve a kivál-
tó személy személyi igazolványa. A gyógyszer 
1 forintba kerül, ami gyakorlatilag nulla forin-
tot jelent, tehát térítésmentesen fogja megkap-
ni az illető. A Favipiravirral két dokumentumot 
kell átadnia a gyógyszerésznek, egy tájékoztatót, 
és van egy beleegyező nyilatkozat. A beleegyező 
nyilatkozatot - mely külön van a nőkre, illetve 
külön a férfiakra - kötelező visszajuttatni a há-
ziorvos részére, mert az orvosnak ezzel kell iga-
zolnia, hogy a készítményt tényleg kiadta.

- Miért van külön nyilatkozat a férfiaknak és a 
nőknek? 
- Azért, mert a Favipiravir egy elég komoly ké-
szítmény, és egyrészt magzatkárosító hatása 
van, tehát, ha valaki terhes már eleve problé-
mát jelent, vagy ha tervezi, hogy babát szeret-
ne, sőt a készítmény használata után legalább 
7 napig nem szabad teherbe esni, hiszen a férfi 
ondóváladékába bejutva is magzatkárosító. Te-
hát, ha valaki terhes és közben szeretne szexu-
ális életet élni, akkor mindenképpen védekezni 
kell gumióvszerrel, mert már a meglévő mag-
zatot is károsíthatja. 
- Mióta van gyógyszertári forgalomban a 
gyógyszer?
- Március 8-a óta érhető el, akkortól hatályos 
a jogszabály, és már a patikai forgalomban is 
megjelent. Egyetlen egy nagykereskedőtől, a 
Hungaropharmától lehet beszerezni a gyógy-
szertáraknak. Készleten maximum tízet tarthat-
nak a gyógyszertárak, ennyit enged a jogsza-
bály. A Favipiravirnak különböző gyártói van-
nak, ami patikai forgalomban lehet, az csak az 
Egis-es, ez azért fontos, mert ha bejön a beteg 
és mégsem ez van felírva, akkor sajnos kényte-
lenek leszünk visszaküldeni az orvoshoz, mert 
csak ezt az egyet lehet patikai forgalomban ki-
adni. A készítmény 40 szemet tartalmaz, ami 5 
napra elegendő adag. Az első nap 2X8 szemet 
kell bevenni, a második naptól az ötödik napig 
pedig 2X3 szemet ahhoz, hogy a terápia hatá-
sos, és vírusölő legyen.
- Miért adták ki ezt a gyógyszert közforgalomba?
- Azért került ki lakossági ellátásba, vagy te-
rápiába, mert szerették volna az egészségügyi 
intézményeket tehermentesíteni, ugyanis a kór-
házakban egyre több a vírusos beteg és már 
nem győzik az intézmények ellátni őket. Éppen 
ezért az enyhébb vagy középsúlyos esetben ja-
vasolják ennek a készítménynek az alkalmazá-
sát, amiről a háziorvos dönt, hogy javasolja a 
terápiát vagy nem.
- Vittek már a patikából, írtak már fel Favipira-
virt a háziorvosok? 
- Igen egy betegnek már kiváltották az első hé-
ten. Megoszlanak a vélemények, van olyan or-
vos, aki azt mondja, hogy igen ő felírja, mert 
úgy látja, hogy komoly problémát okoz a be-

tegnél a vírus, van azonban olyan is, aki inkább 
lebeszéli róla a beteget, mert olyan mellékha-
tásai lehetnek, amiért ő nem vállalja a felelős-
séget. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen 
mérlegelni kell, tehát meg kell nézni, hogy mi, 
mit ér meg, milyenek a tünetek, ha olyanok, ak-
kor az egészségünk mégiscsak fontosabb, mint 
az, hogy bekerüljünk a kórházba és lélegeztető 
gépen legyünk. Én azt gondolom, hogy ha van 
egy ilyen készítmény, ami hatásos, akkor lehet, 
hogy célszerűbb ezt alkalmazni.  
- Mit tud ez a gyógyszer? Biztosan életet ment?
- Azt nem mondom, hogy biztosan életet ment, 
mert biztos lesz olyan, aki emellett mégiscsak 
kórházba kerül. Ennek vírusölő hatása van, te-
hát meggátolja azt, hogy a vírus jobban elsza-
porodjon, és még jobban meg tudjon tapad-
ni akár a tüdőben, vagy mellékhatásokat okoz-
zon a szív, illetve a gyomor területén. Emellett 
a gyógyszer mellett nélkülözhetetlen a kontroll. 
Nem a készítménnyel kapcsolatos, hogy mi-
lyen vizsgálatra van szükség, elsősorban a be-
tegség súlyossága határozza ezt meg. Ezt a ké-
szítményt a kórházban csak CT vizsgálat után 
javasolták, tehát mi ezt tudjuk, hogy ez feltétle-
nül szükséges lenne hozzá, de egy tüdőröntgen 
a későbbiek folyamán szerencsés lehet, hogy 
lássák milyen problémát okozott. Nem maga a 
készítmény, hanem a vírus. A betegnek egyéb-
ként mindenképpen vissza kell jeleznie a házi-
orvosnak, ha bármilyen mellékhatást tapasztal, 
vagy az OGYÉI-nek a honlapján kell bejelen-
tenie. Ha úgy érzi, hogy nem megfelelő, vagy 
rosszul érzi magát, akkor mindenképpen a há-
ziorvoshoz kell fordulni, mert lehet, hogy le 
kell állítani a terápiát. 
- Miért ingyenes a gyógyszer?
- Eddig ezt a gyógyszert a kórházakban alkal-
mazták, ha kórházba került az illető, ezzel kezel-
ték, és ott se kellett érte fizetnie, de mivel a kór-
házak nem győzik a betegeket fogadni, kikerült 
patikai forgalomba, ezért nulla forintot kell ér-
te fizetni, ugyanúgy térítésmentesen megkapja a 
beteg, mint ha a kórházban feküdne.
- Van még olyan gyógyszer, patikai forgalom-
ban lévő készítmény, amit a gyógyszerész ajánl 

akkor, ha valaki igazoltan koronavírussal fer-
tőzött?
- Receptköteles nincs, de vény nélkül kapható 
lázcsillapításra, köhögésre, hogy kezeljük a  tü-
neteket, és nagyon fontos nagy dózisú C vita-
min, D vitamin, a  cink, a  szelén, amivel az im-
munrendszert erősítjük.
- Az Aspirin protectről is sokat hallani, hogy jó-
tékony hatású lehet.
- Az Aspirin protect  egy vérhígító készítmény, 
nem csak ilyen esetben szoktuk javasolni, ha-
nem infarktus vagy stroke megelőzésére is. A 
koronavírusnál a vérrögképződés miatt fon-
tos, mert a vírus is csinál olyan hegesedéseket, 
olyan drasztikus problémákat, ami miatt eset-
leg vérrög képződhet, ezért szokták javasolni a 
vérhígító hatása miatt, egy kicsit magasabb dó-
zissal, mint egyébként szokták használni. 
- Miért nincs QR kód a gyógyszer dobozán, mi-
után tavaly óta már minden készítményen len-
nie kell a törvény szerint? 
- Ma már minden készítménynek dézsmabiz-
tosnak kell lennie, ez azt jelenti, hogy le van ra-
gasztva, vagy eleve perforálva van a doboz, a 
Favipiraviron azonban ez nem látható. A bete-
gek a most már kötelező QR kódot se keressék 
a gyógyszer dobozán, ezen nem lesz rajta, ami 
nem azt jelenti, hogy ez egy „hamisított készít-
mény”, hiszen ez ténylegesen így néz ki, ugyan-
is tudomásom szerint állami készletből került ki, 
tehát a kórházaktól jön a patikai forgalomba.

