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Járványügyi
aktualitások
A koronavírus-járvány harmadik hullámában a szerdai adatok szerint 249-en vesztették életüket, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett. 7 857-en fertőződtek meg, a járvány kezdete óta 593 710-en kapták el a vírust. Jelenleg 38
1807 az aktív fertőzöttek száma.
Tiszaújvárosban újabb 49 esetet regisztráltak a hatóságok,
25-en meggyógyultak, 177 az aktív esetek száma. A járvány
kitörése óta 21 tiszaújvárosi vesztette életét a koronavírus miatt.
Az oltások gőzerővel zajlanak, a szerdai adatok szerint 1 millió 696 ezren megkapták a vírus elleni vakcinát, közülük 494
ezren már a második oltást is. Az oltási program a tervek szerint zajlik, hazánk második az uniós oltási ranglistán, a lakosság 16,8 %-a be van oltva. Az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, azért, hogy minél
több ember kapja meg az első oltást, a Pfizer második adagját
21 nap helyett 35 napos különbséggel, míg az AstraZenecát 4
hét helyett 12 hetes különbséggel adják be.
A miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az újraindítást akkor
tudják megkezdeni, ha 2,5 millió ember be lesz oltva.

A járvány kitörése óta 21 tiszaújvárosi vesztette életét a koronavírus szövődményei miatt. Péntek óta négyen haltak meg, és
újabb három tiszaújvárosi koronavírusos beteg került kórházba a súlyos tüneteik miatt. Cikkünk a 3. oldalon.

Ötezer maszk ajándékba
Textilmaszk, háromrétegű sebészi maszk,
az archoz szorosan illeszkedő FFP-jelű.
Az elmúlt bő egy évben olyan dolgokat is
el kellett fogadnunk, melyekről korábban
aligha hallottunk.
Ötezer FFP2-es típusú maszkot kapott
ajándékba a napokban Tiszaújváros. A Jabil Circuit Magyarország Kft. így támogatja a várost a vírus elleni védekezésben.
A maszkokat múlt pénteken adta át Kékesi Sándor gyárigazgató dr. Fülöp György
polgármesternek.
- Nagyon örülök annak, hogy a Jabil,
amely most már több mint húsz éve működik Tiszaújvárosban, nem csak munkát
ad az embereknek, de folytatja társadalmi felelősségvállalási programját - mond-

Több mint kilencven százalékban szűr
az FFP2 - mondja Dajka Gabriella.

Vasárnap óraátállítás
Március 28-án (vasárnap) lesz az idei tavaszi óraátállítás, akkor
kezdődik a nyári időszámítás, ezen a napon hivatalosan hajnali
kettő órakor kell majd az órákat három órára állítani.
Ez lesz az utolsó tavaszi átállítás, mivel az Európai Parlament
2019-ben megszavazta a téli és a nyári időszámítás közötti váltás eltörlését. Az országok idén állhatnak majd át az új rendszerre, és választhatnak. Azok az uniós tagállamok, amelyek a nyári időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, legutoljára most
márciusban válthatnak nyári időszámításra, áll a parlamenti állásfoglalásban. A téli időszámítást választó országok utolsó váltása 2021. október utolsó vasárnapján történhet meg.
Arról még nincs hír, hogy a magyar kormány melyik időszámítást favorizálja. Egy biztos, vasárnap mindenképpen átállunk a
nyári időszámításra, hogy utána végleg a télire váltunk, vagy
maradunk a nyárinál, még nem tisztázott.

Közművesítik
a telkeket
Ötezer maszkot kapott a város a Jabiltól.
ta dr. Fülöp György polgármester. - Abban állapodtunk meg, hogy a jövőben havonta egyeztetni fogunk, mert azt szeretnénk, hogy Tiszaújváros önkormányzata és a cég között még jobban elmélyüljön a kapcsolat. Ennek első, nagyon fontos jele a mostani alkalom, amikor 5000
darab FFP2-es maszkot kaptunk, melyeket az önkormányzati érdekszférában dolgozóknak osztunk majd ki. Tiszaújváros
önkormányzata és a Jabil a jövőben minden olyan projektet közösen fog finanszírozni, ami jó a városlakóknak és a jabiles
munkavállalóknak is. Nagyon szeretnénk
együttműködni az okos város programban, okos zebrát, okos járdát telepíteni, illetve szó esett az intelligens közvilágítás
kialakításáról is.
Az ötezer maszkot az önkormányzati cégek, intézmények munkavállalói kap-

ják majd meg, ezeket ezen a héten szét is
osztják.
Az FFP2-es maszk 95 százalékos szűrési fokozattal rendelkezik, így védelmet
nyújthat a Covid-19 ellen.
- Jelenleg az FFP2-es maszkokat keresik
a legtöbben üzletünkben is - mondta Dajka Gabriella, a Márti Egészség Boltja üzletvezető-tulajdonosa -, vannak még háromrétegű orvosi maszkjaink és textilből készültek is. Az FFP2-es maszk több
mint 90 százalékban megszűri a vírusokat, baktériumokat, sok cég és hivatal keresi most ezeket. Sokan ugyan nem szeretik, mert hosszú távon nehezen lehet levegőt kapni benne, a szemüvegesek panaszkodnak, hogy párásodnak a lencsék,
de én ebben az időszakban mindenkinek
azt mondom, hogy különösen fontos az,
hogy biztonságban legyünk.

Elkezdődött a közművesítés a Keleti lakóövezetben. Az értékesítés feltételeiről és a vételárról májusi ülésén dönt a város képviselő-testülete. A területen 44 telket értékesít az önkormányzat, amit több szakaszban terveznek. Az első árverés a nyári hónapokban lesz, a hirdetményt a Krónikában is olvashatják majd.
Az elmúlt időszakban sikeres nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat, március elején aláírták a szerződést a
nyertes kivitelezővel. A 44, korábban kialakított telek teljes közművesítésével a vállalkozó ősz elejére végez.

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. A 20.00 órai harangszó alatt szintén lélekben összekapcsolódva imádkozzunk a járvány megszűnéséért
(imádság a honlapunkon megtalálható). Amennyiben még közösségi találkozásra nem lesz lehetőség, Nagypénteken délután 15.00-tól 19.30-ig a templomkereszt a templom bejáratához lesz helyezve egyéni hódolat céljából.
- A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy a templomban látható helyen lévő Szent József szobor előtt egyénileg kérhetjük Szent József
közbenjárását családjainkra. A korlátozások feloldása után lesz
lehetőség a szobor családokhoz való elhelyezésére 1-1 hétre.
További családok jelentkezését várjuk vagy telefonon, vagy a
templom előterébe kihelyezett jelentkezési lapon névvel és telefonszámmal
- Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén csatlakozunk ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint egyházközségünk tagjai is elimádkoznak ezer Üdvözlégy Mária imádságot a járvány megszűnéséért, illetve a betegekért, és az elhunytak lelki üdvéért. Nagy öröm számomra, hogy a hívő közösségek Tiszaújvárosban 1.700, illetve Sajószögeden 1.400 „Üdvözlégy ..” elimádkozását vállalták 8.00-tól 20.00-ig tartó imaakcióhoz.
- 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.
- A felvett miseszándékokat a korlátozások elmúltával, az érintettekkel egyeztetve egy későbbi időpontra helyezzük át.
- Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos időpont

Harag
Ezzel a rejtvénnyel véget márciusi sorozatunk. A megfejtéseket március 30-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2021. március 25.
egyeztetést kérünk. Nagyhéten csupán szerdán 9.00-12.00-ig
lesz ügyelet.
- Altemplom nyitvatartása: Hétfő – zárva, Kedd – Vasárnap:
09.00 –18.00.
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja!

Érdemkereszt
az oktatónak

Görögkatolikus
Március 25-én, Örömhírvétel ünnepén 8.00 reggeli istentisztelet, 17.30 Szent Liturgia vecsernyével. Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton 9 órától gyóntatás,
10.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye litiával. Virágvasárnap
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Nagyszerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája,
betegek kenetének kiszolgáltatása.
„A Fiú az Atya akaratából emberré lesz, eggyé válik velünk,
a testvérünk lesz. Annyira szeret minket, hogy kész meghalni, hogy legyőzhesse a halált, ami annak következménye, hogy
az emberek elszakadtak Istentől. Küzdeni kell az élet értelméért Az élet értelme az örök élet, az Istennel egyesült élet. (...)
Mi értelme lenne az életnek, ha az ember végleg eltűnik? A kereszténység két alapvető kinyilatkoztatása a Szentháromság és
Jézus Krisztusnak, az emberré lett Isten Fiának titka. E nélkül
az élet céltalan és értelmetlen. Egyedül a kereszténység mutatja be az élet értelmét.” (Dumitru Staniloae)

Református
Magyarország kormánya március 28-ig meghosszabbította a
korlátozásokat, így továbbra is minden személyes jelenléttel
járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. A virágvasárnapi istentiszteletet élő-online közösségben
tartjuk. A nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjéről később
dönt a Zsinat Elnökségének Tanácsa.
Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük
telefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Online alkalmaink 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán
(@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református Egyházközség) követhető.
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)

A köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a miniszterelnök előterjesztésére a hazai szakképzés fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes oktatói munkája elismeréseként Vass Mátyásnak, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és
Szakképző Iskola szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettesének, szakmai oktatójának Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozott.
Vass Mátyás egész eddigi életét a szakképzésnek szentelte - áll
a méltatásban.
1975-ben szerezte meg az érettségit, valamint a finommechanikai és műszeripari képesítést a Landler Jenő Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában. Ezt követően automatizálási üzemmérnökként végzett a Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Karán. 1978-ban a Tiszai Vegyi Kombinát beruházási igazgatóság villamos-műszeres
csoportjánál kezdett el dolgozni.
1982-ben az akkori 106-os számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskolában oktatóként helyezkedett el, amely ma
a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Technikum és Szakképző Iskola nevet viseli. Közben 1988-ban
okleveles automatizálási műszaki tanárként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd később az információrendszer programozó felsőfokú szakképesítést is megszerezte.
2002-ben vezető lett, a gyakorlati oktatást irányította a Brassaiban.
Elkötelezett és emberbarát pedagógiai habitusa, felkészültsége
és szakmai tapasztalata kiemelte az oktatók közül, akik vezetővé választották. A csapatmunkát, a kapcsolatteremtést, a kapcsolatok megtartását mai napig is legfőbb szakmai preferenciáinak tartja.
Vass Mátyás a tiszaújvárosi régióban hozzájárult több ezer diák szakmai bizonyítványának megszerzéséhez, és segítette elhelyezkedésüket. Elkötelezett és végig hű maradt iskolájához,
melyben 2014-től intézményvezető-helyettes lett.
2016-tól 2017-ig a központi szakképzés átalakítási programot segítette főigazgató-helyettesként a Szerencsi Szakképzési Centrumban. 2017-ben visszatért a Brassaiba, ahol szakmai
oktatásért felelős igazgatóhelyettesként továbbra is elkötelezett
munkát végez a sikeres szakképzésért, annak fejlesztéséért.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 28-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd március 29-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050) 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
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15
Fájó szívvel emlékezünk
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Tovább emelkedett a fertőzöttek száma
A járvány kitörése óta 21 tiszaújvárosi vesztette életét a koronavírus szövődményei miatt. Péntek óta négyen haltak meg, és újabb
három tiszaújvárosi koronavírusos beteg került kórházba a súlyos tüneteik miatt. A fertőzöttek száma sem csökkent, a hétvége óta
újabb 49 helyi lakos tesztje lett pozitív. 25 fő
meggyógyult, így az aktív esetek száma jelenleg 177 - számolt be dr. Fülöp György polgármester a hétfői prevenciós ülésen.
- Sajnos meredek emelkedést tapasztalunk Tiszaújvárosban a fertőzöttek számában, és ezzel
párhuzamosan nő a kórházban kezelt betegek
száma is - adta tájékoztatásul Pap Zsolt alpolgármester. - Tavaly decemberben volt a csúcs,
akkor több mint 300 fertőzöttet regisztráltak,
most már kétszáz felé közelítünk, és ez folyamatosan emelkedik. Egyre több a fertőzött, van
olyan is, aki elég súlyos állapotban fekszik a
kórházban, ő az egyik gazdasági társaságunk
dolgozója. Azt azonban tudni kell, hogy a gazdasági társaságoknál is folyamatos a szűrés, folyamatosan tesztelik a dolgozókat. Sajnos a vírus folyamatosan mutálódik. Magyarországon
is megjelent a brit, a brit-brazil, a brit-dél afrikai mutáns, amiről egy mikrobiológus úgy nyilatkozott, hogy 80-szor erősebb a virulenciája,
mint az első és a második hullámban terjedő vírusoknak, ezért van az, hogy egyre több a fertőzött és egyre súlyosabbak az esetek.
A tiszaújvárosi rendelőintézetben többen is
megfertőződtek, a betegek és a kontaktszemélyek karanténban vannak. A szakrendelések
zökkenőmentes működése némi átszervezést
igényelt.
- Sajnos a harmadik hullám elérte a rendelőintézetet is, azok a kollégáink kapták el a betegséget, akik valamilyen oknál fogva nem voltak
beoltva - nyilatkozott lapunknak Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
főigazgatója. - Gyakorlatilag most három rendelésünkön kellett átszervezéseket végrehajtani, a kardiológián, a szemészeten és a fülészeten. A szemészeten, az asszisztensek fertőződ-

Aktuális � 3.

„Tiszaújváros önkormányzata újra
megrendelte a szennyvízvizsgálatot,
csütörtökön lesz a mintavétel, aminek a jövő héten kapjuk meg az eredményét.”
Pap Zsolt
tek meg, de az orvost is karanténba kellett küldeni, ezért ott helyettesítéssel látják el a rendelést ezen a héten két alkalommal, illetve a jövő
héten egy alkalommal. Ezúton is szeretném a
betegek megértését kérni, bízunk benne, hogy
a karantén letelte után újra munkába tud állni
a doktornő az eddig megszokott rendelési időben. A kardiológián az asszisztensek érintettek,
ott az orvosok szerencsére be vannak oltva, így
ők tudják a továbbiakban is a munkát vállalni,
ez esetben csak belsőleg kell átszervezni az életünket, hogy minden orvos mellé megfelelő képesítéssel rendelkező asszisztens tudjunk állítani. A takarítónők közt is van sajnos két igazolt koronavírusos fertőzött, így a takarítást is
át kell szerveznünk.
Az önkormányzati szférában szükség esetén tovább folytatja a város a tesztelést; ahol lehetőség van rá, ott minimalizálják a munkahelyen
tartózkodó dolgozók számát. Vakcinakapacitás függvényében oltják a körzetükhöz tartozó
pácienseket a tiszaújvárosi háziorvosok, a rendelőkben eddig körülbelül 1200 koronavírus
elleni védőoltást adtak be. Nem volt zökkenőmentes a kínai Sinopharm vakcina oltása, több
felnőtt körzetben pénteken csak a második oltásukra váró páciensek érkeztek meg, a vakcina nem, így az oltás elmaradt. Más vakcinákból időközben elkezdődtek a második körös oltások is.
- Sajnos az a tapasztalatom, hogy a szabályokat nem mindig tartjuk be, pedig nagyon fontos lenne - mondta Pap Zsolt alpolgármester.
- Karikó Katalin professzor asszonytól, a híres biokémikustól olvastam, hogy miért is fontos a maszk viselése. Úgy vagyunk vele, hogy
ha megkapjuk a védőoltást, akkor teljes mértékben védettek leszünk a vírus ellen, ami beigazolódott, hogy nem, hiszen a vírus továbbra
is tud támadni, mert megtapad a száj-, illetve a

„Sajnos meredek emelkedést tapasztalunk Tiszaújvárosban a fertőzöttek
számában, és ezzel párhuzamosan
nő a kórházban kezelt betegek száma is.”
Pap Zsolt

A járvány a normál betegellátásban is érezteti hatását.

Átszervezések a kardiológián, a szemészeten és a fülészeten, de folyik tovább a betegellátás.

„Gyakorlatilag most három rendelésünkön kellett átszervezéseket végrehajtani, a kardiológián, a szemészeten és a fülészeten.”
Nagyné Kántor Judit

Államosított
szakrendelők
garat nyálkahártyákon és szaporodik. Az oltottaknál enyhébb tüneteket okoz, de fertőzni tud,
ezért nagyon fontos, hogy a maszkot folyamatosan viselje mindenki, mert ezzel lehet csökkenteni a vírus terjedésének a sebességét. Tiszaújváros önkormányzata újra megrendelte a
szennyvízvizsgálatot, csütörtökön lesz a mintavétel, aminek a jövő héten kapjuk meg az eredményét. Szerintem sok mindent fogunk ebből
ismét látni. A mostani tendenciát nézve, szaklapokat elolvasva, illetve szakemberekkel egyeztetve, azt látom, hogy emelkedni fognak a számok. Azt látja mindenki sajnos, hogy nő a kórházban kezeltek száma, egyre többen vannak
lélegeztetőgépen, egyre nagyobb terhelést kap
az egészségügy. Több olyan ismerősömmel beszéltem, akik kórházban dolgoznak, covid osztályon intenzív szakorvosok és bizony nagyon
tragikus esetekről számoltak be. Nem vagyok
nyugodt, viszont, ha vigyázunk és betartjuk a
szabályokat, akkor csökkenthetjük a vírus terjedését. Továbbra is kérem mindenkinek a türelmét, és figyeljünk oda egymásra, vigyázzunk egymásra - mondta az alpolgármester.
berta

Egy keddi kormányrendelet szerint ideiglenesen az önkormányzati szakrendelők a megyei és a centrumkórházak irányítása alá kerülnek. A Magyar Közlönyben megjelentek
értelmében ráadásul most már a háziorvosokat is berendelhetik a kórházakba.
Az átvezénylést azonban csak úgy lehet
megtenni, hogy az oltási tevékenység ne sérüljön. Hogy ezt miként fogják kivitelezni,
azt még nem lehet tudni, hiszen a háziorvosok a betegellátás mellett hétvégén és munkaidőn túl is folyamatosan szervezik az oltásokat.

Hetente tart egyeztető ülést a prevenciós bizottság.
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A fiatalok között is terjed a koronavírus

„Eddig nyugtathattam önöket, a koronavírus a gyerekeknél enyhe lefolyású, inkább
járványügyi szempontból problémás a gyermekbeteg. Sajnos rossz hírem van! A harmadik hullám mutáns vírusa támadja a fiatalabb korosztályt, a fiatal, krónikus betegségben nem szenvedők is súlyos betegen fekszenek kórházban, az intenzív osztályok beteltek. Sokkal könnyebben terjed, mint az első
hullámban az eredeti vírus.”- így szólította
meg dr. Gyimes Zsófia házi gyermekorvos a
körzetéhez tartozó szülőket az interneten. A
számok is ezt igazolják, hiszen elkezdték kötelezően tesztelni a vírusgyanús gyerekeket
is. A részletekről dr. Gyimes Zsófia gyermekgyógyásszal beszélgettünk.
- Márciusban az első hullám idején nyugodtabbak lehettek a szülők, hiszen akkor úgy tűnt,
hogy a gyerekekre kevésbé veszélyes a koronavírus, enyhe tünetekkel, sőt tünetmentesen átvészelték a betegséget azok, akik megfertőződtek. Sajnos azóta ez megváltozott, mit tapasztalnak?
- Igen, sajnos ezzel tudtam nyugtatni még akkor az anyukákat, most már Budapestről a Heim Pál Gyermekkórházból hívták fel először a
figyelmünket arra, hogy a gyerekekkel jobban
vigyáznunk kell. Egyre több gyerek került kórházba a covid fertőzés miatt, sőt, sajnos lélegeztetőgépen is vannak gyerekek, és nem csak
nagyobbak, hanem most már csecsemők és kisdedek is.

„Minden gyereket, aki tünetes, vagy
egy kicsit is jellemző tünetes, tesztelünk, illetve a szoros kontaktokat is.”

„Az első hullám óta az is kiderült,
hogy az első vírusfertőzés a gyerekeknél nem okoz nagy gondot, de van
egy másodlagos betegség, a sokszervi
gyulladásos szindróma, ami viszont
akár egy tünetmentesen lezajló koronavírus fertőzés után is felléphet, ami
egy súlyos következő betegség, amit
maga a koronavírus okoz.”
- Tiszaújvárosban volt már hasonlóan súlyos
eset?
- Szerencsére egyelőre nem, ez azonban engem
kevésbé nyugtat, mert az a tapasztalat, hogy
minden Budapestről indul ki és utána gyűrűzik
be vidékre, úgyhogy vigyáznunk kell.
- Ez a brit mutáns?
- Igen, valószínű, hogy a brit mutáns, ugyanis ez sokkal fertőzőbb, mint az első hullámban
terjedő vírus, de hogy most mi az oka annak,
hogy a fiatalabb korosztályt érinti, arról még
vita van a szakemberek között is. Lehet, hogy
eleve a vírus mutációja miatt, de elképzelhető,
hogy azért, mert az idősebb korosztály már végig van oltva, és miután ez fertőzőbb, több embert megfertőz, ezért a súlyosabb esetek is gyakoribbak, most már sajnos a fiatalok között is.
- Féltve gyermekeinket, mire figyeljünk, ugyanazokra a tünetekre , mint az első hullámban, ha
egyáltalán fiatalként produkálnak tünetet?
- Sajnos egyáltalán nem specifikusak a tünetek.
Az, amit az első hullámnál emlegettünk, hogy
szaglásvesztés, ízvesztés, most már nem is tapasztaljuk nagyobb gyerekeknél sem, inkább a
fejfájás, a rossz közérzet, pici gyerekeknél az
enyhe hurutos tünetek, sőt a tünetmentes hordozók a jellemzőek. Amire figyeljünk, a járványügyi szabályok betartása.
- A felnőtteknek felírhatja a háziorvos a koro-

Fontos, hogy a gyerekek is betartsák a higiéniai szabályokat.

