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Járványügy

1966. április 1-jétől nyilvánították várossá Tiszaszederkényt. Születésnapi múltidézésünk lapunk 6. és 7. oldalán.

Ez a húsvét is más lesz
Tavaly ilyenkor még az ezret sem érte
el az országban a koronavírussal fertőzöttek száma, most pedig már több
mint hatszázezer a járvány kezdete óta
megbetegedettek száma.
Tavaly márciusban új világ kezdődött, talán magunk sem hittük, hogy egy év múlva ugyanolyan napokat élünk majd, mint
akkor. Az új helyzetbe jött aztán a húsvét,
a kereszténység legnagyobb ünnepe, ami
a járványhelyzet miatt máshogy, csendesebben telt. Elmaradtak a nyilvános egyházi szertartások, a hívek a youtube-on,
a facebookon és a televíziós csatornákon
követhették az ünnepi alkalmakat.
Aggódva figyelte a híreket mindenki, a
húsvét is csendesen telt, eseménytelenül.
Egy év telt el, s amit sokszor emlegetnek
úgy, mint karanténfáradtság, egyre jobban eluralkodik az embereken. A napfény
a szabadba csábítja a városlakót, a kirándulóhelyeken olykor maszk sem védi az
arcot, egyre többen érzik úgy, hogy elegük van. Hamarosan itt a négynapos ün-

Szerda délelőtt a piacon.

A nagy sütés-főzések elmaradnak, de sonka a legtöbb helyen lesz az asztalon.
nep, a boltok zárva lesznek, elindult a
húsvéti nagybevásárlás.
- Én egyedül vagyok, nem jön most hozzám senki, így töltöm az ünnepet - mondta Illésné Edit. - A sonkát már megvettem,
most veszek hozzá tormát is, lesz főtt tojás, húsleves, a menü azért hagyományos
lesz.
- Szombaton és vasárnap is dolgozni fogok
- mondta Kazainé Csanádi Ildikó -, Hejőbábán dolgozom egy otthonban, amikor
pedig szabadnapom van, akkor indulok
neki a vásárlásnak. Csendes lesz az idei
ünnep, nemrég haláleset történt a családban, ezért is. Otthon leszünk családi körben, mindenki a saját családjában.
A legtöbben, ha nem is lesz idén nagy locsolkodás, azért sonkát vesznek az ünnepre. Bár most a vásárlók is kevesebben
vannak.
- Sonka is kevesebb van - mondta Varga
György, a Husi Húsbolt tulajdonosa -, éppen ki fog tartani a füstölt áru. Ma kaptuk

meg az utolsó szállítmányt, és nem is lesz
több, nem mondhatnám, hogy dúskálunk
az áruban. A vásárlók is kevesebben vannak, a sonka ugyan fogy, a vásárlók közül többen azt mondták, hogy megfőzik a
sonkát, tojást, és inkább kimennek a szabadba piknikezni. A legnépszerűbb még
mindig a hagyományos kötözött sonka,
de a parasztsonkát is sokan keresik, és viszik a füstölt tarját is, ez ízlés kérdése.
Sokan attól tartanak, hogy a hosszú hétvégén a kirándulóhelyek is zsúfolásig telnek. A szakemberek nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy mindenhol
kötelező a maszkviselés. Húsvétkor is
fontos az elővigyázatosság, mivel úgy tűnik, hogy még mindig a járvány felszálló
ágában vagyunk, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes arra kéri a
lakosságot, hogy a járvány terjedésének
megakadályozásáért mindenki a legszűkebb családi körben töltse az ünnepet.

Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltás, a szerdai adatok szerint már 2 millió 11 ezer embert beoltottak. Az
új fertőzöttek száma 6700, 302-en hunytak el egy nap alatt,
összesen 20737 áldozatot követelt már a járvány hazánkban.
224 761 az aktív fertőzöttek száma, 406 935-en pedig meg�gyógyultak.
Az elmúlt egy hétben 83 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok, ketten kórházba kerültek, harmincan pedig meggyógyultak, az aktív esetek száma 213. A
járvány harmadik hullámának még mindig a felszálló ágában
van az ország, mondják a szakemberek, fontos a védekezés,
az oltás. Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában
is folytatódott a védőoltás, az intézményben 85 százalékos az
átoltottság.
A járványügyi helyzetről részletesen lapunk 3. és 5. oldalán
olvashatnak.

Kilencven év

Tűzijátékos torta, sütemények a tányérokon, ajándékok és dokumentumok az asztalon. Városunk újabb 90 éves lakója, Ráduly
Marika néni március 27-én ünnepelte születésnapját.
A járványhelyzet miatt csak szűk családi körben, így elmaradt
az önkormányzati személyes köszöntés is, de a jókívánságokat
és az ajándékokat természetesen eljuttatta a város vezetése az
ünnepeltnek.

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, illetve a Nagyhétre vonatkozó
előírás a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon található.
- Templomunk 8.00-19.00-ig nyitva van, hogy akik egy-egy
imádságra szívesen betérnének, megtehessék azt.
- A 20.00 órai harangszó alatt lélekben összekapcsolódva
imádkozzunk a járvány megszűnéséért (imádság a honlapunkon megtalálható).
- A Húsvét Szent három napját, sajnálatos módon a járványügyi
helyzetre való tekintettel közösségi formában ismételten nem
tudjuk ünnepelni. Nagycsütörtökön a Papság Szentségének és
az Oltáriszentség megalapítását, Nagypénteken Urunk kínszenvedését és keresztre feszítését ünnepeljük! Nagypéntek
szigorú böjt! Nagyszombaton az egyház csendes imádságban
készülődik legnagyobb ünnepére, a feltámadást ünneplő Húsvétra. Kérem a kedves testvéreket, hogy az online közvetítéseken túl (Szent István tv és rádió, Duna tv), a járványügyi
előírások betartásával egyénileg, egy-egy rövid időre térjenek
be templomunkba csendes imádságra. Az előtérben egy időben maximum 2 fő tartózkodhat, a védőtávolság betartásával.
- A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez közösségünk
úgy csatlakozik, hogy a templomban látható helylen 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
- Keresztelésre, első áldozásra, bérmálkozásra és házasságkötésre készülők türelmét továbbra is kérem a rájuk vonatkozó
következő időpont kijelöléséig.
- A felvett miseszándékokat a korlátozások elmúltával, az érintettekkel egyeztetve egy későbbi időpontra helyezzük át.
- Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos időpont
egyeztetést kérünk! Kedden, szerdán 10.00-11.00-ig, csütörtökön, pénteken 16.00-17.00-ig lesz ügyelet.
- Altemplom nyitvatartása: Húsvét utáni héten hétfő – vasárnap: 09.00 –19.00.

Bocsánat
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprilisi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
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Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja!
Görögkatolikus
Nagycsütörtök: 17.30 Kínszenvedési evangéliumok olvasása.
Nagypéntek: 8.00 Királyi imaórák, 15.00 Sírbatételi vecsernye, 17.30 Nagyszombati utrenye (Krisztus siratása). Nagyszombat: 9.00 Nagy Szent Vazul Liturgiája vecsernyével.
HÚSVÉT: 6.00 Húsvéti utrenye (feltámadási szertartás),
pászkaszentelés, 11.00 Szent Liturgia, pászkaszentelés, 17.00
Húsvéti vecsernye (Agapé). Húsvéthétfő: 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Húsvét harmadik napján: 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Fényes hét többi napján
7.45 utrenye, 8.30 Szent Liturgia.
Sajószögeden a feltámadási szertartás nagyszombaton 18 órakor, a húsvéti ünnepi Szent Liturgia 11-kor kezdődik.
A járványügyi előírások betartására fokozottan figyeljünk. A
templomban a távolságtartás biztosítása miatt egyes padokat
lezárunk, kérjük a kedves testvéreket, hogy a kijelölt helyeket
foglalják el, együtt csak a családtagok üljenek!
Tisztelettel kérünk minden görögkatolikust egyházközségünk
támogatására (adomány, egyházfenntartási hozzájárulás, persely). Számlaszámunk: 12035803-00165588-00100006.
Az Ünnepek Ünnepén a halált eltipró Üdvözítő Krisztus gazdag áldását kívánjuk, Ő őrizzen meg minket végtelen szeretetében és békéjében!