berta

Dr. Kovács-Szrogh Vivien mutatja a patikákban egy hete elérhető Favipiravi gyógyszert. 

A koronavírus ellen hatásos gyógyszert de-
cember óta használják Magyarországon is.
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Megoszlanak a vélemények, van 
olyan orvos, aki azt mondja, hogy 
igen ő felírja, mert úgy látja, hogy ko-
moly problémát okoz a betegnél a ví-
rus, van azonban olyan is, aki inkább 
lebeszéli róla a beteget, mert olyan 
mellékhatásai lehetnek, amiért ő nem 
vállalja a felelősséget.

„Azért került ki lakossági ellátásba, 
vagy terápiába, mert szerették volna 
az egészségügyi intézményeket teher-
mentesíteni, ugyanis a kórházakban 
egyre több a vírusos beteg és már nem 
győzik az intézmények ellátni őket.”

„Ennek vírusölő hatása van, tehát 
meggátolja azt, hogy a vírus jobban 
elszaporodjon, és még jobban meg 
tudjon tapadni akár a tüdőben, vagy 
mellékhatásokat okozzon a szív, illet-
ve a gyomor területén.”

„Jó lenne, ha tudna mindenki erről a 
gyógyszerről, hogy létezik és ez meg-
akadályozza azt, hogy esetleg kór-
házba kerüljön az ember.”

Lelkesiné Kállay Gabriella
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Ötvenöt év emberközelből - Műtrágyagyár és városépítés 
Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban sze-
retném bemutatni városunk történetét em-
berközelből, olyan interjúkon, elbeszélése-
ken keresztül, amelyeket első kézből, azok-
tól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek 
ezekre az időkre. Előző cikkünkben az 1961 
januárjában átadott festékgyárról írtunk, a 
most következő részben pedig az 1964 októ-
berében elindult műtrágyagyárról beszélget-
tünk Szénási Tiborral, a Tiszai Vegyi Kom-
binát egykori műszaki igazgatójával, vezér-
igazgató helyettesével.

- 1963-ban a Borsodi Vegyi Kombinát ammóni-
agyárában dolgozott műszaki fejlesztési veze-
tőként. Hogy sikerült átcsábítani ide, az akkori 
Tiszavidéki Vegyi Kombináthoz?
- Először 1958-ban kerestek meg a TVK-tól, 
hogy jöjjek át az ammóniagyár vezetőjének. 
Akkor még nem úgy jött ki a lépés, mondjuk 
úgy, hogy nem értem még meg arra, hogy el-
vállaljam ezt a munkakört. Aztán később, 1962 
decemberében felkerestem dr. Keresztes Má-
tyást, a TVK akkori vezetőjét, és mondtam, ha 
még él az ajánlatuk, akkor vállalom a felada-
tot. Így kerültem a TVK-hoz 1963. május 1-jé-
vel, gyárvezetői beosztásba. Aláírtam egy meg-
állapodást, hogy harminc emberrel együtt, csa-
patvezetőként részt veszek egy hathónapos kül-
földi betanuláson a Szovjetunióban, Nyevinno-
misszkben. 1964. október elején, az itt beta-
nult munkavállalókkal indítottuk el az ammó-
niagyárat, és kezdtük el az üzemeltetést. Az el-
ső évben sajnos történt egy robbanás az üzem-
ben a gáztisztító tartály anyaghibája miatt. Sze-
rencsére senki sem sérült meg, egy hónapot áll-
tunk, de a névleges kapacitásszintet mégis már 
akkor elértük.
- 1963-ban, amikor idejött a TVK-hoz, mi volt 
már meg a műtrágyagyárból, milyen készült-
ségben volt?
- A berendezések közül a vízellátás, a gázellá-
tás és a fogadóállomás akkor már készen volt. 
Olyan ütemben haladt a beruházás, hogy 1963 
második felére elkészült a gyár, és ősszel már 
üzembe tudtuk helyezni. Sikerült negyedévvel 
hamarabb befejezni a beruházást, és október-
ben elindítottuk az ammóniagyárat. A savüzem 
és a műtrágyaüzem már előtte, a nyáron készen 
volt. A BVK-tól vásároltunk ammóniát, és ez-
zel próbáltuk ki a műtrágyaüzemet, októbertől 