Pár hete az óvodák is bezártak.

Dr. Gyimes Zsófia szerint addig nem lesz vége a járványnak, amíg a lakosság nagy része
nincs beoltva.
navírus ellen hatásosnak bizonyuló gyógyszert,
a Favipiravirt. A gyerekek kaphatnak valamilyen gyógyszert?
- Gyerekkorban ez nem adható, az antibiotikum
pedig teljesen fölösleges, erre a vírusra nem
hatnak gyermeknek is adható gyógyszerek.
- Eddig a gyerekeket nem nagyon tesztelték, ha
koronavírus gyanú merült fel, most változott
ez?
- Igen, megváltozott. Fogják tapasztalni, hogy
minden gyereket, aki tünetes, vagy egy kicsit
is jellemző tünetes, tesztelünk, illetve a szoros kontaktokat is. Ez többek között azért van,
mert az első hullám óta az is kiderült, bár a vírusfertőzés a gyerekeknél nem okoz nagy gondot, de van egy másodlagos betegség, a sokszervi gyulladásos szindróma, ami viszont akár
egy tünetmentesen lezajló koronavírus fertőzés után is felléphet, s ez a vírusfertőzés következménye. Amennyiben tudjuk, hogy koronavírus-fertőzésen átesett a gyerek, akkor ezt
sokkal hamarabb és könnyebben felismerjük.
Ugyanakkor a gyorsan terjedő vírus miatt fokozott járványügyi jelentősége is van annak, ha
a gyermek covid pozitivitása ismert.
- Az elmúlt két hétben tesztelt gyerekek teszteredményei hogy alakultak?
- A saját körzetemből egy hét alatt 14 mintát
kértünk, ebből öt lett negatív, öt viszont pozitív, négy teszt eredményére pedig még várunk.
Az az érdekes, hogy hat gyerektől vettük le úgy
a tesztet, hogy pusztán csak kontaktok voltak,
tehát a szülő volt beteg, a gyerek tünetmentes
és ebből három pozitív lett szintén, illetve kettő folyamatban van, egyetlen egy lett negatív.
- A kisbabákat is tesztelik?
- Igen, már tesztelünk, hiszen egészen piciknél
is előfordulhat, hogy lezajlik ebben a hullámban a fertőzés.
- Hallani már arról is híreket, hogy a közeljövőben a gyerekeknek is lesz elérhető oltóanyag.
Erről mi a véleménye?
- Igen, több oltóanyaggyártó cég is dolgozik
rajta, most már kezdik tesztelni a fiatalabb korosztálynál is. Eddig nem azért nem oltottuk a
gyerekeket, mert veszélyes lenne rájuk, hanem

„Hat gyerektől vettük le úgy a tesztet, hogy pusztán csak kontaktok voltak, tehát a szülő volt beteg, a gyerek
tünetmentes és ebből három pozitív
lett.”

azért, mert még nem voltak vizsgálatok az ő
korosztályukban, illetve úgy tűnt, hogy nem ez
az a korosztály, ahol a legnagyobb veszélyt jelenti a vírus, de most már folynak a vizsgálatok. Úgy gondolom előbb-utóbb a gyerekeket
is oltani fogjuk.
- Inkább egy oltás és annak az összes létező lehetséges mellékhatásra, mint egy vírus?
- Én azt gondolom, hogy mire oda eljutunk,
hogy a gyerekeket olthassuk, addigra már az
oltóanyagokkal sok tapasztalat lesz. Szerintem
a közvélemény nagy része megnyugszik majd,
hogy hány millió ember be van oltva és nincs
komoly következménye. Véleményem szerint
addig nem lesz vége ennek az egész járványhelyzetnek, amíg nincs a lakosság nagy része
beoltva, hiszen látjuk, hogy ez a vírus meg tud
vadulni, és a gyerekeket is eléri.
- Vannak mostanság betegek a rendelőben,
vagy legalábbis a telefon végen?
- Kevesen vannak, ami arra vezethető vissza,
hogy az óvodák meg az iskolák zárva vannak.
Szinte alig fordul elő most komolyabb betegség, de kevesebb a telefon is és kevesebb gyereket kell személyesen behívnunk. Most egyik
oldalról kevesebb a dolgunk, hiszen az igazolások gyártásával kicsit csökkent a munkánk, viszont a tesztkéréssel szinte ugyanott vagyunk,
mivel egy teszt kéréséhez legalább fél óra kell,
mire elintézzük, kikérjük, dokumentáljuk, jelentjük.
berta

Jelenleg online zajlik az oktatás az általános iskolákban.
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Vigyázzunk az adatainkra!

A közösségi oldalak nagy teret engednek az
emberi szabadságnak. Gondolják sokan.
A túlzott kitárulkozás azonban veszélyt jelent, nem is akármekkorát. A napokban egyre többen kapták meg a védettséget igazoló
„vakcinaigazolványukat”, aminek annyira
megörültek, hogy rögtön a facebook-ra tették a róla készült fotót a boldog tulajdonosok. A csalóknak rögtön egyenes utat adva.
A témáról dr. Berta Lillával, az adatvédő.hu
adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászával beszélgettünk.
- A vakcinaigazolványon található QR kód milyen adatokat tartalmaz?
- A védettségi igazolványon található QR kód az
érintett nevét, útlevelének számát, amennyiben
ezzel rendelkezik, ezen kívül állandó személyazonosító igazolványának számát, a védettségi
igazolvány sorszámát, az oltottság tényének igazolása esetén, az oltás idejét vagy a fertőzésből
történő felgyógyulásának dátumát, valamint az
igazolvány érvényességének dátumát.
- Melyek azok az adatok, amiket semmiképpen
ne osszunk meg a közösségi oldalakon?
- Véleményem szerint a közösségi oldalakon
történő adatmegosztást a lehető legszűkebbre kellene korlátozni, ugyanúgy, ahogy a bankkártyánkat, a TAJ kártyánkat sem tesszük fel a
közösségi oldalunkra, ne osszuk meg a védettség igazolvány fotóját sem, mert ha az adatokat
nem takarjuk le a rajta lévő adatok visszaélésre adhatnak alkalmat az erre szakosodott ros�szindulatú személyeknek. Az identitástolvajok
az online térben talált adatok összegyűjtésével

profil mappákat építenek egy adott személyről, hogy valamilyen visszaélést hajtsanak végre velük, és itt ne csak magyar bűnelkövetőkre
gondoljunk. Elsősorban csalásra, adathalászatra, zaklatásra használják fel az adatokat, illetve kereskednek is velük. De a kérdésre válaszolva, soha ne adjuk meg a lakcímünket, telefonszámunkat, email címünket, bankkártyával,
bankszámlával kapcsolatos adatainkat.
- Sokszor találkozunk olyannal a közösségi oldalon, hogy valaki talál mondjuk egy bankkártyát, egy TAJ kártyát vagy egy személyigazolványt. Lefotózza, felteszi a közösségi oldalra és
így próbálja megtalálni a tulajdonost.
- Ez a lehető legrosszabb megoldás, amit választhat a megtaláló. Többet árthat vele, mint
amennyit használna.
- Mit tehetünk, hogy visszajuttassuk a megtalált
személyes okmányt a tulajdonosnak?
- Más nevére szóló azonosító igazolványt le
kell adni a megtalálás helye szerinti illetékes
jegyzőnél, aki haladéktalanul megküldi az illetékes járási hivatalnak, és onnan belföldön postai úton könyvelt küldeményként elküldik az
arra jogosultnak.

„Elsősorban csalásra, adathalászatra, zaklatásra használják fel az adatokat, illetve kereskednek is velük.”
Dr. Berta Lilla

Személyes adatokat tartalmaz a védettségi igazolvány.
- Milyen veszélyeket rejt az, ha mégis kikerülnek az adataink az internetre?
- Minél több személyes adatot, információt teszünk közzé magunkról, annál sebezhetőbbé
válunk. A közzétett személyes adatokkal megkönnyítjük az internetes csalók dolgát. Olyanra
gondolok, mint, hogy a nevünkben kicsalhatnak információkat ismerőseinktől vagy a közösségi oldalunkon talált vakcinaigazolványra
hivatkozva megkereshetik ismerőseinket és valamilyen szervezet nevében bankkártyaadatokat, bankszámlaadatokat vagy akár pénzt is követelhetnek ismerőseinktől. De arról is hallottunk már, hogy valamilyen hazugsággal, akár
a vakcinához hozzájutás reményét keltve, vagy
beoltásra buzdítva pénzt ajánlanak a gyanútlan személyeknek. Sajnos a sor végtelen, mint
ahogy a csalók kreativitása is.
- Az adatok mellett a feltöltött fotók is jelenthetnek veszélyt?
- Igen. Mindenképpen meg kell említeni a nyaralásokon, utazásokon készült fotókat, amik kikerülnek a világhálóra. A betörésekre szakosodott elkövetők gyakran innen merítenek ötleteket a következő akcióhoz, de nem szabad elmenni az internetes zaklatás problémája mellett sem, ami elsősorban a gyerekeket, fiatalkorúakat célozza. Ők az életkoruknál fogva sok-

kal sebezhetőbbek, a velük szemben elkövetett
bántások, jogsértések hatással vannak a személyiségfejlődésükre. Nagyon fontosnak tartom a
tudatos szülői hozzáállást, ami kontrollálni tudja a gyermek online tevékenységét. A Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz egyre több olyan bejelentés érkezik, amik
arról számolnak be, hogy a panaszos nevében,
aki sok esetben fiatalkorú, a fényképei felhasználásával a közösségi oldalon új profilt hoznak
létre ismeretlen személyek. Ezen keresztül pedig nem egy esetben a panaszos valódi ismerőseit jelöli be az elkövető nevében és üzeneteket, bejegyzéseket tesz közzé. A cél mindig a fiatal lejáratása társai, ismerősei előtt. Ez egyértelműen bűncselekménynek számít.
- Mit tehetünk, ha bármilyen internetes visszaéléssel, zaklatással, csalással találkozunk?
- Minden esetben a rendőrséghez kell fordulni, viszont azt gondolom egyszerűbb megelőzni a bajt azzal, hogy tudatosabban kezeljük a saját és mások személyes adatait. Mindig gondolni kell a lehetséges veszélyre, hogy
ott lehet a világháló másik oldalán egy rosszakaró, aki arra vár, hogy megjelenjenek az adatok és egy pillanat alatt internetes csalás áldozatává válhatunk.
ema