Református

Továbbra is minden személyes jelenléttel járó istentisztelet,
gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. A nagyheti és
húsvéti istentiszteleteinket élő-online közösségben tartjuk.
Online alkalmaink a következő rend szerint gyülekezetünk facebook oldalán (@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református Egyházközség) követhetők:
Nagypénteki istentisztelet - április 2., 10:00 óra
Nagyszombati istentisztelet - április 3., 10:00 óra
Húsvét vasárnapi ÚRVACSORÁS istentisztelet - április 4, 10:00
óra . A szent jegyeket otthon kell kikészíteni, és onnét lehet bekapcsolódni az online térben megvalósuló gyülekezeti közösségbe, követve a közvetített ágendás liturgiát. Krisztus jelenvalóságának nincs akadálya, Szentlelkével mindenütt ott van.
Húsvét hétfői istentisztelet - április 5., 10:00 óra
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)
Istentől áldott húsvéti ünnepet kívánunk! Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt!

Új autó
a Városgazdánál

Egy régi, közel huszonöt éves és több mint 350 ezer kilométert
futott tehergépjárművet cserélt le a napokban a Városgazda Kft.
Az Önkormányzat által beszerzett új, Isuzu gyártmányú autó a
héten állt szolgálatba.
- A két és fél méteres a nyomtáv lehetővé teszi, hogy könnyen
lehet közlekedni vele a járdákon, keskenyebb útszakaszokon.
- mondta el lapunk kérdésére Krajnyák László, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonfprofit Kft. műszaki vezetője. - Megerősített
alváza van, Euro6-os motorral rendelkezik, 1900 cm3-es dízelmotor van benne, és ami nagyon hasznos, hogy három irányba billenő platós felépítménye van. A közterületek karbantartásakor, és egyéb városüzemeltetési feladatok során fogjuk nagy
hasznát venni.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 4-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd április 5-től (hétfőtől) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)
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
8-19		
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Majoros István

a szerető férj, apa és nagyapa életének 84. évében
rövid betegség után váratlanul elhunyt.
Utolsó útjára 2021. 04. 07-én 12:30-kor,
szűk családi körben kísérjük a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család

címre.

Dr. Knöchel Renate

halálának első évfordulójára
Fájó szívvel gondolnak Rád, férjed, gyermekeid, unokáid
és a közben megszületett dédunokád.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szeretnek.
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet.
Csak próbálkozunk élni nélküled.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
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Egyszerű fogas kérdések, döntések

Az érvényben lévő veszélyhelyzet miatt a települések polgármesterei gyakorolják a képviselő-testületek jog- és hatáskörét. E felhatalmazással élve dr. Fülöp György polgármester több határozatot és rendeletet is hozott március 25-én.
A polgármester az eredetileg a képviselő-testület március 25-ei ülésére tervezett témakörökben hozott döntéseket, de nem mindegyikben, ugyanis úgy vélte, hogy a szoros határidőkhöz nem kötődő, de fontos kérdésekben
(például az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervei, a forgalomtechnikai terv, az Épületfenntartás alap felhasználása, stb.) célszerűbb testületi döntést hozni.
A polgármester hozzátette, a határozatokról,

Az előterjesztéseket dr. Juhos Szabolcs
jegyző ismertette.

rendeletekről előzetesen egyeztetett a frakcióvezetőkkel.
Nem változnak a gyermekétkeztetés, a bölcsődei gondozási díj, a személyi térítési díjköteles szociális szolgáltatások díjai. Egy tavaly decemberben hozott kormányrendelet értelmében
nem is változhatnak - pontosabban, nem emelkedhetnek - 2021. december 31-ig. Az önkormányzatoknak azonban ettől függetlenül rendeletben kell szabályozniuk az intézményi térítési díjakat. E kötelezettségnek tett eleget a polgármester, 2022. március 31-ig rögzítve a jelenlegi díjakat.
Az önkormányzat minden évben áttekinti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket és javaslatot kér azok esetleges módosítására. Az orvosok az egymás közti egyeztetések után a háziorvosi, gyermekorvosi körzetek
módosítást nem tartották szükségesnek. A fogorvosi körzetek esetében van változás, a Vörösmarty út a VII. sz. körzetből a IV. számú körzetbe került át.
A rendelet rögzíti azt is, hogy a települési lakcímmel rendelkező személyek (alapvetően a
hajléktalanok) háziorvosi ellátását a II. sz. háziorvosi körzet, házi gyermekorvosi ellátását az
V. sz. házi gyermekorvosi körzet orvosa biztosítja.
A polgármester két pénzügyi tárgyú döntést
is hozott. Hozzájárult ahhoz, hogy az Ifjúsági parkban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által térítésmentesen kihelyezendő 2 szabadtéri kosárlabda félpálya (476
m2) egész pályaként történő használatát lehetővé tétele érdekében a jelenlegi aszfaltos pálya
fennmaradó 87 négyzetméternyi része is kapjon úgynevezett sportburkolatot. Erre, illetve

Aktuális � 3.

Bodnár Péter a kosárlabdázók szövetségének főtitkára és dr. Fülöp György polgármester
tavaly decemberben tekintette meg a felújítandó pályát.
az oldalszegély felfestésére 1,4 millió forintot,
a pálya vagyonvédelme érdekében egy biztonsági kamera kiépítésére 2,5 millió forintot biztosított.
A polgármester - köszönetet mondva az Ecomissio Kft.-nek - döntött arról is, hogy az önkormányzat vegye át a cég pénzügyi felajánlását. Az Ecomissio ugyanis 2021 és 2023 között
évente 500-500 ezer forinttal kívánja támogatni a „Zöldülő Tiszaújváros” programot, valamint a fiatalok környezettudatos szemléletformálását.
A polgármester döntött a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői, valamint
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
gazdasági igazgató-helyettesi beosztás ellátására vonatkozó pályázatok kiírásáról is.

Dr. Fülöp György - véleményezési jogkörével élve - tudomásul vette, hogy a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium szakgimnáziumi nevelés-oktatás köznevelési alapfeladatát töröljék az iskola alapdokumentumából - mivel a
szakgimnáziumi nevelés-oktatás kifutott, ebben a tanévben már nem tartozik hozzá osztály, s a képzést pótvizsgázók sem igényelték. Ezzel összefüggésben az intézmény neve
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és
Kollégiumra változik, a tagintézmény neve
pedig hivatalosan Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium Középiskolai
Kollégiuma lesz.
Ferenczi László

Most különösen fontos a szabályok betartása
Újabb hét telt el a koronavírus árnyékában,
már több mint kétmillióan megkapták a védőoltást, de az enyhítéseknek még nincs itt
az ideje.
A kormány április 8-ig meghosszabbította a védelmi intézkedések hatályát, közölte hétfői sajtótájékoztatóján az operatív törzs. A maszkviselésre, kijárási tilalomra, üzletekre, szolgáltatókra vonatkozó védelmi intézkedések és az is-

kolákat érintő korlátozó rendelkezések hatályban maradnak.
Az oltottak száma meghaladta a kétmilliót,
most a pedagógusokon a sor, de már kérhetik
és meg is kapják az oltást a kismamák is. Miután megszületett a szakmai állásfoglalás, soron
kívül megkaphatják a vakcinát a várandósok.
Az érintetteket arra kérik, hogy regisztráljanak
a vakcinainfo.gov.hu oldalon, majd vegyék fel
a kapcsolatot a háziorvosukkal, akik megszervezik az oltásukat a kórházi oltópontokon.