pedig mi is termeltünk ammóniát olyan meny-
nyiségben, amennyivel bizonyítottuk, hogy az 
üzem bírja a tervezett kapacitást.
- Később sikerült emelni ez a kapacitást?
- Nem sokkal az indulás után kidolgoztunk egy 
fejlesztést, amelynek az volt a lényege, hogy 
növeljük az akkor százezer tonna éves ammó-
nia termelést. A műtrágyagyár eredeti beruhá-
zása 2,6 milliárd forintba került, a fejleszté-
sünk pedig 800 millió forint volt, amivel 1967-
re gyakorlatilag megduplázódott a termelés. A 
végén elértük azt, hogy a háromszáz tonna na-
pi ammóniatermelést felfuttattuk hétszázötven 
tonnára, és ennek megfelelően a feldolgozóka-
pacitást is bővítettük a savüzemben és a műtrá-
gyaüzemben.
- A kezdetekkor papírzsákokba történt a kisze-
relés, de később műanyag zsákokba rakták a 
műtrágyát. A műanyaggyárat azért építették, 
hogy ilyen zsákokat készítsenek a műtrágyá-
nak?
- Amikor megcsináltuk a kapacitásbővítést, az 
gyakorlatilag azt jelentette, hogy már nem tud-
tuk hová tenni a műtrágyát, mert tűzvédelmi 
szempontból csak hét-nyolcszáz tonnát lehe-
tett a gyárban tárolni. Tele lettek a raktárak, vil-
lámgyorsan teletömtük őket. Mivel az ammó-
niagyár negyedévvel hamarabb elkészült a ter-
vezettnél, és ekkor már termelt, Huszár Andor 
megfogalmazta azt, ha nekünk ezt az ammóni-
át külföldről kellett volna megvennünk, meny-
nyi keményvalutát, dollárt kellett volna ráfordí-
tani - így engedélyezték, hogy egy olasz cégtől 
vásároljon egy műanyagzsák-gyártó gépet. Mi-
után a karbamidüzem akkor még nagyon gye-
rekcipőben járt, és a raktára üres volt, mert még 
nem volt termelés, javasoltam, hogy ott csinál-
junk egy műanyag üzemet. Legyártottuk a fó-
liát, a fóliából pedig a zsákokat, és így már le-
hetett szabadtéren is tárolni a műtrágyát. Így a 
napi termelési mennyiséget, ami ugye elég je-
lentős volt, leraktuk a TVK területén. Ezen kí-
vül az értékesítést úgy szerveztük meg a keres-
kedőkkel, hogy tárolókat csináltunk az ország 
minden részében, és oda is elszállították ezt a 
szabadtéren tárolható műtrágyát. A következő 
beruházás pedig már a polietiléngyártást céloz-
ta meg. Ezt a technológiát és a gépeket Angliá-
ból vásároltuk meg, amely 2000 bár nyomáson 
termelte az etilénből a polietilént. A polietilén-
gyártás is hamarabb beindult a tervezettnél, így 
nem kellett külföldről vásárolni nyersanyagot a 
műanyagzsák gyártásához.
- Ezekről a beruházásokról - főleg arról, hogy 
nyugati technológiát vásároltak hozzá -, ho-
gyan sikerült meggyőzni az ország vezetőit és a 
beruházási bankot, hogy ez szükséges?
- Ez összefüggött azzal, hogy jelentős mér-
tékű változás történt a mezőgazdaságban. El-

sősorban felmerült az, hogy ahhoz, hogy nö-
vekedjen a mezőgazdasági termelés, műtrágya 
szükséges. Akkoriban még a műtrágyagyárakat 
embargó alatt tartották a nyugatiak, mi csak a 
szovjetektől vásárolhattunk, és ez egy sikerél-
mény volt, hogy egy jó kapacitású üzemet tud-
tunk üzembe helyezni, és elláttuk a mezőgaz-
daságot műtrágyával.
- 1965. november 29-én avatták fel a Tiszavidé-
ki Vegyi Kombinátot. Ez hogyan történt?
- Akkorra már elkészültek és üzemeltek a gyá-
rak, így ünnepélyes keretek között átadták az 
üzemeltetőknek, vagyis nekünk az egész kom-
binátot. Az ünnepség a festékgyár ebédlőjé-
ben volt, akkor még nem készült el a közpon-
ti irodaház.
- Hogy emlékszik arra, amikor 1966-ban város-
sá nyilvánították Tiszaszederkényt?
- A TVK-nak az egyik feladata az volt, hogy 
húszezer lakosra építsen lakótelepet. Mivel a 
várost a TVK alapította, így az építővállalatok 
finanszírozását, és a város építését is a TVK 
beruházó szervezete végezte. Amikor elkez-
dett épülni a lakótelep, rövid időn belül, 1966-
ban megkapta a városi címet. Amikor ez meg-
történt, akkor átadtuk az akkori városi vezetők-
nek, de még folytattuk a fejlesztéseket, mert 
ahogy bővült a TVK, úgy kellett a várost is épí-
teni. Eredetileg az volt a terv, hogy negyven-
ezer lakosú város lesz, de aztán végül csak ti-
zenhét-húszezer közötti létszámot sikerült ösz-
szehozni.
- Hogyan támogatta még a TVK a várost? Nem 
csak lakásokat építettek, például a 106-os szak-
munkásképzőt is a TVK építette?
- Akkoriban mindent a TVK épített. A város-
sá nyilvánítás jelentett egy változást, mert át-
adtuk a további építések finanszírozását, de a 
TVK akkor is beszállt, mert utána még kétszáz 
lakás építésére vállalkozott és biztosított pénz-
forrást. A szakmunkásképző pedig azért kellett, 
hogy legyen munkavállaló utánpótlás. Azon kí-
vül még beszálltunk a kultúrház építésébe is, 
azt is mi bonyolítottuk le, azért, hogy lakható, 
élhető legyen a város, ez volt akkor a cél. Gya-
korlatilag az egész várost a TVK finanszíroz-
ta. Nagyon jó kapcsolat volt a városveztés és a 
TVK között annak ellenére, hogy mi már akkor 
teljesen átadtunk mindent, és akkor már önálló 

volt a városépítés.
- 1963-ban, amikor ide jött, hogy nézett ki a vá-
ros, mi volt már megépülve?
- Már elég sok épület volt, de akkoriban még 
nem vasbeton panelekből, hanem téglából 
épültek a házak. Kialakultak az ellátási, élel-
mezési feltételek - akkoriban mindenféle lakó-
teleppel kapcsolatos fejlesztések mentek. So-
kan vásároltak gépjárművet, ahhoz garázsokat 
kellett építeni, ezeket is mind a várossal együtt 
építettük. A fejlesztés volt a lényeg, az, hogy jól 
érezzék magukat az emberek.
- A TVK szabadidőközpont építése hogyan zaj-
lott?
- Úgy indult, hogy a TVK akkori vezérkara 
gondolkodott, hogy hogyan lehetne kelleme-
sebbé tenni a várost, hogy ne csak az legyen, 
hogy bejön a gyárba az ember, aztán hazamegy 
és alszik, hanem legyen lehetőség a szabadidő 
eltöltésére. Készítettünk egy tanulmányt ar-
ra, hogy mi lenne, ha kivezetnénk az ammóni-
át a sportpályáig, ott elpárologtatnánk, és mű-
ködtetnénk egy jégpályát, de a végén kiderült, 
hogy az nagyon drága lenne. Ekkor Huszár An-
dor kitalálta, hogy építsünk a gyár közelében 
egy jégpályát, az ott elpárolgott ammóniát pe-
dig visszaadjuk a savüzemnek és a műtrágya-
üzemnek feldolgozásra, mert nekik ugye gáz 
alakban volt erre szükségük. Így jött létre egy 
szabadtéri, nyáron is működő jégpálya, mely-
nek a finanszírozása úgy történt meg, hogy 
többlettermelést vállaltunk, és annak a bevé-
telét költöttük rá. A rendszerváltás után pedig 
az első polgármester, Farkas Zoltán vezetésé-
vel megépült az országosan is magas színvona-
lú sportpálya.

Surányi P. Balázs

8. � Történelem 2021. március 18.

Nyáron is korcsolyáztunk.      Forrás: TVK Archívum
Minden együtt a ’80-as évekből: a szabadidőközpont úszómedencéje, a nagy csúszda, hát-
térben pedig a savüzem sárga füstje.     Forrás: TVK Archívum

 A műtrágyagyár szárítótornyai.      Forrás: TVK Archívum

„Mivel a várost a TVK alapította, 
így az építő vállalatok finanszírozá-
sát, és a város építését is a TVK beru-
házó szervezete végezte.”