Koronavírus allergiával
A legtöbb esetben tüsszögés, orrfolyás, kön�nyezés kíséri az allergiát. Már javában tart
az allergiaszezon. Az első nehézségeket február végén a mogyoró virágzása jelenti.
Márciusban a tiszafa félék ontják pollenjeiket, de hamarosan a kőris- és a nyárfák is
virágba borulnak. Ezek pedig egyre kellemetlenebbé teszik azoknak a mindennapjait, akik pollenallergiától szenvednek. Ráadásul most tombol a koronavírus-járvány is.
- Az allergiás betegek elsősorban az allergia elleni szerek szedésével tudják leginkább megvédeni magukat - nyilatkozta lapunknak dr. Szepessy Ildikó, tüdőgyógyász. - Az allergiás betegek, amennyiben becsülettel kezelik az allergiájukat és betartják a gyógyszerek szedését,
megfelelően használják az orr-és szemcseppeket, akkor nincsenek nagyobb veszélyben, mint
az egészséges társaik. Viszont, ha elhanyagolják a kezeléseket és folyik az orruk, viszket a
szemük, folyamatosan tüsszögnek, akkor természetesen nagyobb az esély arra, hogy ennek
a fellazult nyálkahártyának a táptalaja legyen a
covid fertőzés. Ebben az esetben könnyebben
kapják el a vírust. Tehát az allergiás betegeknek semmi más tennivalójuk nincs, csak pon-

tosan betartani azt, amit az orvos javasol és az
allergia gyógyszerek, szemcseppek és orrcseppek megfelelő szedése, alkalmazása.
- Mivel azt halljuk, hogy a koronavírus a tüdőt
támadja meg, az asztmások a veszélyeztetettek
közé tartoznak?
- Igen, hasonlóan, mint más krónikus betegek,
de nem ők a legveszélyeztetettebbek. A cukorbetegek, a magas vérnyomásos betegek, az elhízottak, a mozgásszegény életet élők sokkal
nagyobb veszélyben vannak, mint az asztmások. De náluk sem hanyagolható el a megfelelő kezelés, rendszeresen használják a belélegző orvosságokat. Jobban oda kell erre figyelni,
pontosabban kell ezeket alkalmazni, mint eddig bármikor.
- Mégis sokszor azt halljuk, hogy a tüdő nem
épül fel, vagy több időre van szükség, hogy regenerálódjon. Milyen problémákat okoz a koronavírus a tüdőben?
- A koronavírus-fertőzés megtámadja az egész
szervezetet. Nem lehet külön kiemelni, hogy
csak a tüdőt, csak a szívet, csak a vázizomzatot, vagy csak a vesét támadná meg. Ugyanúgy a vérképző szerveket vagy az agyat is.
Azért a tüdőt gondoljuk a legveszélyeztetettebbnek, mert az első tünetek között általában
a légzőszervi tünetek jelentkeznek, mint köhögés, mellkasi nyomás és nehézlégzés. Ez utóbbi már komoly tünet, ilyenkor mindenképpen
orvoshoz kell fordulni. Ezen kívül azt is tudjuk,
hogy a vírus a tüdő sejtjeit támadja meg első-

„Mi már a covid utáni állapottal találkozunk, azt látjuk, milyen károkat okozott a megbetegedés a tüdőben. Ezek általában hegesedéseket jelentenek.”
Dr. Szepessy Ildikó

Javában tart az allergiaszezon.
sorban, és ott tapad be a koronavírus. A karanténszabályok és a járványügyi protokoll szerint
a háziorvosnak kell először jelezni a panaszokat, a szakrendelésen rendszerint mi már a covid utáni állapottal találkozunk, azt látjuk, milyen károkat okozott a megbetegedés a tüdőben. Ezek általában hegesedéseket jelentenek,
amit a kétoldali tüdőgyulladás okozott. Ez pedig elhúzódó nehézlégzést és a terhelhetőség
csökkenését okozza.
- Miért veszélyesebb a koronavírus miatt kialakult tüdőgyulladás, mint mondjuk az influenza
szövődménye?
- Azért veszélyesebb, mert a teljes tüdőt megbetegíti. Mind a két oldalon szinte minden lebenyben megtalálható, a legtöbb tüdőgyulladásos betegnél alig maradt egészséges lebeny, és
ami fontos, hogy rendkívül kevés az orvosság,
amivel ezt lehet gyógyítani. Vannak nagyon
jó gyógyszerek, amik csak a kórházban elérhetőek, akik kórházba kerülnek, azok ezeket a
gyógyszereket megkapják, viszont, akik enyhébb tünetekkel átesnek a betegségen, a gyógyulás után szembesülünk azzal, hogy a tüdőben milyen szövődmények maradtak. Ezek a

hegek a lebenyeken, amire már nem igazán van
orvosság, ami meggyógyítja.
- A Favipiravir nem jelent segítséget ezekben
az esetekben?
- A Favipiravir nagyon fontos gyógyszer a koronavírus gyógyításában, de azt tudni kell,
hogy igazán akkor hatékony, ha az első tünetektől kezdve kapja a beteg. Általánosságban
az mondható el, hogy ha a beteg bekerül a kórházba, akkor már a harmadik, negyedik vagy
akár az ötödik nap is eltelik az első tünetektől.
Ekkor már nem igazán beszélhetünk hatékonyságról, ilyenkor már sokkal nagyobb hatásfokú
gyógyszerekre van szükség.
- Mennyi idő, míg regenerálódik a tüdő? Képes
visszagyógyulni a fertőzésből?
- Ebben az időszakban, amiben most vagyunk,
még erre sajnos senki nem tudja a választ. Ez
az úgynevezett megfigyelési időszak. Az első betegeket körülbelül egy évvel ezelőtt diagnosztizálták Magyarországon, így azt, hogy
egy covid tüdőgyulladáson átesett szervet mikor gyógyul meg teljesen, szerintem azt még
most senki nem tudja megmondani.
ema

6. � Történelem
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Ötvenöt év emberközelből - Paneles építkezés

Idén ötvenöt éve, hogy településünket várossá nyilvánították. Egy cikksorozatban szeretném bemutatni városunk történetét emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelyeket első kézből, azoktól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek
ezekre az időkre. Fekete Béla építési üzemvezető a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen végezett 1968-ban,
ekkor költözött Tiszaszederkény-Újvárosba.
1968 és 1971 között építési gyakornokként
kezdett, majd 1971-től építési üzemvezetőként az irányítása alatt zajlottak a házgyári,
paneles építkezések városunkban.
- 1969-ben adták át az utolsó, még kohósalak
blokkokból épült házakat a Juhar közben. Ezután már vasbeton elemekből, vagyis panelekből épültek a házak. Miért történt ez a váltás?
- Ez azzal függ össze, hogy fejlődött az építőipari technológia. A város építése hagyományos tégla építkezéssel kezdődött a Szederkényi úton, majd később áttértek a kohósalakból
készült középblokkos építkezésre, ezután jött a
nagyelemes építészet egész Magyarországon.
Ekkor épültek a házgyárak az országban a ’60as évek végén, ’70-es évek elején. Ez volt akkor a legújabb technológia. A Borsod Megyei
Állami Építőipari Vállalat (BÁÉV) is épített
egy házgyárat Alsózsolcán, és onnan hozták
szállítókocsikkal a panelelemeket.
- Mit ígért ez a paneles technológia? Gyorsabb, olcsóbb lesz?
- Magyarországon 1965 és 1975 között egymillió lakás építése volt a cél. Ez az akkori építésügyi és városfejlesztési miniszter, Bondor József nevéhez fűződik. Növelni kellett a lakásmennyiséget. Itt a városban is az ipar fejlesztéséhez kellettek az emberek, és gyorsan kellett felépíteni nekik a lakásokat. Az eredeti tervekben négy blokkban épült volna fel a város,
négyszer tízezer fő, összesen negyvenezerre
volt tervezve a lakosság száma. Ezt ilyen gyorsan csak gyors technológiával lehetett megvalósítani. És ez a panelházgyári technológia erre volt alkalmas. De nem csak lakóépületeket
kellett építeni, hanem középületeket is. A középületek technológiája szintén ehhez a követelményhez alkalmazkodott, voltak a pillérvázas épületek, amelyek gyors építkezést tettek
lehetővé. A BÁÉV úgynevezett Borsodi Vázpanel Rendszert alakított ki, ebből épültek például a kettes szomszédsági egységben az óvodák, bölcsődék, iskolák. Ez is gyors technológia volt, előregyártott vasbeton rendszer.
- Melyik volt a legelső panelház a városban?
- A legelső panelházat emlékezetem szerint

„Magyarországon 1965 és 1975 között egymillió lakás építése volt a cél.”

Balra a Mátyás király út egyik háza, a háttérben az Örösi úti házak épülnek.

1970-ben kezdték építeni. Ez az a harminclakásos, négyemeletes épület, amelyik ha befordulunk a Barcsay térre, balra az első ház. Ebben a városrészben négy ilyen épület készült el
először. A harmadik és a negyedik már a túloldalon van, a Szent István úttal párhuzamosan,
a piac mellett. Mind a négy fekete kavics homlokzattal épült annak idején. Ezek után ebben a
blokkban épült még három magas épület, földszint plusz kilenc emeletes házak. Ezek voltak
a lábas házak, amelyek aljában különféle üzleteket építettek később, a Rétesboltot, Lottózót,
a másikban az Óra-Ékszert, vagy az IBUSZ-t.
Ahol most a Városi Kiállítóterem van, régen
annak a háznak az aljában volt kiállítva a Lenin
páncélautó másolata.
- Azért voltak ezek lábas házak, mert eredetileg az volt a terv, hogy oda majd üzleteket építenek?
- Így van, tehát eleve úgy épültek, hogy bizonyos közhasznú intézményeknek, üzleteknek
adjanak helyet, és fölötte legyenek a lakóegységek. De ugyanez vonatkozik a Szent István
úton megépült egyetlen leghosszabb paneles
épületre is. Ez a 201-es épület hat lépcsőházas,
ez sokáig kifejezetten lábas ház volt, tehát nem
is volt alul beépítve. Aztán később ott is különféle üzletek alakultak ki. A pillérek között egy
helyen még ma is van egy átjáró, ott lehet érzékelni, hogy milyen volt régen. De voltak külön üzletek is, például mi építettük a Tisza és a
Bükk ABC-t, ezek is pillérvázas épületek. Mi
építettük továbbá a városházát, az orvosi rendelőt, amelyek szintén pillérvázas, úgynevezett UNIVÁZ szerkezetű épületek, tehát ezek
is már a gyorsabb technológiához tartozó építmények sorába tartoztak.
- Tehát 1971-et követően a Barcsay téren megépült a négy négyemeletes, és három kilenc
emeletes lábas ház, ezek voltak az első panelházak. Ha jól tudom, ezeket követően épült a
fent említett 201-es hosszú ház.
- Ezek után közvetlenül. A Szent István úton az
első paneles épület ez a 201-esnek nevezett hat
lépcsőházas lábas ház volt. Innen indult tovább
nyugati irányban az összes többi építkezés, a
Mátyás király út, Alkotmány köz, aztán Árpád
út, és legvégül a József Attila út melletti épületek kivitelezésével.
- Ha megnézzük ezeket a legelső paneles épületeket a Barcsay téren, és ha megnézünk egy
panelházat mondjuk a Lévay úton, majd az Árpád úton, ezek megjelenésükben nagyon különbözőek.
- Nem csak megjelenésben. Az első épületek
homlokzati felületei fekete bazalt zúzalékos
burkolatúak voltak. A későbbiek során mészkő
zúzalékot használtak, így világosabb burkolatú
épületek épültek. De nem csak homlokzatban
van különbség, hanem szerkezetben is. A panelprogramban három fejlődési ciklust lehetett
tapasztalni. Voltak az első házak a Barcsay téren, aztán a következő házak már szerkezetileg
egy kicsit változtak, például változott a hőszigetelés mértéke, növelték a panelekben lévő
hőszigetelések nagyságát. Aztán voltak olyan
dolgok, amelyek az építőiparra vonatkozó hatósági előírások következtében jöttek be. Eleinte csak két helyen hegesztették össze a pane-

Épül a Tündérkert óvoda a BÁÉV Borsodi
Vázpanel Rendszerével.