„A magzat számára az oxigénhiány
súlyos károkat okozhat, és ha egy kismama a terhessége alatt megfertőződik, és tüdőgyulladást kap, a saját szervezetét is nehéz ellátni oxigénnel, ezáltal pedig a magzat még kevesebb oxigénhez jut és ez okozhat súlyos problémát.”
Pap Zsolt

Most már a várandósok is megkaphatják az oltást.

A prevenciós bizottság hétfői ülésén.
- A szakmai kollégium ajánlása egyértelműen az, hogy lehet oltani a kismamákat a terhesség második és harmadik harmadában - mondta el lapunk kérdésére Pap Zsolt alpolgármester. - Előtte a háziorvossal kell egy kockázatelemzést végezni, és így döntik el közösen, hogy
megkapja-e a kismama az oltást. A szakemberek egyértelműen javasolják, hiszen sokkal nagyobb a kockázata a betegségnek, mint az oltásnak. A méhlepényen nem hatol keresztül a
vírus, ezt úgy néz ki, hogy tudják bizonyítani.
Azonban a magzat számára az oxigénhiány súlyos károkat okozhat, és ha egy kismama a terhessége alatt megfertőződik, és tüdőgyulladást
kap, a saját szervezetét is nehéz ellátni oxigénnel, ezáltal pedig a magzat még kevesebb oxigénhez jut és ez okozhat súlyos problémát.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megoldást a védőoltás jelenti. Jelenleg ötféle oltás engedélyezett az országban, de hamarosan
újabb kettővel bővülhet a paletta. A korábbi
orosz és kínai gyártók mellett további kínai és
indiai gyártók termékeit is vizsgálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI). A hatóság döntése értelmében két új vakcina, a CanSino és a CoviShield oltóanyagok válhatnak a közeljövőben elérhetővé.
Mindeközben átnevezték az AstraZeneca ol-

„Az örökítőanyag koncentrációja nagyon megemelkedett Tiszaújvárosban.”
Pap Zsolt
tóanyagát, mostantól Vaxzevriának hívják az
AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által közösen kifejlesztett oltóanyagot. Csak az oltóanyag
neve változott meg, az összetétele nem.
Kedden megérkezett a szennyvízvizsgálat
eredménye is.
- Az örökítőanyag koncentrációja nagyon megemelkedett Tiszaújvárosban - mondta Pap
Zsolt, - a minta Sajóörös, Nagycsécs és Sajószöged szennyvizét is tartalmazza, de az látszik, hogy ahogy emelkedik a fertőzöttek száma Tiszaújvárosban, úgy emelkedett meg a
koncentráció is. Az is látszik, hogy akik már
gyógyultak, ők is ürítenek, így ennek is tulajdonítható az emelkedés. Meg kell várni a következő heteket, amikor egy újabb vizsgálatot
végzünk majd, és a kettőt összehasonlítva látjuk azt, hogy milyen tendencia alakul ki, emelkedik, stagnál, vagy csökken az örökítőanyag.
Fodor Petra

4. � Aktuális

Kelemen Alíz képviselte a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnáziumot a 2021. március 24 én megrendezett Eötvös József Kárpát-medencei Középiskolai Szónokverseny
II., regionális (Bács-Kiskun-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Fejér-, Hajdú-Bihar-, Heves-,
Komárom-Esztergom-, Vas-megye) fordulóján.
A versenyen értelmezni kellett a következő idézetet, és egy 5 perces beszédben kellett összefoglalni a tanulónak, mit gondol a következő
idézetről:
„Nem vagyok babonás, csak utálom, ha fekete
macskák futnak el előttem.”
(Krasznahorkai László, Kossuth-díjas magyar
író)
A diákok érvelhettek az idézet tartalma mellett
és ellen is, a beszédet a saját nevükben kellett
megfogalmazni. A beszédhelyzet maga a verseny volt, a beszéd címzettjei a beszédről készült videót megtekintő zsűritagok voltak. A
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Az Eötvös díjnyertes szónoka
felkészülésre 30 percet fordíthattak a diákok,
csak kulcsszavas vázlatot használhattak a beszéd felolvasásakor. A járványügyi korlátozások miatt a beszédet rögzíteni kellett, majd egy
linken keresztül használható tárhellyel/fájlmegosztóval kellett eljuttatni a megadott e-mail címre.
A zsűri elnöke dr. Tóth M. Zsombor (adjunktus,
ELTE TÓK és tanár, Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskola, Budapest) volt, a zsűri tagjai: Szili Csaba (tanár) és dr. Krepsz Valéria (tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet).
Kelemen Alíz - gimnáziumunk 12.M osztályos
diákja - megnyerte a regionális fordulót, így hét
megyét képviselve került a Kárpát- medencei
döntőbe. Felkészítő tanára: Remeczki Adrienn
volt.
Ezúton is gratulálok nekik!
Szaniszló László
intézményvezető

Kelemen Alíz és felkészítő tanára, Remeczki Adrienn.

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
TÁJÉKOZTATÁS A 2020/2021. TANÍTÁSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBAN.
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a
tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.
Ebben az esztendőben azok a gyermekek válnak tankötelessé, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a hatodik életévüket, és az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges
fejlettséget elérték.
Tisztelt Szülő / Törvényes képviselő!
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy lehetőség
szerint online módon küldje be gyermeke felvételi kérelmét
az iskolába.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolába 3
féle módon tudja jelentkeztetni gyermekét.
I. Az iskola honlapján: http://szentistvan-tiszaujvaros.hu/
1. KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén.
2.„Jelentkezés az iskola első évfolyamára” felületen.
II. Iskolában: Tel: 49/542-203
3. Személyesen, előre egyeztetett időpontban.
Kérem Önöket, hogy az iskola honlapján tájékozódjanak
a beiskolázással kapcsolatban!
Sok szeretettel várjuk a gyermekeket!
Hittel és szeretettel a gyermekekért!
Gál Benjáminné
intézményvezető
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Ügyelet van, gyerek nem sok
Közel egy hónapja zártak be az óvodák és az
iskolák a járványügyi helyzet miatt. Március
8-ától minden óvodában és általános iskolában ügyeleti rendszert kellett megszervezni
azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét nem tudják megoldani a szülők. Eredetileg a tavaszi szünet végéig, azaz április
7-ig tartott volna a bezárás, azonban az elmúlt hétvégén úgy döntött a kormány, hogy
további két hétre meghosszabbítja a szigorításokat, így leghamarabb április 19-én nyithatnak a nevelési-oktatási intézmények.
Telefonon érdeklődtünk mind a négy tiszaújvárosi általános iskolától, arra voltunk kíván-

Barna Ildikó

csiak, hogy hányan vették, veszik igénybe az
ügyeletet. Kérdésünkre három iskolából azt
a válasz kaptuk, hogy bár az elmúlt hetekben
megfordult egy-két gyerek az iskolákban, de
jelenleg senki nem él ezzel a lehetőséggel. A
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolából kaptuk azt a tájékoztatást, hogy ott jelenleg is vannak gyerekek az iskolai ügyeleten.
Hasonló a helyzet a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában is.
- A rendkívüli szünet elrendelése óta 15-20
gyerek folyamatosan igénybe veszi az óvodai
ellátást - tudtuk meg Micskiné Bodó Erzsébettől, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
vezetőjétől. - A szünet meghosszabbítása miatt most újra fel kell mérnünk az igényeket, újra megkérdezzük a szülőket. Mivel a Bóbita és
a Tündérkert óvoda udvarán felújítási munkálatok folynak, ezért az ügyeletet a Szivárvány
óvoda épületébe szervezzük. Természetesen
betartjuk a járványügyi szabályokat. Egy emeleten két csoport van. A négy óvoda gyerekeit
négy külön csoportszobába helyezzük el, és az
épület saját óvodapedagógusai látják el a gyerekeket.
Nem járnak gyerekek a református óvodába,
sőt az ügyeleti ellátást sem veszi igénybe senki az egyházi oviban. A bölcsődei ellátást pedig nem érintik a járványügyi szigorítások, folyamatosan nyitva van az egészségügyi szabályokat betartva.
- Jelenleg 73 gyerek van beiratkozva, ebből 4550 gyerek jár rendszeresen bölcsődébe - nyilatkozta lapunknak Czaga Jánosné, a Napsugár
Bölcsőde szakmai vezetője. - Három pavilon
működik, ami azt jelenti, hogy hat csoportban
tudjuk fogadni a gyerekeket. A beszoktatás sem
szünetel, folyamatosan fogadjuk az új jelentke-

Aktuális � 5.