„A fejlesztés volt a lényeg , az, hogy 
jól érezzék magukat az emberek.”



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 módosítá-
sok alapján a vendéglátóhelyek tekintetében egy új besorolási 
rendszer jött létre, amely segítségével megtörténik a vendéglá-
tóhelyek felülvizsgálata.
A Korm. rendelet 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett 
vendéglátó üzletek esetén a Korm. rendelet 4. melléklete szerin-
ti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 
31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettí-
pusok: 
• 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 megfe-
lelően - kizárólag elektronikus úton, e-papír szolgáltatáson (htt-
ps://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

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának fenntartásában működő Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2021/2022. ne-
velési évre történő beiratkozás: 2021. április 21. (szerda) és 
2021. április 22. (csütörtök) napján lesz.

A beiratkozás történhet a szülő személyes megjelenésével 
a 49/548-216 telefonszámon való előzetes bejelentkezést kö-
vetően 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szi-
várvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.). Történhet to-
vábbá elektronikus úton, ebben az esetben a beiratkozáshoz 
szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon tör-
ténhet. 

A beiratkozás - járványügyi szempontok figyelembevételével 
kialakított - rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb 
információ az óvoda honlapján a http://www.ovoda.tiszaujva-
ros.hu/ oldalon érhető el. 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjé-
re a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet, továbbá a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre 
történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 
19/2021. (III.10.) EMMI határozat az irányadó.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-
ig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szeptember 
1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles gyer-
mekét a közleményben meghatározott időpontban köteles be-
íratni óvodába, vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezett-
ség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - 
kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek negyedik életévét betölti, az illetékes járási hi-
vatal jogosult engedélyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai 
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom korosztály-
ra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem. A már 
óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek 
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2021. december 
31. napjáig töltik be. 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól 
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini 
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 na-
pon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hi-
vatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal hon-
lapján (www.oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésé-
vel és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni. 

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási 
területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzeté-
ben ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyen-
gén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figye-
lem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek 
nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki élet-
vitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és 
az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző há-
rom hónapnál régebb óta szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek ne-
vére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvá-
nyokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósá-
gi igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos ne-
velési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről 2021. 
május 21-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem el-
utasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szü-
lő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda veze-
tőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen 
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2021/2022. nevelési évre történő
 óvodai beiratkozásról

Jelentkezés 
horgászengedélyért

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájá-
rul a tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedé-
lyek kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életé-
vüket betöltötték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 
2021. március 28-ig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.

Farkas Sándor 
 elnök 

20 éves tapasztalattal rendelkező szakápoló 
idősgondozást vállal 

Tiszaújvárosban és környékén. 
Tel.: 30-877-3937 A Tiszaújvárosi Református Egy-

házközség Értesíti a Tisztelt Szülő-
ket, hogy a Tiszaújvárosi Református 
Óvodába a 2021/2022. nevelési évre 
történő beiratkozás ideje: 2021. áp-
rilis 21-22.

A gyermekek óvodai felvétele a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rende-
let alapján történik. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Nkt. 
8.§ (1.)

 Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31-
ig betöltik  a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek. 

Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” 
elnevezésű nyomtatványon történik, amely letölthető a követ-
kező linkről: https://bit.ly/3e4ljOx

Az elküldés ideje: 2021. április 21-22.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás történ-
het:
• Online: a kitöltött jelentkezési lap és a beiratkozáshoz szük-

séges dokumentumok szkennelve vagy fotózva történő eljutta-
tása a refiovibeiratkozas@gmail.com címre
• Postai úton az óvoda címére:  Tiszaújvárosi Református 
Óvoda
3580 Tiszaújváros, Irinyi út 4. 

Milyen dokumentumokra lesz szükség beiratkozáshoz?
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek keresztlevele
• a gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lak-
címkártyája
• nem magyar állampolgárság esetén a gyermek regisztrációs 
kártyája, érvényes útlevele is szükséges
• aki rendelkezik
• nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat-
tal
• tartós betegségről szóló igazolással
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzet-
határtól független! Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott 
időben gondoskodjanak a gyermekük beíratásáról!
Szeretettel várjuk jelentkezését!      

Tiszaújvárosi Református Egyházközség 

Óvodai beiratkozás

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 

illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Legutóbbi lapszámunk 30 éve szabadon című cikkében és az eh-
hez közölt fotó alatt a Közép és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapítvány képviselőjének a neve téve-
sen szerepelt. Helyesen: Pogrányi Lovas Miklós. Ugyanebben a 
cikkben hibásan szerepeltek a kiállítási helyszínek. Helyesen: Az 
eszközt a kampány során összesen 18 városban állították fel.  

Helyreigazítás

2021. március 18. Közlemények 9.



Vigyázzunk szeretteinkre a járvány idején
A csalók minden lehetőséget megragad-
nak, és leginkább az idős emberekre fó-
kuszálnak, akik egyedül élnek. Beszél-
gessünk rokonainkkal a veszélyekről!
Világszerte tapasztalható, hogy az új ko-
ronavírus által terjesztett járvány mi-
att megjelentek az olyan ál értékesítők, 
akik weboldalakon, közösségi oldalakon, 
e-mail címeken és telefonon keresztül kí-
nálnak egészségügyi eszközöket és újon-
nan már a vakcinával történő oltásra is 
ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva sze-
mélyes adatokat próbálnak kicsalni.
A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, há-
ziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozó-
nak kiadva magukat személyesen, vagy te-
lefonon keresztül igyekeznek megtévesz-
teni az idős embereket az oltásra hivatko-
zással. Előfordulhat, hogy személyesen ke-
resik meg az idős embereket, ekkor egész-
ségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában 
jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, 
személyes és bankkártya adatokat kérnek el 
annak érdekében, hogy az általuk hivatko-
zott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) 
a járvány miatt támogatást tudjanak átutal-
ni a felhívott részére, egyben – látszólag – a 
védőoltásra is regisztrálnak. 
Személyes és pénzügyi adataink komoly 
értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen 
személyek számára hozzáférhetővé vál-
nak, az jelentős anyagi károkat okozhat.
A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha va-
laki ilyen hívást kap:

Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott 
szervezet, vagy hivatal kereste meg:  
Tegye le a telefont, majd hívja fel a tele-
fonáló által megjelölt intézményt!
Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
Kérdezze meg a hivatkozott szervezet 
központi elérhetőségét, a hívó nevét, be-
osztását!
Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik 
szó, illetve felajánlják, hogy az utalás le-
bonyolításában segítenek!
Bankkártya-adataikat semmilyen körül-
mények között ne adják meg ismeretle-
neknek sem telefonon, sem személyesen!
Nyilvános helyen, idegenek jelenlété-

ben ne beszéljenek magánügyeikről, mert 
visszaélhetnek az információkkal!
Ne adja meg személyes adatait ismeret-
leneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt pró-
báltak meg elkövetni Ön vagy hozzátar-
tozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es 
segélyhívószámot!
 A rendőrség célja, hogy az elköveté-
si módszer tudatosításával lehetőleg sen-
ki se dőljön be a csalóknak. Minél töb-
ben beszélgetnek erről idős rokonaikkal, 
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csap-
hatják be őket. 

police.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihir-
detett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette 
működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a 
szükségesség és arányosság követelményének figyelembe- 
vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszély-
helyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figye-
lemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva elő-
reláthatólag a 2021. március 25-ére tervezett képviselő-testü-
leti ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármes-
ter, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jó-
hiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggya-
korlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követel-
ményével.