Fekete Béla egykori építési üzemvezető a 201-es, vagyis a Szent István úti lábas ház előtt.
leket, alul és felül, de az újabb épületeknél már
három csomópont volt, középen is egymáshoz
hegesztették az elemeket. Ezt a három csomópontos megoldást azért hozták be az építőiparba, hogy elkerüljék egy esetleges robbanás miatti összeomlást. Mivel a konyhákban gázt is
használnak ezekben az épületekben, így fennáll a valós veszélye egy gázrobbanásnak. Emlékezetem szerint aztán volt egy harmadik ciklus, amely később, a József Attila úti házaknál
valósult meg, és ezáltal kedvezőbb lett a nyílászárók hőszigetelő értéke. A változó igényeknek
megfelelően is történtek fejlesztések, amelyek
nem annyira a külsőben jelentkeztek, inkább
A Barcsay téren épültek városunk első pabelső dolgok változtak. A parkettát egy idő után
nelházai.
felváltotta a szőnyeg és a műanyag padlóburkolat, falfestés helyett pedig bejött a tapétázás.
- A technológia, amit itt alkalmaztak, orosz
technológia volt orosz tervekkel, vagy ezek magyar tervek voltak?
„A mi paneljeink nem voltak korsze- Hallottam én is azt a megállapítást, hogy
orosz technológia, de ez így nem egészen igaz.
rűtlenebbek, mint az egykori nyugaInkább úgy valós, hogy a gyártási technológiátiak.”
ban alapoztak a szovjet mintára, a termékek viszont már inkább a korábbi nyugati mintákat figyelembe véve, és a magyar körülményeknek,
építési előírásoknak megfelelően készültek. A ez a hőszigetelő réteg, aztán egyre jobban própaneles szerkezetű építkezés ugyanis nyugaton bálták kiterjeszteni, viszont a panel vastagsága
előbb kezdődött el, mint nálunk. A magyar épí- nem változott, a külső falak vastagsága 25 cm
tészek, tervezőirodák figyelembe vették ezeket maradt. Ezért volt később szükség arra, hogy
az előzményeket, és azokra valamilyen módon ezeket az épületeket a panelprogramban leszireagálva tervezték meg a hazai panelterméke- geteljék, mert így eltűntek ezek a hőhidak, és
ket. Emiatt a mi paneljeink nem voltak korsze- az épületek hőháztartása sokkal jobb lett.
- A paneleket hegesztéssel kötötték egymáshoz,
rűtlenebbek, mint az egykori nyugatiak.
- Ha egy panelház külső falának egy elemét és ahol ezek a találkozási pontok voltak, kibetomegnézzük, rétegekből áll, mint egy szendvics. nozták a hézagokat. Mennyi ideig fogják bírni a
hegesztések és a betonozás? Lehet, hogy ötven
Mi található ebben a szendvicsben?
- Kezdődik a zúzalékos homlokzati réteggel, év múlva le kell bontani a házakat?
majd vashálóval erősített betonréteg után közé- - Annak idején azt mondták, hogy ötven-nyolcpen van egy 6-8 cm vastagságú hőszigetelés, van évre tervezik ezeket az épületeket. Most
ami ha jól emlékszem hungarocell. De ez nem már az ötven évben benne vagyunk, de úgy
a teljes belső felületen volt kialakítva, mert ak- gondolom, hogy semmiféle jel nincs arra, hogy
kor nem lett volna elég erős a betonszerkezet. valami probléma lehetne. Az a véleményem,
Ott, ahol nem volt ilyen hőszigetelő anyag a pa- hogy itt nem a fizikai romlásról van szó, hanem
nelban, úgynevezett hőhidak adódtak, amelye- inkább erkölcsi elavulásról, tehát az új korszelken keresztül a hő gyorsabban átment vagy tá- lemnek esetleg már nem felelnek meg a panelvozott. Kezdetben nem volt eléggé kiterjedve házak. A Franciaországban épült házgyári épületeket már évtizedekkel ezelőtt lerombolták,
felrobbantották, mert úgy gondolták, hogy ezek
már kimentek a divatból, sokkal korszerűbb lakóházakra, épületekre van szükség, és ezeket
már nem érdemes felújítani, vagy átalakítani.
Láttam ilyen robbantásokról felvételeket, és az
volt a meglepő, hogy annyira erősek és mas�szívak voltak ezek az épületek, hogy nem omlottak össze, hanem eldőltek, és földet érésig
még teljes egészében épek voltak. Nem omlottak össze a robbantástól. Úgy gondolom, hogy
mivel a paneleket összefogó hegesztési csomópontok teljesen védve vannak, tehát az acélszerkezet nem rozsdásodhat meg, amikor betonban van, így akár száz évnél tovább is megtarthatják a minőségüket. Véleményem szerint tehát szó sincs arról, hogy ezek az épületek szerkezeti szempontból veszélyhelyzetben
lennének, netán összedőlhetnének. A rendszeres korszerűsítésekkel viszont - amelyek régóta folyamatban vannak - sokáig szolgálhatják
még a mindenkori lakóikat.
Surányi P. Balázs
Az orvosi rendelő is pilléres, gyors technológiával épült.
Fotók: Fekete Béla
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Járványhelyzet testvérvárosainkban: Csíkszereda
Bár Csíkszeredában az elmúlt napokban-hetekben folyamatosan emelkedett a fertőzöttségi arány, még mindig nem éri el az egy ezreléket, így a település zöld zónában van.
Ami azt jelenti, hogy bár vannak szigorítások, de az élet zajlik. Hogy hogyan, arról Korodi Attilával, testvérvárosunk első emberével beszélgettünk.
- Szeptemberben választották meg, októberben
vette át mandátumát, azóta irányítja Csíkszereda életét. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?
- Intenzív hónapok állnak mögöttünk, mint bár-

Vegyes � 7.

hol, ahol új városvezetés érkezik egy település élére. Csíkszeredában kialakult egy egészséges, belső közösségi vita, az előválasztási rendszer alapján pedig elindult egy folyamat, aminek a tétje az volt, hogyan tudjuk megszervezni
a város következő tíz évét. Legyen szó a társadalomról, a beruházásokról, a gazdaság fejlesztéséről, a cél az, hogy versenyképesebbé tegyük
városunkat. Megyeszékhelyként azt tapasztaltuk
meg, hogy a versenyképesség az elmúlt években
csökkent, sokat szépült a város, nagyon jó irányba mozdultunk el, a kulturális élet is kiemelkedő,
de ami magát a várost fenntartja, az eltompult. Ez
adta a motivációt arra, hogy elinduljunk a választásokon és a csíkszeredaiak nagyon nagy bizalmát élvezve végig tudjuk vinni azt a munkát, amit
elterveztünk. Október 26-án kaptuk meg a mandátumot, és amellett hogy számos kérdésben már
elindultak az egyeztetések, volt egy nagyon szerencsétlen tűzeset is. A nyomornegyedben több
Március 15-én ünnepelhettek Csíkszeredában.

„A vendéglátóipar részlegesen működik, vannak koncertek, színházi előadások, félházzal.”
Korodi Attila

Húsz család maradt fedél nélkül a nyomortelepen pusztító tűz után.

mint húsz család vesztette el a fedelet a feje fölül,
ez komoly problémákat jelentett a város számára.
Összességében eléggé intenzív kérdéseket kellett
kezelnünk az elmúlt hónapokban.
- Kampányában a fiatalok megszólítását hangsúlyozta, és pár hete létrejött egy ifjúsági egyeztető tanács is. Mi lesz az ő feladatuk?
- Jómagam a közéleti életemet diákönkormányzati vezetőként, képviselőként kezdtem Csíkszeredában, erdélyi szinten pedig a magyar középiskolások szövetségében is megtapasztaltam azt, hogy
mit jelent már ilyen fiatalon részt venni közösségi ügyekben. Ma pedig azt látom, hogy lehetünk
bármennyire is jól felvértezve a megoldásokkal,
melyek a fiatalok problémáit érintik, igazából ők
maguk tudják a legjobban megfogalmazni, hogy
mire van szükségük. Legyen szó oktatásról, szórakozásról, a kulturális életről vagy akár a munkahelyteremtésről. Ezért hoztuk létre ezt a kerekasztalt, a következő években rendszeresen egyeztetni
fogunk a fiatalok képviselőivel az őket érintő leglényegesebb kérdésekben.
- Erdélyt is sújtja a koronavírus, mi a helyzet
Csíkszeredában, milyen szabályok szerint élnek most?
- Romániában színek szerint sorolják be a településeket attól függően, hogy mennyi megbetegedés van. Csíkszereda adventkor sárga, ké-

sőbb pedig zöld besorolást kapott. A vendéglátóipar részlegesen működik, vannak koncertek,
színházi előadások, félházzal. Ami nem működött, az az iskolai rendszer volt, a második
félévre azonban újraindították az iskolákat. A
zöld besorolás szabályai szerint az óvodától a
líceum befejezéséig mindenki mehet iskolába,
de most azon a küszöbértéken vagyunk, amikor ez változhat. Egy ezrelék felett lehetséges,
hogy a felső tagozat és a gimnázium leáll, ez
esetben csak a végzősök, azaz a 8. és 12. osztályosok járhatnak iskolába fél csapattal, illetve működik majd az óvoda és az alsó tagozat.
- Hogy állnak az oltásokkal?
- Romániában háromféle oltóanyaggal oltanak,
az AstraZenecával kapcsolatban van egyfajta
visszafogottság. Ahhoz képest, ahogy indult az
oltási hajlandóság, most már egyre többen érzik úgy, hogy milyen előnyei vannak. Várjuk a
nyájimmunitást, ami biztonságban tartja a településeinket. Nehéz időszakot élünk, melyet az
emberek leginkább a munkahelyek elvesztésében érzik meg egy-egy ágazatban. Összességében a most beállt helyzettel is meg kell birkózzunk, ha ezt még tudjuk tartani egy ideig, akkor
úgy gondolom, hogy nem lesz gond, az embereknek lesz energiájuk újrakezdeni.
Fodor Petra

8. � Hirdetmények

2021. március 25.