Közel 50 gyerek jár bölcsibe.
zőket. Nem tapasztaltuk, hogy a járványhelyzet
miatt kevesebb gyerek járna bölcsődébe.
Nemcsak a rendkívüli szünet és a digitális oktatás meghosszabbításáról döntöttek a hétvégén.
A pedagógusok oltását is elkezdik, előreláthatóan ezen a héten. Hétfő éjfél volt a határidő,
eddig jelentkezhettek azok a köznevelésben
dolgozók, akik kérik a koronavírus elleni védőoltást.
- Én jelentkeztem az oltásra és nagyon örülök neki, hogy végre sorra kerülünk - mondta Barna Ildikó, a Szivárvány óvoda pedagógusa. - Én novemberben átestem ezen a szörnyű betegségen és nem akarok újra az áldozatává válni. Ezért úgy döntöttem, hogy amikor csak lehet, minél hamarabb beadatom magamnak. Az én történetemhez hozzá tartozik,

hogy a páromat is megfertőztem, így a kétszobás lakásban én az egyik szobában feküdtem,
ő pedig a másikban. Borzasztó fejfájással és
magas lázzal kezdődött. Nagyon nagy gyengeséget éreztem, ízületi fájdalmakat. Az első
hét volt a legnehezebb. Csak feküdtem, gyenge voltam, étvágytalan, nem éreztem a szagokat, ízeket. Nagyon rossz érzés volt. Ezt össze
se lehet hasonlítani az influenzával. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy éljünk az oltás
lehetőségével. Fontos, hogy védettek legyünk
a gyerekek miatt, a szülők miatt, és persze saját magunk miatt is.
A bölcsődében 23 dolgozóból egyelőre tízen igényelték a védőoltást, hárman pedig már
megkapták a vakcinát a háziorvosuktól.
ema

Oltják a pedagógusokat
Soron kívül kezdik el oltani a pedagógusokat. Aki korábban regisztrált, azt már a héten sms-ben behívják és megkapja az oltást.
A pedagógus szakszervezetek hónapok óta
kérik, hogy vegyék előre a tanárokat az oltási rendben. A kormány nem változtatott,
pedig rengeteg tanár és még több diák megfertőződött az országban. Már több mint 60
pedagógus meghalt a koronavírus miatt és a
város egy középiskolájában is van már a vírusnak egy halálos áldozata. A jég megtört,
a pedagógusokat most előrevették, aki akarja, beoltathatja magát, még az iskolák nyitása előtt, ami várhatóan április 19-én lesz.
Március 8-a óta minden oktatási intézményben újra online oktatás van, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában
már az ezt megelőzően hetekben digitális munkarendre kellett mennie két osztálynak, hiszen
több diák és tanár is elkapta a vírust. A középiskolások több mint fél éve, az általános iskolások lassan egy hónapja otthon tanulnak, a pedagógusok otthonról tanítanak. Mindenki várja a nyitást, de nemcsak azt, az oltást is. A kormány úgy döntött, hogy végre előreveszik a pedagógusoka,t és aki kéri az oltást, az megkapja.
- Örülök ennek a hírnek, mert az elsők között

Homródi Zsolt, a Brassai pedagógusa már
megkapta az oltást, kollégái többsége is oltásra vár, és a jelenléti oktatásra.

„Nem félek különösebben a vírustól, nem vagyok a rettegők között, de
úgy gondolom, hogy ez az oltás segít
azon, hogy normalizálódjon az élet,
szóval én mindenképpen szeretném
magam beoltatni.”
Horváth Tünde
regisztráltam. Szeretném, ha az oltással minél hamarabb visszatérhetnénk az iskolába, és
normális életet élhetnénk. Nem félek különösebben a vírustól, nem vagyok a rettegők között, de úgy gondolom, hogy ez az oltás segít
azon, hogy normalizálódjon az élet, szóval én
mindenképpen szeretném magam beoltatni –
mondta Horváth Tünde, a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola pedagógusa.
A hírről múlt pénteken értesültek, sokan meg is
könnyebbültek, hogy az iskolák április közepére tervezett nyitására be is lesznek oltva, legalább az első adag vakcinával.
- Öröm és megnyugvás is ez a hír nekünk és főként annak, aki szeretné beoltatni magát, hiszen
tudjuk, hogy a gyerekek között is előfordult a
betegség, sőt többek szülei is elkapták már a fertőzést. Mindenféleképpen egy biztonságérzetet
fog adni, hogy legalább már az első oltást megkapják, akik kérik - nyilatkozta lapunknak Gál
Benjáminné, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója, aki már megkapta a második oltását is. - Az oltás önkéntes,
így mindenki maga dönti el, hogy kéri-e vagy
sem, de én úgy gondolom, hogy mindenki érdeke azt szolgálja, hogy minél többen vállalják fel
ezt, hiszen így megvédhetjük magunkat, a gyerekeket is, hogy ne vigyék haza a vírust a szüleiknek, nagyszüleiknek és a védettség kialakulása
után talán még el is tudjuk kerülni a nagyobb betegséget. Az iskolánkban többen is átestek ezen
a betegségen, valaki könnyebben viselte, mások, súlyosabb tünetekkel elég nehezen. Beszélgettünk a kollégákkal sokat, sokszor arról, hogy
mi lesz, hogy is lesz a kezdés, az iskolanyitás,
és megmondom őszintén, hogy bizonytalanság
volt mindannyiunkban, hogy úgy jövünk vis�sza, hogy a többségünk nincs beoltva. Ez bizony
komoly lelki terhet is jelent valamennyiünknek,