1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 

2. Javaslat a 2020. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyósítására

3. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások-
ról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

6. Javaslat  az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakí-
tásáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módo-
sítására

7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre

8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Ti-

szaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi összesített közbe-
szerzési tervének elfogadására

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intéz-
ményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatko-
zó pályázat kiírására

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gaz-
dasági igazgató-helyettesi (magasabb vezető) beosztás ellátá-
sára vonatkozó pályázat kiírására

11. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásá-
ban lévő intézmény átszervezésének véleményezésére

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyeztetések zajlanak a tele-
pülésrendezési döntések meghozatalára vonatkozó előterjesz-
téssel kapcsolatban, melynek függvényében ebben a témában 
is döntés születhet.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapo-
zó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben 
az „Anyagok” fül alatt megtekinthetők, valamint a polgármes-
ter által hozott döntések 2021. március 25-ét követően az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatók. 

A 60 éven felüliek részére 
megküldött oltási regisztrációs ív
újbóli megküldésének lehetősége

Jelenleg a koronavírus-fertőzés terjedése növekvő tendenci-
át mutat megyénkben is. A B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
tájékoztatása alapján azok a 60 év feletti lakosok, akik ko-
rábban postai úton megkapták az oltásra való jelentkezéshez 
szükséges regisztrációs ívet, de az már nem áll rendelkezé-
sükre, viszont oltási hajlandóság van bennük,
a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot hív-
hatják a 06-80/204-884 telefonszámon az újbóli postázás ér-
dekében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri döntések

A piros, fehér, zöld 
ünnepén  

A levegő mozgatta gyönyörű magyar zászló előtt tartotta meg-
emlékezését a Nikodémus Idősek Otthon kultúrát szerető kis 
csoportja március idusán. A szereplők - a Karantén Kórus idős 
tagjai - „huszároknak” öltözve, feltűrt ingujjban, övvel a de-
rekukon, kokárdával mellükön vállalták a fellépést. Köszönet 
munkájukért!
A forgatókönyv is sajátos felfogásban íródott. A felvezető nar-
ráció után A XIX sz. költői című vers ajánlását összekötötte az-
zal, hogy a világnak olyan emberekre van szüksége, akik tudnak 
és akarnak, tenni, lelkesedni, ha kell lelkesíteni, hasznára len-
ni másoknak is.
Itt a műsorban új fordulatként a szokásostól eltérő eseménysor 
jelenik meg. A márciusi eseményeket úgy dolgozza fel, hogy az 
örömittas kezdet, a toborzódalok, a vereségek, majd a gyászos 
vég kronológiája adja a gerincét a megemlékezésnek, ismert és 
kevésbé ismert Kossuth nóták eléneklésével. Egyszerű, de kife-
jező rekvizitumok, szalagok, virágok, kövek díszítették a szín-
padot.
Karanténban élünk. Lelkünkben kavarogtak a zárszóként elsza-
valt Szózat szavai: „Még jőni fog, még jőni kell”…   
Nagyon reménykedünk!   

Varga-Somogyi Istvánné

10. � Vegyes 2021. március 18.

 fotó: https://pixabay.com/



LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 24. fordulójában a 19. he-
lyen álló Sajóbábonyt fogadta a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. A több 
mint egy félidőt emberelőnyben játszó 
hazaiak egy tizenegyesből elért góllal 
szerezték meg a 2021-es esztendő első 
bajnoki győzelmét.

Kettőből kettő volt a Tiszaújváros mér-
lege ebben az évben, de nem győzelem-
ből, hanem vereségből tudott a játéknap 
előtt ennyit felmutatni a Gerliczki-csapat. 
A kék-sárgák nagyon fogadkoztak, hogy 
a bajnokságban utolsóelőtti helyen tanyá-
zó Sajóbábony elleni hazai meccsen meg-
szakad a rossz sorozat.
 Már az első percben megszülethetett vol-
na az újvárosiak vezető találata, hiszen 
Kristófi beadását Pap fejelte kapura, ám 
Egyed védeni tudott. Ezután eseményte-
lenül teltek a percek, sok volt az eladott 
labda, így egyik fél sem tudott igazán ve-
szélyes helyzetet kialakítani. Langyosan 
csordogált a mérkőzés, amikor a félidő 
derekán a vendégek labdarúgója, Bartók 
kapott 5 percen belül két sárga lapot, és a 
második után a 38. percben már villant is 
a piros. A Tiszaújváros a félidő hajrájában 
igyekezett ráerőltetni akaratát ellenfelére, 
de a gól itt még elmaradt, így 0-0-s állás-
nál vonulhattak pihenőre a csapatok.
A második játékrészt lendületes játékkal 
kezdték a vendéglátók, melynek gyorsan 
meg is lett az eredménye. Mindössze 10 
másodperc telt el, amikor Lakatos középre 
ívelése után Vámossal szemben szabályta-
lankodott a tizenhatoson belül Laurinyecz, 
és ezért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-
est a 47. percben Gelsi lőtte nagy erővel 
félmagasan a kapus felett a hálóba 1-0. A 
hátralévő időszakban a vendégek trénere 
újabb cserékkel igyekezett felrázni csapa-
tát. Gólszerzési lehetőség azonban az 50. 
percben mégis a házigazdák előtt adódott, 
amikor Kristófi éles szögből leadott lövé-
sét Egyed bravúrral védte. Nem sokkal ké-
sőbb, a 63. percben Lakatos szabadrúgá-
sánál szintén a sajóbábonyi hálóőr volt a 
főszereplő, aki bravúrral és a kapufa segít-
ségével hárította a hazaiak újabb próbál-
kozását. A 81. percben Benkének sem si-
került a gólszerzés, 19 méterről leadott lö-
vésénél ugyancsak résen volt a vendégek 
kapusa. Egy perccel a rendes játékidő vé-
ge előtt a korábban Tiszaújvárosban fut-
ballozó Turcsik révén egyenlíthetett vol-
na a sajóbábonyi együttes, de a bábonyi 
játékos lövését Tóth Cs. könnyedén hárí-
totta. A hátralévő rövid időszakban újabb 
gól már nem esett, így a kék-sárgák 1-0-
s sikert arattak és így megszerezték 2021-
ben az első győzelmüket. Gerliczki Máté 
együttese így 37 pontjával a 7. helyre lé-
pett előre. A következő fordulóban, márci-
us 21-én vasárnap 15 órától a Kisvárda II 
vendégeként lépnek pályára az újvárosiak.