Polgármesteri döntések
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány
miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a
szükségesség és arányosság követelményének figyelembevételével.
A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel 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 előreláthatólag a 2021. március 25-ére tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban
hoz döntést a polgármester, összhangban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
adományozására
2. Javaslat a 2020. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 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 ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-

gő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgató-helyettesi (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
11. Javaslat a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény átszervezésének véleményezésére
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy egyeztetések zajlanak a településrendezési döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztéssel
kapcsolatban, melynek függvényében ebben a
témában is döntés születhet.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a
döntést megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok” fül alatt megtekinthetők, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. március
25-ét követően az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is
megtalálhatók.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái a 2021. március 26. – április
21. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti
lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész) a csapadékcsatorna hálózaton és a
megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek
ki. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú,
szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2021. március 26-án reggel kezdődnek a város 1. sze. területének kezelésével.
Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2021. április 21-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2021. március 26-án (pénteken) 1.200 kg háromnyaras pontyot telepít az
alábbiak szerint:
Tisza üzemvíz-csatorna:
1.000 kg
Sajó:
200 kg
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2021. március 27-én (szombat) reggel 06.00 órától lehet!
Serfőző Gergely
horgászmester

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Új számlázási rend

Tisztelt Felhasználók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. 04. havi számlázás során a bekötési vízmérők esetében, a 2021. 05. havi számlázás során a társasházakhoz tartozó mellékvízmérők
tekintetében Társaságunk számlázási rendjében változtatás történik, amely alapján – az
ÉRV. Zrt. teljes területén egységesen - évente 11 db részszámla és 1 db elszámoló számla készül az érintettek számára.
Azon felhasználási helyek esetében, ahol a havi fogyasztás vízmérőnként nem éri el az 1
m3-t, negyedévente lesz számlakibocsátás.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bekötési vízmérők és az elkülönített vízfelhasználási helyek vízmérőinek leolvasása a számlákon meghatározott leolvasási rend szerint történik.
Felhívjuk tisztelt felhasználóink figyelmét, hogy a fogyasztási szokásokban bekövetkező változásokra figyelemmel lehetőségük van a részszámla mennyiségének módosítását Társaságunktól kérni.
Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket a fogyasztásmérő rendszeres – lehetőség szerint legalább havi gyakorisággal történő – ellenőrzésének fontosságára, amelynek eredményeként
nem csupán a fogyasztói szokások megváltozásából, illetve részszámlázásból eredő különbségek szűrhetők ki, hanem a házi ivóvízhálózaton bekövetkezett csőtörések is.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
A számlázási rend módosításával összefüggésben felmerülő esetleges további kérdéseikkel
forduljanak bizalommal Társaságunk Ügyfélszolgálatához, az ismert elérhetőségek bármelyikén.
TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Ünnepi hulladékszállítás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a húsvéti ünnepek alatt. A
hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni.
A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok nyitvatartásásával kapcsolatban kérjük,
érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken.
A húsvéti ünnepek alatt a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Áprilisban indul a házhoz
menő zöldhulladék-gyűjtés
A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 2021
áprilisában indítja a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést.
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK
feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el, melyek pótlása ingatlanonként
és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítása kéthetente történik az április 1. –
november 30. közötti időszakban.
A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező
módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva,
kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem
szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb
nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Kérjük, a megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki
az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu oldalon a
saját településüket kiválasztva a 2021. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
Amennyiben a zöldhulladék gyűjtőzsák kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési
napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a keletkezett zöldhulladék, valamint
hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható.
BMH Nonprofit Kft.
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A Mezőkövesdi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő
általános iskolák 1. évfolyamára
történő beiratkozásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
(7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Mezőkövesdi Tankerületi Központ a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek
általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.
A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló
27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-a határozza meg.
A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:
2021. április 15. (csütörtök)
2021. április 16. (péntek)
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu/ oldalon a Hírek, közlemények menüpontban olvashatóak.

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

Tavaszi lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. március
25-31. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez
az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel.
Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer.
A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Közlemények 9.

A 2021/2022. nevelési évre történő
óvodai beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkormányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás: 2021. április 21. (szerda) és
2021. április 22. (csütörtök) napján lesz.

teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni.

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

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási
területe.

A beiratkozás - járványügyi szempontok figyelembevételével
kialakított - rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb
információ az óvoda honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 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. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szeptember
1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, az illetékes járási hivatal jogosult engedélyezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik,
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom korosztályra (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.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek
nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító 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 három hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési 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 elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 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

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön

Óvodai beiratkozás
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség Értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszaújvárosi Református
Óvodába a 2021/2022. nevelési évre
történő beiratkozás ideje: 2021. április 21-22.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Nkt.
8.§ (1.)
Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2021. augusztus 31ig betöltik a harmadik életévüket és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem”
elnevezésű nyomtatványon történik, amely letölthető a következő linkről: https://bit.ly/3e4ljOx
Az elküldés ideje: 2021. április 21-22.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a beiratkozás történhet:
• Online: a kitöltött jelentkezési lap és a beiratkozáshoz szük-

séges dokumentumok szkennelve vagy fotózva történő eljuttatása 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 lakcímkártyája
• nem magyar állampolgárság esetén a gyermek regisztrációs
kártyája, érvényes útlevele is szükséges
• aki rendelkezik
• nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal
• tartós betegségről szóló igazolással
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független! Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott
időben gondoskodjanak a gyermekük beíratásáról!
Szeretettel várjuk jelentkezését!
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

10. � Vegyes

2021. március 25.

A Tisza TV műsora

Március 25., csütörtök
10:00 Élő közvetítés a polgármesteri döntésekről
Utána a szerdai adás ismétlése:
HétHatár: A háziorvosokat is áthelyezhetik - Járványhelyzet - Maszkot adományozott a Jabil - Allergiaszezon - Közművesítik a Keleti lakóövezetet - Óraállítás - Változik a zöld hulladék elszállítása - Szemétszedés
a Sajó partján - Labdarúgás
Hétről-Hétre: A gyerekeket is támadja a covid - Sok a beteg, sokan kórházban vannak - Vigyázzunk az adatainkra - Hogy vagytok testvérvárosok? - Mozdulj velem! - Kosárlabda
Utána: a polgármesteri döntések ismétlése
Március 29., hétfő.
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Phoenix KK - Atomerőmű KSE Bonyhád bajnoki kosárlabda mérkőzés
közvetítése felvételről, a Tiszaújváros FC - Cegléd bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Március 31., szerda
18:00 HétHatár: Polgármesteri döntések - Kórházi átvezénylések - Oltásszervezés - Szennyvízvizsgálat Ügyelet az intézményekben - Húsvétra hangolódva - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Covid tüdőgyógyász szemmel - Határon túli barátaink járvány idején - Utcára tett mondatok, pozitív gondolatok - Pántlika, mazsorett, gimnasztráda - Sport
19:00 Vallási negyedóra

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 végrehaj-

tásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-3/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 04. 08.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 04. 09
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. (117es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

20 éves tapasztalattal rendelkező szakápoló
idősgondozást vállal
Tiszaújvárosban és környékén.
Tel.: 30-877-3937

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
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Fiaskó a fiókcsapat ellen
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 25. fordulójában a Kisvárda Master
Good II együttesének vendégeként lépett pályára a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Az
NB I-es fiókcsapat 5 góllal terhelte az újvárosiak hálóját, míg a vendégek csak kétszer
voltak eredményesek, így nagyarányú vereséget szenvedtek.
A Sajóbábony elleni siker után ezúttal idegenbeli mérkőzésre készültek a kék-sárgák. Az NB
I-es kisvárdai együttes második csapatához
utaztak, amellyel ősszel Tiszaújvárosban 0-0-t
játszottak. A várdaiaknál három olyan játékos
is helyet kapott a kezdőben, aki egyébként az
NB I-es együttesben is rendre szerepel. A szabolcsiak ugyanis kihasználták, hogy a válogatott edzőtábora és a közelgő Lengyelország elleni VB selejtező miatt nem volt forduló a legmagasabb osztályban. Enyhén szólva jól kezdte a mérkőzést a házigazda alakulat, hiszen az
1. percben Szentes adott remek labdát a jobb
oldalról középre, melyet Camaj a kapus felett
lőtte a hálóba 1-0. Alig végezték el a tiszaújvárosiak a középkezdést néhány passz után el
is adták a labdát. Camaj beadásánál úgy tűnt
az újvárosi védők és Tóth Cs. együttes erővel
menteni tudnak, ám a labda Himicshez került,
aki 9 méterről nem hibázott 2-0. A 10. percben
összejött a Gerliczki együttes számára a szépítés. Kristófit vágta fel a 16-oson belül Melnyik, amiért a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt a sértett nagy erővel vágta a kapu közepébe
2-1. A szépítést követően azonban nem kellett
sokat várni az újabb hazai találatra. Klasszikus kontra futott végig a pályán a 17. percben.
Vass labdaszerzést követően indította Avetiszjant, aki Szenteshez továbbított, a várdai játékos éles szögből Himicset hozta játékba, aki
közelről Tóth kapujába vágta a labdát 3-1.
A második játékrész elején Vincze Ákos rövid
hazaadását Himics fülelte le, rávezette a behátráló védőre, majd 18 méterről a jobb oldali kapufa
tövét találta el. Egy perccel később, az 50. percben Kravcsenko rántotta le Benét a 16-oson belül, 11-eshez jutott a vendégegyüttes, Kravcsenkót pedig kiállította a játékvezető. A büntetőnél
ezúttal is Kristófi volt az ítéletvégrehajtó, aki másodszor is eredményes volt, az ellenkező irányba
lőtte a labdát, mint amerre a kapus mozdult 3-2.
A vendégek edzője a 61. percben kettőt is cserélt
Tóth S.-t Lakatos, Benét Tóth Á. váltotta. Szoros volt az állás és lendületbe is jöttek az újváro-

siak, sorra alakítottak ki veszélyes helyzeteket a
hazai kapu előtt. 64. percben Gelsi lőtt 19 méterről centikkel fölé, majd a 70. minutában ugyanő
próbálkozott, de éles szögből kapura küldött löketénél Odyntsov bravúrral hárítani tudott. A
73. percben Bussy előtt adódott egyenlítési lehetőség, de 30 méteres próbálkozása a léc fölött
hagyta el a játékteret. Az utolsó negyedórára újból két változtatást hajtott végre Gerliczki Máté:
Vámost Kerekes, Papot Csoszánszki váltotta. A
kihagyott tiszaújvárosi helyzetek azonban megbosszulták magukat, a 77. percben Ötvös ívelt
be balról szabadrúgást, a labdára az öt és felesnél Himics érkezett, aki közelről a bizonytalankodó borsodi védők között fejelt a kapu jobb oldalába 4–2. A 88. percben végleg eldőlt a találkozó. Ötvös indította a bal oldalon Himicset, a
3 gólos hazai játékos visszatette a labdát Ötvösnek, ő pedig önzetlenül tálalt a támadást kísérő Szentes elé, aki 5 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt 5–2. A 91. percben még a csereként beállt Csoszánszkinak volt egy nagy helyzete. de éles szögből leadott lövése a felső lécről
vágódott vissza a mezőnybe. A kék-sárgák így
hiába játszottak majdnem egy teljes félidőt emberelőnyben, mégis vereséget szenvedtek. A Tiszaújváros így 37 pontjával a nyolcadik helyen
áll, és legközelebb március 27-én szombaton 15
órától a Cegléd ellen hazai pályán játszik bajnoki mérkőzést.
Kisvárda II. - Tiszaújváros
5-2 (3-1)
Kisvárda, zárt kapuk mögött. V.: Mencsik.
Kisvárda Master Good II: Odyntsov - Avetisyan, Melnyik, Sikorszki, Szőr, Camaj (Gyüre), Vass, Szentes (Riznychenko), Himics, Ötvös, Kravchenko.
Edző: Kocsis János.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Vincze, Kristófi, Gelsi, Pap (Csoszánszki), Vitelki (Bussy), Lőrincz, Márton, Bene (Tóth Á.),
Vámos (Kerekes).
Edző: Gerliczki Máté.
Kocsis János: Az ilyen meccsre szokták mondani,
hogy láttam már ilyet, de az nem ilyen volt… Alig
telt el egy perc és már 2-0-ra vezettünk, majd 3-1
után ziccert hibáztunk, és ahelyett, hogy 4-1 lett
volna egy hatalmas egyéni hibából megfogyatkozott a létszámunk, az ellenfél pedig újra szépített.
Hatalmas küzdelemben tartottuk az eredményt,
majd sikerült bebiztosítani a győzelmet. Az eredmény kicsit csalóka, de megérdemelt, ugyanakkor nagyon meg kellett dolgozni érte.
Gerliczki Máté: Kifejezetten örülök, hogy tar-