Két online tanóra közti szünetben kapták a hírt a pedagógusok a soron kívüli oltási lehetőségükről. Képünkön Gál Benjáminné és Horváth Tünde.
de így most, hogy soron kívül beoltanak minket,
sokkal könnyebb.
Nemcsak Tiszaújvárosban figyelhető meg, hogy
„A kollégák jelentős, talán túlnyomó
egyre nagyobb az oltási hajlandóság minden
része is nagyon várja már, hogy megszektorban. A halálozási adatokat és az emelkapja az oltást, hiszen ez az egyetlen
kedő betegszámokat látva sokan meggondolták
magukat és kérik a vakcinát. A város pedagógulehetőség arra, hogy visszakerüljenek
sainak, nevelőinek nagy része még nincs beolta dolgok a rendes kerékvágásba.”
va, így a soron kívüli lehetőséggel mindenki véHomródi Zsolt
dettséget szerezhet. Hétfőig kellett regisztrálniuk, a héten pedig már elkezdik őket oltani.
- Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, közül is néhányan elkapták a vírust. Nagyon réhogy már megkaptam az első oltást - nyilat- gen online oktatásban vagyunk, a pedagóguskozta Homródi Zsolt, a Szerencsi Szakképzé- pálya esszenciája pedig az a tanítás, amikor
si Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Tech- szemtől szemben vagyunk egymással, együtt a
nikum és Szakképző Iskola pedagógusa. - Azt gyerekekkel, ezért mi már nagyon várjuk azt,
gondolom, hogy a kollégák jelentős, talán túl- hogy visszatérhessünk tanítani. Szerintem ezt a
nyomó része is nagyon várja már, hogy meg- pedagógus kollégák és a gyerekek nevében is
kapja az oltást, hiszen ez az egyetlen lehető- mondhatom, úgyhogy remélhetőleg mindenki
ség arra, hogy visszakerüljenek a dolgok a ren- komolyan veszi az intézkedéseket, minél töbdes kerékvágásba. A kollégák, akikkel beszél- ben beoltatják magukat, és akkor minél hamatem, ők tudom, hogy nagyon várják már jó pá- rabb találkozhatunk ismét az iskolában.
ran és mind az újrakezdés, mind a saját egész- Azokat hívják be első körben az oltásra, akik
ségük szempontjából is fontos ez. Szerencsé- március 24-ig regisztráltak, utána oltják azore nagyon kevés fertőzöttről hallottunk, inkább kat, akik hétfőig jelentkeztek. Orbán Viktor mia fertőzés gyanúja merült fel, de mi november niszterelnök szerint a tanárok beoltása után 8-9
közepén befejeztük a jelenléti oktatás, tehát az- nappal újra nyithatóak az iskolák, a szakirodaóta online oktatásban vagyunk. Sajnos azóta lom szerint azonban 21 nap kell a védettség kimár nagyon sok rossz hírt hallottunk, az egyik alakulásához, ám a legtöbb vakcinánál csak a
kollégánkat is elveszítettük a betegségből kifo- második dózis után alakul ki a teljes védettség,
lyólag, de tudomásom szerint voltak, akik kór- ami több, mint egy hónapot jelent.
házi kezelésre szorultak, és bizony a gyerekek
berta

6. � Történelem
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatását tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek,
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emlékezik és emlékeztet.

Hazánk hatvanhatodik városa
„A Bükk szelíd lejtőitől délre fordulva, tengersík vidéken át csendes falvakat érintve országút kanyarog Miskolctól Debrecen
felé. Másfél évtizeddel ezelőtt az utazó embernek nem sok látnivalója akadt itt. Akkor
a legbátrabb álmodozó sem gondolt arra,
hogy a végtelennek tűnő síkságnak egy kis
darabján, alig egy évtized múltán az országút mentén majd várost talál. Pedig igaza lett
volna a bátor álmodozónak, mert jelenünk
kézzelfogható, érzékelhető valósága a Tisza
mentén, Borsod megye határán épült város:
Tiszaszederkény és a várossal egy időben felépült gyár, a Tiszai Vegyikombinát.
1966. április 1-től hivatalosan is várossá nyilvánítják. 1955 márciusában még földgyaluk
egyengették a jövendő város alapjait, és két évvel később már modern bérházak adtak otthont
az őslakóknak. S most, tíz év elmúltával már
új, a 66. város születését ünnepelhetjük, melynek még nincs patinája, hiszen születését kezdettől a jelenig könnyedén átfogja a gondolat.
De van múltja, s ez a múlt szakadatlan munkával telített történet.” E sorokkal köszöntötte a
várossá nyilvánítás „előestéjén”, március 31-én
a Borsodi Vegyész (a Borsod megyei vegyipari
üzemek lapja) Tiszaszederkényt.
Az egyoldalas, „A 66. város” címet viselő ös�szeállításban számos érdekes információra lelhetünk. Például arra, hogy a városra az összes szociális és kommunális beruházásokkal együtt eddig
446 millió 610 ezer forintot költött államunk. (Ne
becsüljük le az összeget, hiszen 1966-ot írtak!)
Ebből az összegből 148 millió 81 ezer forinttal részesedett a Tiszai Vegyikombinát. (Akkoriban így
írták). A pénzből többek között felépítettek 1366,
minden igényt kielégítő lakást, egy 16 tantermes
iskolát, egy 150 gyermeket befogadó óvodát, egy
110 férőhelyes bölcsödét. 820 lakásba bevezették
a távfűtést, s az év végéig még további 500 lakásban lesz központi fűtés - írta a lap. A közszolgáltatások terén (villany, gáz, központi fűtés) Tiszaszederkény ekkor minden más várost megelőzve
hazánkban az első helyen állt.
Ezrek kaptak kényelmes családi otthont, a város lakói megtalálták számításukat, magukénak
vallották Tiszaszederkényt; örömével, gondjával együtt.

A TVK az 1960-as évek második felében.

Az egyik ilyen „örömteli gond” volt a városi
tanács szervezetének kialakítása, munkájának
megszervezése.
Többek között pénzügyi és műszaki osztályt
kellett létrehozni, és kereskedelmi felügyelői,
valamint iparügyi előadói státuszt is kaptak,
összességében mintegy 30 fővel bővítették a
tanácsi dolgozók létszámát. A megfelelő szakembergárda megtalálása mellett nagy fejtörést
okozott a szakigazgatási szervek elhelyezése is.
A várossá nyilvánítással Tiszaszederkény történetileg hazánk legfiatalabb városa volt, de lakosainak átlagos életkorát tekintve is roppant
fiatal. Az átlagos életkor: 25 év. Lakóinak 33
százaléka volt 14 éven aluli.
A város fejlődését alapvetően meghatározta a
vegyikombinát gyors felépítése. Hét esztendő alatt négy új üzem kezdte meg a termelést:
a festékgyár, a nitrogén műtrágyagyár, a karbamid üzem, s 1966. február 2-án üzembe helyezték az öntödét is.
„Fiatal, erős munkáskezekre, technikusokra,
mérnökökre volt szükség, hogy a város és az
üzem felépítésének nagyszerű terve valósággá váljék. Az építkezés hírére az ország minden
részéről sereglettek ide a fiatalok, friss erővel,
vadonatúj szakmunkás bizonyítvánnyal, diplomával a kezükben. Itt biztos megélhetést, az érvényesüléshez lehetőséget, kényelmes, korszerű otthont nyújtott a gyár. Munkájuk nyomán
korszerű nagyüzem és egy város született”összegzett a Borsodi Vegyész. Amely kitért a
perspektívára is.
A beruházási iroda tiszaszederkényi kirendeltsége arról adott tájékoztatást, hogy még 1966ban befejezik egy 12 tantermes iskola, egy óvoda és más középületek építését. A lakásépítést
gyorsítani kívánják, befejezik 60 lakás építését
és a BÁÉV megkezdi 204 lakás építési munkáit.
De ez csak a közeljövő volt. A távlat sokkal
nagyszerűbbnek látszott. A 9500 lelket számláló város már akkor is rendelkezett egy 40 ezer
lakosú város ellátásához szükséges gázfogadó
állomással, s egy15 ezres település ellátásához
szükséges vízművel.
„A városnak múltja nincs, jelene tartalmas, jövője sokat ígérő. Egy új szocialista város épül
itt, ahol a most növekvő nemzedékek még jobb,
gondtalanabb élete formálódik. A magyar ipa-

Látkép Tiszaszederkény Újvárosról az 1960-as évek végén.
rosodás kezdetén, majd később, a századfordulót követő évtizedek alatt gombamódra szaporodtak nálunk a kisebb-nagyobb üzemek. A tőkés azonban csak a gyár építésére, fejlesztésére
költött pénzt, munkásának szociális életkörülményei, többek között lakásviszonyai nem érdekelték. A mai harmincévesek többsége gyermekkorát földbesüllyedt munkáskolóniákon,
vagy jobb esetben zsúfolt bérkaszárnyában élte
le. Ki törődött akkor azzal, hogy a munkás emberhez méltó körülmények között éljen, gyermekét emberré tudja nevelni. A munkáskolóniákon a bölcsőde, a napközi fogalma ismeretlen
volt. Mindez óhatatlanul eszébe jut az embernek,
ha Tiszaszederkény szemet gyönyörködtető, világos, pasztellszínű házai között, tiszta útjain sétál.
Ha a látogató végigjárja az új, építészetileg is tetszetős üzletsort, újra eltűnődik a múlton. Eszébe jut a sötét, sarki fűszerbolt, az egymást követő
kocsmák végtelen sora, ahol a munkásember fizetéstől-fizetésig hozomra vásárolhatott.
Mindez már a múlté. Ennek az új városkának
jelene a korszerűség. Korszerűek a házai, melyeknek lakói lelkűkben is, hitükben is korszerű emberek”- írta 1966-ban a kor stílusában a
Vegyész.
f.l.