Tiszaújváros - Sajóbábony 
1-0 (0-0)

Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Valu.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
– Vincze, Kristófi (Benke), Gelsi, Pap, 
Tóth S., Csernák (Vitelki), Lőrincz, Már-
ton, Lakatos (Horváth T.), Vámos (Bene). 
Edző: Gerliczki Máté.
Sajóbábonyi VSE: Egyed – Marczis (Bo-
rai), Turcsik, Laurinyecz (Sebők), Fagy-
gyas (Balogh), Lukács, Nagy P. (Titkó), 
Tóth I., Bartók, Mezőssy, Hegedűs. Edző: 
Vígh Ferenc.
Gerliczki Máté: Mindkét csapat feszült 
volt a mérkőzés elejétől, mi azért, mert 
két vereségből érkeztünk. Tudtuk, hogy 
nagyon nehéz találkozó előtt állunk, hogy 
az is lett azt magunknak köszönhetjük. 
Az alapjátékunk működött, nagyok sok-
szor az ellenfél mögé tudtunk kerülni, 
több nagy helyzetet is kihagytunk, így a 
vendégek az utolsó percekben majdnem 
kiegyenlítettek. A legfontosabb viszont 
most a győzelem volt, és ezt teljesítették 
a fiúk.
Hronyecz Norbert, elnök: A három pont 

megszerzése volt a kitűzött célunk, amit 
a mai napon két fegyelmezetlenség miatt 
nem sikerült elérnünk. Jelen helyzetünk-
ben nem férnek bele az ilyen hibák, főleg 
olyanok, amiből egész héten készülünk. 
A mérkőzéslabda a lábunkban maradt, de 
a helyzetek nélküli mérkőzésen a hazai-
ak egy tizenegyes góllal otthon tartották a 
három pontot, amihez gratulálunk nekik.

A 24. forduló további eredményei:
DVSC II. - Kisvárda 0-1

Tállya - Mezőkövesd II. 2-1
Hatvan - SBTC 1-0

Füzesgyarmat - Tiszafüred 2-1
Gyöngyös - Balassagyarmat 0-1

Jászberény - Tiszakécske 1-2
DVTK II. - Cegléd 1-1

Putnok - Zugló 1-4
Sényő - Eger 1-1

Következik a 25. forduló
2021. március 21., vasárnap 15:00

Eger - Sajóbábony 
Kisvárda II. - Tiszaújváros 

Cegléd - DVSC II. 
Tiszakécske - DVTK II. 

Balassagyarmat - Jászberényi
Tiszafüred - Gyöngyös
SBTC - Füzesgyarmat

Mezőkövesd II. - Hatvan 
Zugló - Tállya 
Sényő - Putnok 

Sok és sokk

A hétvégén utánpótlás csapataink a Nagy-
káta SE és a Sárréti Gyöngyhalász GYSE 
együttesei ellen léptek pályára.

U19
 Tiszaújváros - Nagykáta 

7-1 (4-0)
Gól: Erős T. 3, Hankó T. 3, Barna Á.
Puskás Tibor: Végre úgy játszottunk, 
ahogy az elvárható lenne ettől a csapat-
tól, az első perctől óriási elánnal, renge-
teg helyzetet kidolgozva fölényes győzel-
met arattunk a lelkes vendégcsapat ellen.
Jók: az egész csapat.

U17
Tiszaújváros – Nagykáta

 1-6 (0-3)
Gól: Illés D.

Hágen Zsolt: Erre a végeredményre biz-
tosan nem számítottunk, ellenfelünk job-
ban játszott, helyzeteit jól használta ki, 
ez pedig eldöntötte a mérkőzés kimene-
telét. A találkozó elején a szembeszél el-
lenére jól tartottuk magunkat, ám a fé-
lidő végén 4 perc alatt bekapott 3 gól 
sokkolta a csapatot. Megpróbáltuk a má-
sodik félidőben kiaknázni a hátszél lehe-
tőségeit, ám nem tudtuk a korábban mű-
ködő játékunkat ezúttal sem a pályára 
tenni, így maradt a kellemetlen vereség. 
Mentálisan nehéz helyzetbe kerültünk, 
nincs mese, küzdelmes habitussal kell 
megvívni a következő bajnokikat, hogy 
így találjunk vissza arra az útra, amelyik 
a jobb játékot, a pontszerzést hozza meg 
a számunkra.

U15
Tiszaújváros – Sárrét

1-2 (1-1)
Gól: Emődi M.
Császár Zoltán: A mai mérkőzésen nem 
tudtuk megismételni a múlt heti jó játé-
kunkat. Ami nagyon bosszantó, hogy nem 
játékban volt jobb az ellenfél, hanem aka-
ratban. A következő héten ki fogjuk javí-
tani ezt a kellemetlen vereséget.
Jók: Jávorszki R., Kis D.

U14
Tiszaújváros - Sárrét

 1-3 (1-1)
Gól: Tóth R.
Czerva Zoltán: Sajnos a sérültjeink ka-
pusunkat leszámítva nem épültek fel, is-
mét csak tartalékosan tudtunk felállni. 
A mérkőzés kiegyenlített játékot hozott. 
Védekezésünk a két belső védőnk jobb 
játéka miatt elfogadható volt, sok eset-
ben gólhelyzet kialakulását előzték meg. 
A támadójátékunk viszont gyengébb 
volt, nem sok helyzetet tudtunk kiala-
kítani, elöl sok labdát vesztettünk köny-
nyedén, ráadásul kevés átlövésre vállal-
koztunk, helyette a lehetőségeket elcse-
leztük, elegyénieskedtük. Nagyon ráfér-
ne már a csapatra egy győzelem az önbi-
zalom növelése céljából, remélem a jö-
vő héten már minőségben is többen le-
szünk.
Jók: Pusztahelyi, Pásztor.

Megvan az idei első győzelemBagi-érmek gyorson
ÚSZÁS. Március elején rendezték meg Miskolcon a 25. Víz 
Világnapi úszóversenyt, melyen Bagi Zoltán, a Tiszaújvárosi 
TK kiválósága három érmet gyűjtött be.
Zoli a 2007-esek és idősebbek kategóriájában állt rajtkőre 
és egy-egy arany-, ezüst-, és bronzérmet szerzett. 200 méte-
res gyorsúszásban harmadikként csapott célba (1:59,84), 400 
gyorson másodikként (4:14,56), teljesítményére az 50 méte-
res sprinten tette fel a koronát, ahol 0:24,57-es idővel győ-
zött.