Tisztes vereség, bravúros
győzelem
KÉZILABDA. A nők és a férfiak egyaránt idegenben léptek pályára a megyei bajnokságban. A lányok papírforma
vereséget szenvedtek a tabellát pontveszteség nélkül vezető
Borsod SK-tól, a fiúk viszont bravúros győzelmet arattak a
Gyöngyös ellen.
A TSC női csapta az esélytelenek nyugalmával vehette fel a harcot a listavezetővel szemben, s az első játékrész végére be is bizonyosodott, hogy nem sikerül megtépázni a bajnoki cím várományosának tekintélyét. A tiszaújvárosi amazonok azonban
nem adták fel, a második félidőben csak 3 góllal tudták növelni
előnyüket az alsózsolcaiak.
Borsod SK - TSC
37-27 (18-11)
A TSC góllövői: Kui 9, Bagdi Á. 7, Rónai 5, Varga Zs. 3, Új,
Nagy, Kiss.
Bár Bagdiék korábban reménykedtek abban, hogy a bajnoki rájátszásban a felsőházban folytathatják, ez nem jött össze, a Mezőkeresztes „elorozta” a 4. helyet. Folytatás tehát az alsóházban,
a MEAFC és a Sárospatak társaságában. Az első meccs március
28-án, vasárnap lesz hazai pályán a MEAFC ellen. Van min javítani, hiszen a három csapat egymás elleni mérkőzései alapján
a TSC csak a 3. a trióból.
A fiúk is az 5. helyen állnak jelenleg, s ehhez az kellett, hogy bravúros győzelmet szerezzenek a Gyöngyös ellen. Az első félidőben
a hevesieknek állt a zászló, a végére azonban a kétgólos hátrányból
egygólos előny lett az egyébként gólszegény mérkőzésen. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a TSC két játékosa, Somodi Gábor és Vámosi Zoltán súlyos sérülést szenvedett.
Gyöngyös - Tiszaújváros
19-20 (9-7)
A fiúk ugyancsak vasárnap játszanak, a listavezető Acélvárost
fogadják.

talékcsapat ellen már csak egy mérkőzésünk
lesz Mezőköveseden és válogatott szünetben
nem játszunk már NB I-es klub fiókcsapatával.
Az első percben kétszer kezdtünk közepet és
már kettő nullára vezetett belőle az ellenfél, ez
legalább olyan demoralizáló volt, mint az egész
hetünk. Pályafutásom legnehezebb hete volt a
mostani. Várunk vissza Peti!
A forduló további eredményei
Eger - Sajóbábony 3-0
Cegléd - DVSC II. 1-0
Tiszakécske - DVTK II. 3-2
Balassagyarmat - Jászberény 0-0
Tiszafüred - Gyöngyös 3-1
SBTC - Füzesgyarmat 1-0
Mezőkövesd II. - Hatvan 0-0
Zugló - Tállya 3-1
Sényő - Putnok 1-1
Következik a 26. forduló
2021. március 27., szombat 15:00
Füzesgyarmat - Mezőkövesd II.
Gyöngyös - SBTC
Jászberény - Tiszafüred
DVTK II. - Balassagyarmat
DVSC II. - Tiszakécske
Tiszaújváros - Cegléd
Sajóbábony - Kisvárda II.
Tállya - Sényő
Hatvan - Zugló
Putnok - Eger

Adtak és kaptak
A hétvégén az utánpótlás csapatok idegenben a
Gesztelyi FC és a GFSE OROS együttesei ellen léptek pályára. Az „eredmény” 2-2, és a gólok száma is egál, 7-7.
U19
Gesztely - Tiszaújváros
0-2 (0-1)
Gól: Barna Á. 2
Puskás Tibor: A nagyon rossz talajú pályán
megrendezett mérkőzésen helyenként szemre is tetszetős támadásokat vezetve, sok helyzetet kidolgozva teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. A csapat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott, hiszen a 36. perctől emberhátrányban játszottunk, köszönhetően az arrogáns,
nagyképű, lekezelő játékvezető ténykedésének.
Jók: az egész csapat
U17
Gesztely - Tiszaújváros
4-1 (2-0)
Gól: Horváth A. (öngól)

Tóth Csaba hálója ötször rezdült meg.
Hágen Zsolt: Az erős szél, valamint a pálya
rossz talaja garantálta, nem ez lesz minden
idők legszebb futballmérkőzése. Érdekes módon mindkét csapat széllel szemben játszott
jobban, a második félidőben volt egy 30 perces időszak, amikor meg is fordíthattuk volna
a találkozó kimenetelét, de a döntő szituációkban rossz döntéseket hoztunk, így nem tudtunk
pontot sem szerezni.
Jók: Szmicsek L., György K.
U15
GFSE OROS - Tiszaújváros
3-1 (1-1)
Gól: Kis D.
Császár Zoltán: Mindenre számítottam, azonban erre nem! Sajnos úgy látom, hogy gödörbe került, nem találja magát a csapat. Azon vagyunk, hogy minél hamarabb újra megtaláljuk
a régi énünket. A mai mérkőzésen hajtottunk,
azonban ma csak ennyi volt a csapatban. Ekkora különbség semiképpen nincs a két csapat
között.
Jók: Kis D, Jávorszki R, Mező Dániel.
U14
GFSE OROS - Tiszaújváros
0-3 (0-3)
Gól: Tóth R., Elek M., Pásztor Z.
Czerva Zoltán: Két sérültünk felépült, ez az
eredményben meg is mutatkozott. Az első félidőben jobban és kapura is veszélyesebben játszottunk, mint a hazaiak. Több helyzetet tudtunk kialakítani, és ezekből három gólt szereztünk. A középpályán sok labdát szereztünk és
ezekből veszélyes ellentámadásokat vezettünk.
A második félidőben a játék kiegyenlítettebb
volt, de hátul jól zártunk, ellenfelünknek nem
igazán sikerült gólhelyzetet kialakítania.Végre győztünk, remélem ez a csapat önbizalmát
növeli majd az elkövetkezendőkben. Hétvégén szeretnénk ismét eredményesen szerepelni.
Jók: Pusztahelyi L., Pásztor Z., Elek M., Székely-Lukács.

Az első negyed volt a nyerő
KOSÁRLABDA. A SMAFC együttesét fogadta hazai környezetben a Tiszaújvárosi Phoenix KK március 19én. A tabellán eggyel mögöttünk állomásozó soproniakkal szemben ez a találkozó egyfajta rangadónak minősült,
és mindkét fél számára nagyon fontos
volt, hogy győzelemmel hagyja el a pályát. A Phenixnek sikerült.
Phoenix KK – SMAFC
61-54 (24-9, 12-13, 19-18, 6-14)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Szabó Norbert (5), Drahos Gábor (14),
Molnár Bence (3/3), Kovács Zoltán (9/3),
Lajsz Gergely (13). Csere: Kiss Balázs
(2), Kovács Martin (3), Taskó István (-),
Eremiás Kristóf (-), Orliczki Bence (6),
Szilasi Bence (-), Asszú Áron (6). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Nagy lendülettel kezdett a Phoenix, az első negyed közepén már tízpontos előnyt
mutatott az eredményjelző. A támadássorozat a későbbiekben sem tört meg: a
nyolc perc alatt tizenegy pontig jutó Lajsz
Gergely és a szintén jó dobóformát mutató Drahos Gábor vezérletével az etap végéhez határozottan érzékelhető, 24-9-es
vezetés alakult ki.
A Phoenix ott folytatta a második játékrészben, ahol két perccel korábban abbahagyta. Egy 8-0-s rohammal indította az
etapot, a SMAFC csak az ötödik percben

talált be a hazai gyűrűbe. Ettől kezdve
azonban a vendégek is pontosabbá váltak,
és lassú felzárkózásba kezdtek. A soproni erőfeszítéseknek meg is lett az eredménye, ezt a szakaszt ők nyerték. A korábbi eredményességnek hála azonban még
mindig tizennégy pontos előnnyel vonulhatott el a nagyszünetre a Tiszaújváros.
(36-22). (Lajsz Gergely sajnos komoly
sérülést szerzett a második negyedben,
így félbe kellett hagynia a mérkőzést.)
Kiegyenlítetten vette kezdetét a második
félidő, a harmadik perctől azonban sikerült egyre inkább elszakadnia a hazaiaknak. A negyed derekára sikerült átlépniük a húszpontos előnyt (49-27), ezután
azonban válságosabb percek következtek.
Megszaporodtak a pontatlanságok, ismét
feltámadt a Sopron, s végül ez a negyed is
soványabbra sikerült. (55-40).
A záró etap a vendégek számára alakult
jobban. A Phoenix tizenöt pontos előnye a
negyedik percre nyolc egységre apadt (5547), és csak a negyed derekán kezdett ébredezni. Továbbra is sok hibával játszott a
csapat, ugyanakkor a vendégeken is látszottak a fáradtság jelei. Nagyon nehezen,
de tudta tartani az előnyt a Phoenix, és sikerült győzelemmel távoznia a pályáról.
A dupla-duplázó Drahos Gábor ezúttal
is a találkozó legjobbjának bizonyult: 14
ponttal, 15 lepattanóval, 1 szerzett labdával, 9 assziszttal, 7 kiharcolt faulttal és 1
blokkal járult hozzá a Phoenix győzelmé-