A víztorony és környéke az 1960-as évek
második felében.

Az üzletsor 1965-ben. Épül a mai Bóbita óvoda, a 3. sz. iskola, és megkezdődött a művelődési központ építése is.
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Várossá nyilvánítás Tiszaszederkényben
Hazánk felszabadulásának 21. évfordulója és a várossá nyilvánítás alkalmából 1966.
április 3-án ünnepi tanácsülést tartottak az
(egykori 2-es, később Lorántffy, majd Kazinczy) általános iskola tornatermében.
Tiszaszederkénybe látogatott Cseterki Lajos, a
Politikai Bizottság póttagja, a Központi Bizottság titkára, a város országgyűlési képviselője.
Az elnökségben foglalt helyet Dojcsak János,
a. megyei pártbizottság ritkára, dr. Papp Lajos,
a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnöke, dr. Pozsonyi István, az Elnöki Tanács titkárságának vezetője, Maróti János, a Minisztertanács tanácsszervek osztályának helyettes vezetője, Köböl József, az Országos Tervhivatal
főosztályvezetője, Gór Nagy Sándor, a Vegyipari Tröszt vezérigazgatója, Kovács Miklós, a
városi-üzemi pártbizottságtitkára, dr. Kovács
Albert, a Tiszaszederkényi Városi Tanács végrehajtó bizottságának elnöke, dr. Koleszár István, megyei rendőrfőkapitány, Csikós Istvánné, a kazincbarcikai városi tanács vb-elnöke,
Mező Imre, a mezöcsáti járási pártbizottság első titkára, a városi üzemi párt végrehajtó főbizottság és a újvárosi tanács végrehajtó bizottságának több tagja, a társadalmi szervek, vállalatok vezetői. A tanácsülés egyhangúlag Pósa Imre tanácstagot bízta meg a levezető elnöki feladattal, akinek dr. Pozsonyi István, a részvevők
nagy tapsa közepette nyújtotta át a városalapító
oklevelet. A napirend jóváhagyása után Kovács
Miklós, a tiszaszederkényi városi-üzemi pártbizottság titkára mondott ünnepi beszédet.
„A Tiszaszederkényi Városi Tanács olyan napon tartja ünnepi alakuló ülését, amikor szerte az országban milliók köszöntik április 4-ét,
hazánk felszabadulásának 21. évfordulóját,
legnagyobb nemzeti ünnepünket – mondotta. Iparvárosokat építettünk új, hatalmas üzemekkel, kényelmes és korszerű lakónegyedekkel.
Néhány iparágban elértük a világszínvonalat.

Mindez a Szovjetunió baráti, testvéri segítsége
nyomán jött létre, és mindenekelőtt 1945. április 4-énék köszönhető, hogy Tiszaszederkény
lakói várossá alakulást ünnepelhetnek. Az Elnöki Tanács határozatával városunk lakosságának régi vágya valósult meg. Úgy érezzük,
a megérett kérés teljesült, és ez a döntés lelkes
egyetértéssel találkozik nem csak a város dolgozói, hanem azok körében is, akik ismerik Tiszaszederkény létrejöttét, fejlődését” - tudósított az ünnepi eseményről a Borsodi Vegyész.
Kovács Miklós ezután a város építéséről, fejlődéséről beszélt, szólt az ipari üzemek munkájáról, termelési sikereiről, majd történelmi áttekintést adott:
A város építése 1955 szeptemberében kezdődött, az első épületekbe az erőmű dolgozói költöztek be. Ekkor még nem volt államigazgatási
szerv, de a város alapítói és építői már ebben az
időben is igényelték, hogy részt vehessenek az
államhatalom gyakorlásában, a közügyek intézésében. 1958-ban, a tanácsválasztáskor 3 községi tanácstagot választottak a településről. Ezzel egyidejűleg tanácskirendeltséget is szerveztek az épülő városban. 1961. március 24-én az
Elnöki Tanács határozatot hozott a területrendezésére, ezzel felszámolták azt a kettősséget,
hogy az erőmű, az épülő város és az épülő vegyikombinát egy része a tiszaszederkényi, más
része a tiszapalkonyai tanácshoz tartozzék Az
ipartelep tanácsa jól ellátta feladatát, azonban a
város fejlődése, perspektívája igazán csak most
nyílik meg, hogy az Elnöki Tanács városi rangra emelte Tiszaszederkényt.
Ezután Cseterki Lajos tolmácsolta a Központi Bizottság és a Borsod megyei képviselők üdvözletét az új város tanácsának és polgárainak.
„Az, hogy a mai napon, legnagyobb nemzeti ünnepünk előestéjén új várost avatunk, jelkép is, fejlődésünk eredménye - mondotta. - Ez
a város a szocializmus szülötte. Amikor a település alapjait leraktuk, a jövőbe tekintünk, és a
jövőbe tekintettünk a kkor is, amikor az Elnöki

Cseterki Lajos mondja üdvözlő beszédét az ünnepi tanácsülésen.

Az ünnepi tanácsülésnek helyet adó általános iskola a ’60-as évek végén.

Az ünnepi tanácsülés résztvevői.
Tanács határozatot hozott Tiszaszederkény városi rangra emeléséről. Szilárd hitünket és eltökéltségünket fejezi ki ez a jövőbe tekintés,
hogy népünket és hazánkat a szocializmus útján vezetjük tovább. Az új város tanulság is számunkra: ha népünk összefog, történelmileg rövid idő alatt nagy utat megtehet. Nemrég még
szántóföldek álltak ott, ahol ma munkánk nyomán áramot termelünk, műtrágyát gyártunk és
új várost emelünk. 1945. április 4. nélkül elképzelhetetlen lett volna mindez. Azóta hatalmas
utat tettünk meg, nagy fejlődést értünk el. Ma
van szocialista iparunk, szocialista mezőgazdaságunk, és új, szocialista kultúránk. Van tehát alap, amire jövőnket építhetjük. Persze, nagyon sok még a tennivalónk, s ezek között is fő
feladat a gazdasági építőmunka legjobb megszervezése, a kulturális nevelőmunka javítása.
Új időszakhoz értünk el a gazdálkodásban és
az élet minden területén. Mindent számba kell
venni, mindent jobban kell csinálni. Az új szocialista város dolgozóira vár a feladat, hogy
ebben példát mutassanak. Ez a város és a Tisza partján épült vegyimű a magyar és szovjet
nép barátságának városa. Most tehát, midőn
ünnepelünk, a testvéri szeretet és a hála szavaival kell szólnunk erről a segítségről, az önzetlen barátságról, amely összeköt bennünket a
Szovjetunióval. Ez a barátság a mi legféltettebb
kincsünk. De Tiszaszederkény a béke városa is.
Békében és a békéért épült. Büszkék vagyunk
rá, hogy a szocialista országok nagy családjába tartozunk, és ez egyszersmind megszabja
munkánk irányvonalét is - mondotta. Cseterki
Lajos nagy tapssal fogadott beszéde után a tanácsülés elnöke beterjesztette a Hazafias Népfront javaslatát, amely úgy szólt, hogy a végrehajtó bizottság tagjainak száma továbbra is kilenc legyen, és erősítse meg választott tisztségében dr. Kovács Albertet, az újvárosi tanács
vb-elnökét, a végrehajtó bizottság tagjait, az újvárosi tanács vb-elnökhelyettesét és titkárát. A
tanácsülés mindkét javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A tanácsülésen több felszólaló köszöntötte a
város vezetőit, a tiszaszederkényi dolgozókat
a várossá alakulás alkalmából. A Tiszai Vegyi
kombinát a III. ötéves tervben hatalmas perspektíva előtt áll. Közel 2,5 milliárdot fordíta-