KOSÁRLABDA. Alsóházi rangadón győzött a Phoenix KK, 
amely az utolsó, azaz a 13. helyezett EKE Eger együttesét fo-
gadta a Sportcentrum játékcsarnokában. 

Phoenix KK - EKE Eger
74-66 (17-20, 20-8, 19-17, 18-21)

Tiszaújváros, zárt ajtók mögött. V.: Salai, Horváth, Gaál. 
Phoenix KK: Drahos (19/6), Molnár B. (14/12), Orliczki (3), 
Kovács Z. (10/6), Lajsz (12), Csere: Szilasi (5/3), Szabó N. (9), 
Kovács M. (2), Kiss B. (-), Asszú (-), Vezetőedző: Szendrey 
Zsombor.
Szendrey Zsombor: Azt kaptuk, amire számítottunk. Ha nem is 
ellenük készültünk, hanem arra, hogy mivel bontsuk meg táma-
dásaikat, védekezésüket, az hellyel-közzel össze is jött. Maga-
biztos, 17 pontos vezetés után három hármast dobott az ellenfél, 
ettől kicsit megijedtünk, a támadásaink sem folytak úgy, ahogy 
ilyenkor kellene. De túl tudtunk ezen lendülni, és jó védekezés-
sel megtartottuk ezt a kis előnyt.
Ez volt a 10. helyen álló Phoenix hatodik győzelme az idei ki-
írásban. Még két mérkőzést játszanak a kék-sárgák az alapsza-
kaszban, mindkettőt itthon, ám a felsőházi rájátszásra győzel-
mek esetén sincs esélyük.

KÉZILABDA. Szoros mérkőzést vívtak a TSC férfi kézi-
labdázói a bajnokesélyes Borsod SC ellen pénteken a Sport-
centrumban. 

A bajnokság jelenlegi második helyezettje egy héttel korábban 
16 góllal verte a tiszaújvárosiakat, akik a hazai mérkőzésre na-
gyon összeszedték magukat. Az első félidőben ugyan végig a 
vendégek vezettek, ám az újvárosiak csak egy-két góllal ma-
radtak le tőlük. Kétgólos különbséggel indult a második játék-
rész, és a TSC állta a sarat, végig az ellenfél közelében maradt. 
Az 50. perc környékén nagyobb sebességre kapcsoltak az alsó-
zsolcaiak, és 6 góllal eltávolodtak, amit a végére sikerült négy-
re csökkenteni.

 TSC - BSC
27-31 (13-15)

A TSC gólszerzői: Tallár 13, Vámosi J. 7, Katona és Gulyás 2-2, 
Molnár, Németh, Vámosi Z.
Március 20-án Gyöngyösre látogat, 28-án pedig a listavezető 
Acélvárost fogadja a csapat.

Vereség emelt fővel

Hazai siker egy kis 
ijedtséggel

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Tiszakécske   24 19 2 3 60-17 59  
2. Jászberény   24 16 5 3 61-28 53  
3. Zugló   24 15 4 5 54-31 49  
4. Füzesgyarmat  24 15 1 8 45-24 46 
5. Eger    24 13 6 5 43-20 45  
6. Balassagyarmat 24 12 5 7 30-25 41  
7. Tiszaújváros  24 11 4 9 36-33 37  
8. Sényő   24 10 6 8 46-36 36  
9. Kisvárda II.  24 9 9 6 33-35 36  
10. Tiszafüred   24 10 3 11 46-43 33  
11. Cegléd  24 8 6 10 26-32 30  
12. DVTK II.  24 7 8 9 38-38 29  
13. DVSC II.  24 8 4 12 31-36 28  
14. SBTC  24 7 4 13 33-50 25  
15. Tállya   24 6 6 12 29-39 24  
16. Gyöngyös   24 6 6 12 32-54 24  
17. Hatvan   24 7 2 15 32-45 23  
18. Putnok  24 6 4 14 30-50 22  
19. Sajóbábony   24 6 2 16 32-69 20  
20. Mezőkövesd II. 24 4 3 17 30-62 15 

2021. március 18. Sport � 11.

Tallár (jobbra) 13 gólig jutott. Jelenleg 4. a góllövőlistán 74 
találattal.

Lajsz (41) 12 pontot szerzett.

Gelsi büntetője a hálóban. 



A Tisza TV műsora 
Március 18., csütörtök

9:00 HétHatár: Oltópont, egyelőre az egészségügyieknek - 
Járványhelyzet - Koronavírus elleni gyógyszer a patikákban 
- Tavaszi munkák - Vakcinaigazolvány - Március 15. -  Kézi-

labda és foci  összefoglalók
9:15 Hétről-Hétre: Favipiravir, a vírusölő gyógyszert a házi-
orvos is felírhatja már - Oltunk: élőben jelentkezik online dr. 
Szurdoki virág háziorvos  - Vakcinaigazolvány - Hogy vagy-

tok testvérvárosok? Járvány Beregszászban - Tiszaújváro-
si egyetemisták fejlesztése: applikáció online oktatáshoz - 

Sport: Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése

Március 22., hétfő 
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - SMAFC bajnoki kosárlab-

da mérkőzés közvetítése felvételről 
Március 24., szerda

18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltópont - Mikor nyitha-
tunk? - Allergiaszezon - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Hogy vagytok  testvérvárosok? - Moz-
dulj velem! - Fellépnek szaporítók ellen - Sport

Március 25., csütörtök
10:00 Élő közvetítés a polgármesteri döntésekről

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A polgármesteri döntések ismétlése

Tombol a koronavírus-járvány Ukrajnában, 
testvérvárosunk, Beregszász a vörös zónába 
került. Az egészségügy a teljesítőképessége 
határán van, a szolgáltatások szünetelnek, 
az oltás lassan halad. 