Lajsz bokatörést szenvedett, ő már
nem léphet pályára a szezonban.
hez. Sérülése ellenére is szép játékot mutatott be Lajsz Gergely (13 pont, 5 lepattanó, 2 szerzett labda, 2 assziszt, 2 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Úgy kezdtük ezt a
mérkőzést, ahogy kezdeni kell, igazi kosárlabda volt: nagy lendülettel, pontos
passzokkal, gyors befejezéssel, ezzel szerencsére sikerült az ellenfelünk fásultságát is kihasználnunk. Később az ellenfél védekezésváltása miatt megtorpantunk többször is, egyszerűen nem találtuk
a dobókezünket. Szerencsére az ellenfél
sem dobott jól, így meccsben tudtuk tartani önmagunkat. Ezzel a mérkőzéssel bebiztosítottuk a tizedik helyünket, aminek
nagyon örülünk.
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Tiszaújvárosi fiatalok találmánya: a Klingz

Elindult a Klingz, az első magyar fejlesztésű
böngésző alapú virtuális tantermi szoftver.
Az egyik ötletgazda Gere Márton, egy Tiszaújvárosból elszármazott fiatal gépészmérnök, aki cégtársaival, barátaival - látva a digitális oktatás indulásakor a nehézségeket kifejlesztettek egy tanulást segítő szoftvert.
A tesztüzem hetek óta tart, a találmányról, a
fejleményekről Gere Mártont, a Klingz társalapítóját kérdeztük.
- Már működik a Klingz? Vannak felhasználói?
- A szoftver már működik, bárki által elérhető
és használható is, egyelőre ingyen. Teszt üzemmódban van, s ez idő alatt szeretnénk, hogy
az estleges hibákat korrigálhassuk. Egyelőre maximálisan működik minden funkciójával
együtt, iskolák, magániskolák, nyelviskolák is
felhasználhatják.
- Hogy jött az ötlet, hogy ebbe belefogjatok, hiszen felnőtt, dolgozó emberként érintettek sem
vagytok a digitális oktatásban, így nem is nagyon láttok, láttatok bele a buktatóiba?
- Az ötlet onnan ered, hogy a fejlesztő alapítótársunk Demkó Bence édesanyja pedagógus,
láttuk, hallottuk tőle is a nehézségeket, buktatókat, amikor a járvány első hullámának hatására elindult egyik napról a másikra az online
oktatás. Eléggé döcögős volt mind a szoftverek, mind azoknak a funkciókészlete, hogy igazán effektív legyen az oktatás, így ő hobbiból
elkezdett fejlesztgetni, hogy egy kicsit segítsen
az édesanyjának. Ezután kerültem én a képbe
és a másik alapítótársam, így együtt azt gondoltuk, hogy mi lenne, ha ebből kicsit többet kihoznánk, mint egy hobbi, vagy, mint egy családon belüli segítség. Elég komolyan elkezdtünk
foglalkozni vele, véleményeket gyűjtöttünk pedagógusoktól, ismerősöktől, hogy mi az, ami
jól működik, és mik azok a hibák vagy hiányos-

ságok, amiket orvosolni lehetne. Ezen vélemények alapján szépen felépítettük azt, ami most
a Klingz formájában meg is valósult, ami eszközkészletében, felületében a tanulókat és a pedagógusokat szolgálja.
- Van sok platform, ahol tanár-diák találkozhat,
tanulhat és taníthat, hol már rutinosan, technikai zökkenők nélkül, de bizony vannak nehézségek, hacsak a Kréta rendszer legutóbbi ös�szeomlását említem.
- Ez egy önálló, minden más digitális oktatási felülettől független szoftver. Ez is volt a célunk egyébként, hogy mint azt korábban is hallottuk, a magyar oktatás is függ a nagy amerikai
cégektől, gondoljunk csak a Microsoft termékekre, illetve egyéb nagy amerikai cégek termékeire, amit szerettük volna, hogy saját fejlesztésünkkel teljesen függetlenítsük magunkat a világ bármely országának cégeitől. Ez csakis a miénk, semmilyen társtulajdonos és más résztvevő
nincs benne, ez csakis a tiszaújvárosi származású fiatalok kitalációja és megvalósítása.
- Ti, tiszaújvárosi fiatalok eljuttattátok már ezt
az információt, ezt a lehetőséget a tiszaújvárosi
volt pedagógusaitokhoz, iskoláitokhoz?
- Igen, megkerestük volt tanárainkat is, hogy
teszteljék, próbálják ki és véleményezzék. Szeretnénk minden olyan funkciót beletenni, hogy
maximálisan kielégítsen minden igényt. Igazából továbbra is azt szeretnénk, hogy ingyenes legyen, hiszen az a célunk, hogy mindaddig teljesen díjmentes legyen mindenki számára a világon, nem csak Magyarországon, ameddig nem gondoljuk úgy, hogy annyi hozzáadott
értékkel bír és annyira stabil a rendszer, hogy
azért már akár díjat is számoljunk fel a használatáért. Magániskolákból is megkerestek már
bennünket, és mi is keresünk meg iskolákat, hiszen szeretnénk bemutatni, és azt, hogy minél
több emberhez eljusson az oktatás bármely területén ez a szoftver és használják.

A Klingz elrajtolt, a tesztüzem idején ingyenes.

Gere Márton, az első magyar fejlesztésű internet alapú virtuális tantermi szoftver, a Klingz
társalapítója.
- Marci! Mit tud ez a szoftver?
- Először is semmilyen egyéb szoftver letöltése, sem pedig telepítése nem szükséges a Kilngz használatához, tehát bárki, akinek van egy
böngészője, elérheti és tudja használni. A nyitóoldalon a regisztrációt követően korlátlanul minden funkció hozzáférhető, a „Próbáld
ki” gombra kattintva rögtön a felületre vezérel minket. Ez egy limitált felület mind idejében, mind funkcionalitásában azért, mert arra
szeretnénk sarkallni a felhasználókat, hogy regisztráljanak, hogy később tudjuk tájékoztatni
őket az új funkciók bevezetéséről. A tanterem
létrehozása gombra kattintva már ott találjuk
magunkat egy virtuális tanteremben, ahol a tanár eldöntheti, hogy aki be szeretne lépni, az
jogosult legyen, beléphessen egy linken keresztül. Ez ugye a biztonságot szolgálja, hogy illetéktelenek ne léphessenek be az órára. Voltak
ebből korábban botrányok, hogy olyan személyek is beléptek órákra, akiknek nem lett volna
ott a helyük és olyan dolgokat csináltak, amit
nem szabadott volna, szóval itt a Klingzben a
tanár döntheti el, hogy beengedi-e a diákot.
- A Klingzben fizikailag közelebb lehet egymáshoz a tanár és a diák?
- Igen, ez így van, fizikailag sokkal közelebb
kerülnek egymáshoz. Tehát ha valójában a
klasszikus tantermi oktatás van, ott lennének
mind a ketten. Itt a felület bal oldalán van az
oktató, illetve alul ülnek felsorakoztatva a diákok. A tanár írhat bármilyen táblára, amit maga választ ki, többféle szín is van, de van négyzetrácsos is, matekórára. Nyilván ennek módosíthatom a méretét, attól függően, hogy men�nyi tartalommal szeretném azt feltölteni. A tanár alapesetben az, aki szerkeszti a táblát és ráír, miközben a diákot kihívhatja a táblához és

ő is ráírhat, sőt egyszerre többen is megtehetik
ezt, színekkel megkülönböztetve a táblánál feladatot megoldó diákokat.
- A tanórát el lehet menteni?
- A tábla mentése funkció valóban lesz benne,
de egyelőre fejlesztés alatt van. Felvenni nem
tudjuk a teljes órát, de a tábla tartalmának mentésére lehetőség lesz, ezáltal visszahívható lesz
majd az is, hogy mit adott le a tanár, ha esetleg valamelyik diák lemaradt vagy hiányzott
az óráról. Így bele tud nyúlni, jegyzetelni tud,
vagy akár listát készíteni. Ez akkor jó, amikor
a tanár nem írni akar a táblára, hanem szöveget akar szerkeszteni, és nem szeretne egy dokumentumot beszúrni, csak gyorsan jegyzetelni egy-két gondolatot. Arra jó egy ilyen gyors
megoldás, és ennek is lehet szerkeszteni a színét, a tartalmát, de ezek már apró kiegészítő funkciók, de természetesen lehet képernyőt,
dokumentumokat megosztani és azokat szerkeszteni is élőben.
- Mennyien használják ezt, amióta piacra dobtátok?
- A számokat és az aktivitásokat folyamatosan
figyeljük, voltak olyan napok, amikor 100 fölötti látogató volt mind az oldalon, mind a digitális
tanteremben, de átlagosan például egy magániskola 10 főre veszi meg a jogot. Hobbink és szenvedélyünk is ez az egész, sőt már több mint hobbi, mert azért elég sok időt és energiát fektetünk
bele a mindennapjainkból is. Én például a főállásom mellett foglalkozom ezzel, így egy kicsit
sok, de ezt mi találtuk ki és szeretünk rajta dolgozni. Természetesen majd szeretnénk, hogy a
belefektetett idő és energia megtérüljön. Egyelőre két nyelven érhető el a szoftver, szóval akár
a valódi határok átlépésére is lehetőségünk lesz.
berta

Önkéntesek a Sajó partján
Lelkes kis csapat gyűlt össze szombat reggel a Sajó partján Sajószöged és Sajóörös között.
Az árral érkezett és az apadás után itt ragadt hulladéktól tisztították meg a partot.
Három óra, tíz ember, tíz köbméter szemét - ez lett a szombat délelőtt mérlege. Önkéntesek gyűjtötték össze a szemetet a Sajó partján. Az ötletgazda, Papp Csaba szereti járni a természetet, szeret fotózni, sokszor jár itt a Sajó partján is.
- Amikor két hete kijöttem ide fényképezni, és bementem az erdőbe, azt vettem észre, hogy
nem az avar ropog a talpam alatt, hanem a műanyagpalackok - mondta Csaba. - Ekkor döntöttem el, hogy kijövök valamelyik nap és összeszedem. Beszéltem a vízüggyel, ők nagyon segítőkészek voltak, azt mondták, ha
összeszedjük, akkor ők elszállítják. A múlt héten aztán találkoztam egy kutyasétáltatóval, Somogyi Tamással és megbeszéltük, hogy kijövünk most szombaton és összeszedjük. Ebből kerekedett egy kisebb csapat mára.
Barátok, ismerősök indultak neki jó hangulatban a partnak, ötszáz méteren szedték össze a szemetet. A hulladék nagy része műanyagpalack volt, de volt itt minden más is.
- Nem járok gyakran erre - mondta Mariann, az egyik önkéntes -, de itt nőttem fel Sajószögeden, ezért is tartom fontosnak, hogy rendezett legyen a környezet. Nagyon jó lenne, ha az emberek odafigyelnének a környezetük tisztaságára. Nagyon egyszerű eldobni egy
üdítős flakont, ez sajnos már az utcákon is jelen van, nem csak ott, ahol nem látja senki. Nem mellesleg ez egy jó kikapcsolódási lehetőség is a mostani korlátozott időszakban.
Az elmúlt két évtizedben egyre veszélyesebb és hatásában is egyre súlyosabb szennyezéssel kellett szembenéznie a vízügyi szerveknek: PET-palack áradat, ipari szennyezések, egyre többször nem csak halljuk, magunk is megtapasztaljuk a környezetkárosítást.
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