Dr. Kovács Albert, a városi tanács elnöke.
nak ipari beruházásokra - mondta a többi között
Huszár Andor, a TVK igazgatója, aki a Tiszai
Vegyikombinát és a Tiszapalkonyai Hőerőmű
vezetése, az üzemek dolgozói nevében mondott
köszöntő szavakat és messzemenő támogatásáról biztosította a városi tanácsot.
A felszólalók sorát dr. Kovács Albert, a tiszaszederkényi városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke zárta be. Két javaslatot terjesztett a tanácsülés elé. Az egyik: Tiszaszederkény fogadja el testvérvárosának Kazincbarcikát, a másik pedig azt tartalmazta, hogy a
tanács alapítson emlékérmet, amit majd minden évben április 4-én a város fejlesztésében,
építésében leginkább kitűnt dolgozóknak adományoznak. A tanácsülés mindkét javaslatot
általános helyesléssel fogadta és határozattá
emelte. Kedves színfoltja volt az ünnepi tanácsülésnek, amikor a tiszaszederkényi Ságvári Endre úttörőcsapat tagjai az ifjú városlakók
nevében köszöntötték a résztvevőket. Az ünnepi tanácsülés Pósa Imre zárszavával és az
Internacionálé hangjaival ért véget. Aznap este 6 órai kezdettel ünnepi kulturális műsorral köszöntötték a nagy napot, majd másnap
hajnalig tartó táncmulatság zárta az ünnepség
programját.
F.L.

Ami késik, nem múlik. A Borsodi Vegyész 1966. február 17-ei számában ez a hír jelent meg.
25 év múlva vált valósággá.
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Ebzárlat, legeltetési tilalom

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 vis�szaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a
tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi
vizsgálata 2021. április 21-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot
hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a
diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• 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. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z
Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más
vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának
időszakára
2021. március 29-től 2021. április 18-ig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve
a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni
lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,

d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek
a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével
- nem tartható.
- A vakcina kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a
települések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak,
öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az
erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Veszettség elleni eboltás

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2021-ben az
alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben
2021. április 9-én (péntek) 8.30-tól - Táncsics út, Kossuth út
2021. április 10-én (szombat) 8.30-tól - Bajcsy-Zs. utca, Rákóczi utca,
2021. április 11-én (vasárnap) 8.30-tól - Dózsa Gy. út,Vasvári
Pál u., Zrínyi u., Gát u., Dohány u., Szabadság u.,Hunyadi u.,
2021. április 12-én (hétfő) 8.30-tól 15.00-ig Bocskai út, Petőfi
u., Ady E. utca, Arany J. utca
Tisza-part városrészben
2021. április 9-én (péntek) 12.00-12.45 között, helyszíne: Révőrs előtti terület

Tiszaújvárosban
2021. április 11-én (vasárnap) 16.00-17.00 között
Helyszíne: Tisza úti vásár területe
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 4 000.Ft/eb
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 hónapos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól
kötelező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek
olthatók be. Azon ebeknél, amelyek még nem rendelkeznek
azonosító chippel, a chip behelyezését 3 500.-Ft/eb áron a veszettség elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv pótlásának díja 500.-Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip beültetés bármely hivatalos
állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.április

ÁPRILIS

Helye

Ideje

Kinek a részére

07. szerda

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Minden étkező.

08. csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Minden étkező.

12. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

07.30 - 9.00 és Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
14.00 - 16.30

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

20. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

21. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

26. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Központi étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

29. csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Minden étkező

30. péntek

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 12.00

Minden étkező

13. kedd

14. szerda

15. csütörtök

28. szerda

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Maszk használata kötelező!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

10. � Vegyes

2021. április 1.

Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2021. április 01-jén (csütörtökön) 2.200 kg
háromnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:
700 kg
Csécsi tó:
700 kg
Tolnai tó:
300 kg
Örösi tó:
200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2021. április 02-án (pénteken) reggel 06.00 órától lehet.
Serfőző Gergely
horgászmester

Eladó üzlethelyiség
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros, Galéria üzletház alagsorában található, 25m2-es üzlethelyiségét.
Az ingatlan irányára: 3 600 000 Ft+ ÁFA
A pályázati kiírásról érdeklődni 2021. 04. 13-ig a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címen lehet.

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanokat:
Tiszaújváros Honvéd úton található 1 ha 3208 m2, illetve 1
ha 34 m2 területek.
A két ingatlan irányára: 34 860 000 Ft + ÁFA.
A pályázati kiírásról érdeklődni 2021. 04. 13-ig a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címen lehet.

Zöldhulladék szállítása

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöldhulladék elszállítását a BMH Nonprofit Kft. Tiszaújvárosban
2021. április 1. napján (csütörtök) kezdi meg.
A zöld növényi hulladékot tartalmazó zsákok és a kötegelt
gallyak a szállítási napot megelőző napon 18.00 óra után helyezhetők ki a közterületen az átadási pontra.
Az eddig közterületre kihelyezett zöldhulladékot tartalmazó
zsákokat, illetve kötegelt gallyakat, kérjük, hogy az ingatlanon belül szíveskedjenek elhelyezni a szállítást megelőző napig.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

A Tisza TV műsora
Április 1., csütörtök

9:00 HétHatár: Polgármesteri döntések - Oltják a pedagógusokat - Szennyvízvizsgálat - Ügyelet az intézményekben Húsvétra hangolódva - Ablakgaléria - Sport
9:15 Hétről-Hétre: 55 éve lettünk város, retro felvételek,
nosztalgia a történésszel - Covid tüdőgyógyász szemmel Koronavírus elleni oltás gyerekeknek? - Néptánc, mazsorett,
gimnasztráda - Kutyadolgok - Sport
Utána: Vallási negyedóra
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 7., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltják a pedagógusokat és a
kismamákat - Húsvéti hosszú hétvége - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Hogy vagytok testvérvárosok? - Mentőállomáson - Pozitív mondatok, motiváló gondolatok - Panelváros, múltidézés az építésvezetővel
Április 8., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót
ISKOLAORVOS
munkakör betöltésére:
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem valamint az alábbi szakvizsgák közül valamelyik háziorvos, belgyógyász, csecsemő és gyermekgyógyász, üzemorvos végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
- Iskolaorvosi feladatok ellátás az iskola -egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2.sz. melléklete szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót
ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS
munkakör betöltésére:
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre (GYES-en lévő kolléga helyettesítésére) történő
foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános ápoló és asszisztens
Előnyt jelent:
- OKJ Ápoló végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót
GYÓGYMASSZŐR
munkakör betöltésére:
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével.
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- kamarai tagság igazolása,
- érvényes működési engedély,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. április 14.
- Elbírálás határideje: 2021. április 16.
- Az állás betölthető: 2021. április 20.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50169/2021. , valamint a munkakör megnevezését: „ISKOLAORVOS”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. április 14.
- Elbírálás határideje: 2021. április 16.
- Az állás betölthető: 2021. április 20.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50170/2021. , valamint a munkakör megnevezését: „állandó helyettes”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. április 14.
- Elbírálás határideje: 2021. április 16.
- Az állás betölthető: 2021. április 20.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50171/2021., valamint a munkakör megnevezését:
„gyógymasszőr”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

2021. április 1.