Felgyorsult a koronavírus terjedése Ukrajná-
ban, egyre rosszabb a helyzet. A Kárpátalja.
ma hírportál információi szerint Kárpátalján is-
mét félezer fölé ugrott a napi megbetegedések 
száma, sok gyerek és egészségügyi dolgozó is 
megfertőződött. 
- A mi egészségügyi hálózatunk sokkal gyen-
gébb és labilisabb, mint a magyarországi - 
mondta el lapuk kérdésére Babják Zoltán, Be-
regszász polgármestere. - Március 8-án 0 órá-
tól Kárpátaljával együtt Beregszász is a vörös 
zónába került. Ez azt jelenti, hogy a közokta-
tásban elsőtől negyedik osztályig tanuló gye-
rekek mehetnek csak iskolába, és nyitva van-
nak az óvodák is. A többi oktatás most szünetel. 
Gazdasági korlátozásokat vezettünk be, csak 
azok lehetnek nyitva, akik élelmiszerrel, napi 
fogyasztási cikkekkel kereskednek. Így, csak-
úgy, mint Magyarországon, működnek a ben-
zinkutak, nyitva vannak a patikák, az élelmi-
szerüzletek és a távközlési üzletek. Természe-
tesen az önkormányzatok és az egyéb hivata-
lok is működnek. 
- Milyen intézkedéseket vezettek be annak érde-
kében, hogy megfékezzék a vírust? 
- Mindent megteszünk, hogy ne romoljanak a 
statisztikák. Mobilcsoportokat alakítottunk ki, 
amelyek azokat a családokat látogatják, akik 
önizolációban vannak, vagy kontaktszemély-
ként veszélyt jelenthetnek a többiek számá-
ra. Tavaly ilyenkor azt gondoltuk, hogy húsvét 
utánra kilábalunk a covidból, ehhez képest el-
telt egy év, és nem állunk jobban. 
- Hogy haladnak az oltások? 

- A vakcinálás kapcsán mi egy kicsit hátrébb 
vagyunk, mint Magyarország, mert nem kaptuk 
még meg a megfelelő mennyiségű oltóanyagot. 
Az egészségügyi dolgozók, a közigazgatásban, 
az oktatásban dolgozók, a rendőrök sem kapták 
még meg az oltást. Ez jelentős hátrány, és en-
nek érezhető hatása is van. Mára összesen, ha 
4-5 üres ágy maradt a beregszászi kórház azon 
osztályán, ahol tudjuk fogadni a betegeket. A 
beregszászi kistérség negyvenezer lakost szám-
lál, de a beregszászi járási kórház nem csak a 
kistérség betegeit látja el, hanem a járás töb-
bi lakosát is. 
- Milyen hatással van a gazdaságra a vírus?
- A helyzet nagyon nehéz, nagy a nyomás a vál-
lalkozókon is, nyilván ezt az adófizetések sta-
tisztikájában is látjuk, negatív rekordot fog 
dönteni az adóbevétel. A gazdasági hátrány 
miatt nagyon sok olyan szociális szolgáltatást 
nem fogunk tudni finanszírozni, melyek köz-
vetlenül nem kapcsolódnak a covid elleni vé-
dekezéshez. Ilyen a szociális konyhák finanszí-
rozása például. A városfenntartási költségeink 
annyira minimálisra estek, hogy szinte vegetá-
lunk. 
- Egész Ukrajnában ilyen komoly a helyzet?
- Azt, hogy melyik térséget milyen zónába so-
rolják, az ezer főre eső betegszám határozza 
meg. Mi statisztikailag kétszeresen is a vörös 
zónában vagyunk, nálunk már korábban be kel-
lett volna vezetni ezeket a szabályokat. Nagy 
felelősség bizonyos döntéseket meghozni, hi-
szen sok mindent mérlegelni kell. Ez egyfajta 
húzd meg - ereszd meg. Nehéz megszorító in-
tézkedéseket bevezetni, de ha nem vesszük ko-
molyan azt, amit az egészségügyi vezetőink 
mondanak, akkor azzal nagyobb bajt okozunk. 
Nem csak magunknak, hanem a környezetünk 
számára is. Nekünk felelősségünk van ezzel, és 
nyilván minden lépésünket mérlegeljük, a cé-
lunk, hogy minél hamarabb ki tudjunk kerülni 

ebből a helyzetből. Nem látom a fényt az alagút 
végén, az első jel az lesz majd, amikor az oltá-
sok első hulláma megtörténik, ettől mi még na-
gyon távol vagyunk. Húsvétkor szerintem min-
den tömeges rendezvényünket, minden egyházi 
rendezvényünket kénytelenek vagyunk korlá-
tok között levezényelni, március 15-én is elma-
radtak a kulturális programok, néma főhajtással 
emlékeztünk. Nem szeretnénk olyan helyzete-
ket teremteni, ahol az emberek felesleges kon-
taktusba lépnek. 
- Egy elnöki rendelet alapján megfoszthatják 
tisztségeiktől a kettős állampolgárságú kárpát-
aljai magyarokat. Erről szólnak most a hírek 
itthon. Mit jelent ez, mit jelenthet? 
- Mindenkinek egyéni joga, hogy élt-e a ket-
tős állampolgárság által adott lehetőségekkel 
vagy nem. Egy biztos: az ukrán jog a mai napig 
nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ne-
künk tisztában kell lennünk azzal, hogy a ke-
let-ukrajnai viszály természetesen más aspek-
tusba helyezi a kettős állampolgárságot. Van 
egyébként egy olyan jellegű törekvés az uk-
rán vezetésben, hogy az európai uniós tagálla-
mok által nyújtott kettős állampolgári lehető-
ségeket mégis ki tudják használni az ukrán ál-
lampolgárok. Vagy nem, de erre törvény még 
nem született, viszont nem is tiltja. A törvény 

azt mondja, hogy egy állampolgárság van, az 
ukrán, viszont nem írja, hogy mivel büntethető 
a kettős állampolgárság. Amit én fontosnak tar-
tok, hogy a közigazgatásban dolgozó kollégáim 
teljes felelősséggel kell, hogy viszonyuljanak a 
státuszukhoz ebben az esetben, mert lehetsé-
ges egy olyan pont, amikor a revízió egy olyan 
helyzetig jut el, hogy bárkit felkérhetnek, hogy 
tegye le a golyóstollat és keressen más mun-
kát, mert nem lehet Beregszászban rendőr, ka-
tona, katasztrófavédelmis, iskolaigazgató, vagy 
épp hivatali munkatárs az, aki kettős állampol-
gár. Egyelőre erre törvény még nincs, az elnök 
egy utasítást adott arra, hogy vizsgálják meg, 
kik a kettős állampolgárok. Mi feszülten várjuk 
ennek az eredményét, és azt is szeretnénk lát-
ni, hogy milyen szankciókat akarnak bevezetni. 
Nekem az a feladatom, hogy amennyiben szü-
letnek ukrán törvények, melyek miatt változtat-
ni kell dolgokon, ezeket a törvényeket nekem 
be kell tartanom és be kell tartatnom. 

Fodor Petra

Vírushelyzet testvérvárosainkban: Beregszász 

A technogén és ökológiai bizottság és a rendkívüli helyzetek kérdéseivel foglalkozó városi 
bizottság rendszeresen ülésezik. 
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„Tavaly ilyenkor azt gondoltuk, hogy 
húsvét utánra kilábalunk a covidból, 
ehhez képest eltelt egy év, és nem ál-
lunk jobban.”

Babják Zoltán

Mobil csoportok ellenőrzik, hogy az emberek betartják-e a karanténkötelezettség szabályait.
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