Egyéni csúcsok

Ezúttal mi kezdtünk álomszerűen

Sport � 11.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 26. fordulójában a Cegléd
együttesét fogadta a Termálfürdő FC
Tiszaújváros. A házigazdák két gyors
góllal kerültek előnybe, ami - mint később kiderült - döntőnek bizonyult.

SÚLYEMELÉS. Kazincbarcikán rendezték meg a XIII. Szűcs
Lajos súlyemelő emlékversenyt. Az 1972-es müncheni olimpián
ezüstérmes sportoló tiszteletére rendezett viadalon szépen teljesítettek a tiszaújvárosiak. Réti Márton 230 kg-os legjobb ös�szetettjét 240 kg-ra javította, s ezzel 1. helyezést ért el. Gulyás
Kristóf 185 kg-os összetettjét srófolta 190 kg-ra, mellyel 2. lett.

Hazai vereségek

Molnár Csaba (elől) volt 6 góljával a legeredményesebb tiszaújvárosi.
KÉZILABDA. A hétvégén mindkét csapatunk itthon játszott, s mindkettő vereséget szenvedett.
A férfiak a bajnokaspiráns Acélváros gárdáját fogadták, és csak
hatgólos vereséget szenvedtek. Ráadásul úgy, hogy mindössze 9
játékossal álltak ki, szemben a miskolciak 16 fős keretével, és
Tallár is kidőlt meccs közben.
TSC - Acélváros KK
17-23 (5-9)
A TSC góllövői: Molnár 6, Kurucz 5, Vámosi Z. 3, Tallár, Katona, Németh
A TSC 5. a hatcsapatos bajnokságban. Legközelebb április 10én, szombaton a 6. helyezett Eger otthonában lép pályára.
A nők is foghíjas csapattal szerepeltek (Kui eligazolt, ketten lesérültek), így jókora vereségbe szaladtak bele a miskolci egyetemisták ellen az alsóházi rájátszás első fordulójában.
TSC-MEAFC
21-37 (9-20)
A TSC góllövői: Bagdi Á. 10, Új és Rónai 4-4, Varga Zs. 2, Varga K.
Az alapszakaszban 5. helyen zárt TSC az alsóházi tabella utolsó helyén áll, legközelebb április 11-én Sárospatakon nyílik lehetősége a javításra.

Ebben az évben nem úgy sikerültek az idegenbeli fellépései a tiszaújvárosiaknak,
mint ahogy azt eltervezték. Vereség a DVSC II, az Eger, valamint a Kisvárda II otthonában. Hazai pályán viszont, ha nehezen is,
de nyerni tudtak a Sajóbábony ellen a Gerliczki tanítványok. Most az a Cegléd várt az
újvárosiakra, amely ellen ősszel 2-1-re vendégként is nyerni tudtak Gelsiék. A vendéglátók most is bizonyítottak, és már a 6. percben Bene éles szögből leadott lövése próbára tette Miklert, aki ekkor még a helyén
volt. Egy perccel később azonban a vendégek kapusa rosszul rúgta előre a labdát, Vámos köszönte szépen, lecsapott, és 18 méterről a kint álló kapus felett a hálóba ívelt
1-0. A vezetés birtokában is sokkal több
helyzetet alakított ki a házigazda és a 12.
percben megduplázta előnyét. Csoszánszki bal oldalról elvégzett szögletét Vincze
csúsztatta a kapuba 0-2. A kétgólos hátrányba kerülő Cegléd magára talált ugyan,
de érvényes gólt nem sikerült szerezniük.
A 28. percben Laczkó reklamált 11-est, de
a bíró műesésért neki adott sárga lapot és
a házigazdák kaptak szabadrúgást. Egy minutával később Csoszánszki lőtt szép cselek
után 21-ről kapura, de lövése célt tévesztett.
A hazaiak jól tartották az eredményt, remekül védekeztek, kevés esélyt adtak az alföldieknek a gólszerzésre. A hajrában volt
olyan időszak, amikor a vendégek zsinórban 5 szögletet is rúghattak, de a legveszélyesebb helyzetnél is a kapufáról pattant az
alapvonalon túlra a labda.
A második félidő elején egyik tréner sem
változtatott. Az 54. percben Kundrákot kellett lecserélni sérülés miatt, helyére Bussy
érkezett. Nem sokkal később, a 60. percben a vendégek edzője is cserélt Pleszkán
helyett Damásdi érkezett, aki az elmúlt 4
mérőzésen kétszer is betalált. A ceglédi támadásokban azonban ekkor még nem volt
igazán átütőerő. A 64. percben Kristófi éles
szögből belőtt labdája a kapus lábáról Vámos elé került, ám a hazai labdarúgó ordító
helyzetben 9 méterről fölé lőtt. A 70. percben a Cegléd nagy helyzetben hibázott.
Szabó R. középre adását a vendégek házi
gólkirálya, Laczkó fejelte az ötösről mellé.
Pár perccel később egy rossz hazaadásnál
Markó emelte át Tóth Cs. felett a labdát,
de nem sikerült a játékszert a kapuba juttatni, így újból elmaradt az alföldiek szépítő találata. A 86. percben a nem sokkal azelőtt beállt Benke próbálkozott, de 14 méterről leadott lövése mellé ment. A végjátékban már nem nagyon erőltette a támadásokat a házigazda, mely végül az első
félidőben szerzett két góljával 2-0-ra megnyerte a mérkőzést. A Tiszaújváros így 40
ponttal a 8. helyen áll és legközelebb ápri-

Vincze (balról a második) csúsztatása a hálóban.
lis 4-én, vasárnap a listavezető Tiszakécske otthonában lép pályára, majd április 11én a Balassagyarmat ellen hazai mérkőzés
következik.
Tiszaújváros - Cegléd
2-0 (2-0)
Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Takács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Vincze, Kundrák (Bussy), Kristófi (Benke), Gelsi, Pap, Csoszánszki, Lőrincz,
Márton, Bene (Csernák), Vámos. Edző:
Gerliczki Máté.
Ceglédi VSE: Mikler - Bagó, Tóth D., Kuti, Laczkó, Papp, Polyák, Takács (Csendes), Szabó R., Pleszkán (Damásdi), Markó. Edző: Makrai László.
Gerliczki Máté: Minden meccsen ilyen
kezdésről álmodik az ember, nem olyanról, mint az elmúlt fordulóban volt. Az első 4 meccs nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a mai mindenért kárpótolt. A
második félidőben akár a 3. gólt is megszerezhettük volna, és akkor nincs miről
beszélnünk, de a sikert így sem kell magyarázni. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, mivel taktikailag hihetetlen érettek
voltak a mai mérkőzésen.
Makrai László: Az első félidőben gyorsan hátrányba kerültünk, ráadásul olyan
gólokat kaptunk, amelyeket mi ajándékoztunk az ellenfélnek. A második félidőben küzdöttünk, hajtottunk, mindent
egy lapra feltettünk, de ahogy a futballban lenni szokott, kimaradtak a lehetőségeink. A folytatásban hazai mérkőzésen
bármi áron nyerni szeretnénk, hogy csatlakozzunk a középmezőnyhöz.
A forduló további eredményei:
Füzesgyarmat - Mezőkövesd II. 5-0
Gyöngyös - SBTC 2-0
Jászberény - Tiszafüred 3-0
DVSC II. - Tiszakécske 0-1
Sajóbábony - Kisvárda II. 0-2
Tállya - Sényő 5-0
Hatvan - Zugló 0-1
Putnok - Eger 2-2
DVTK II. - Balassagyarmat elhalasztva
Következik a 27. forduló
2021. április 4., vasárnap 16:30
Eger - Kisvárda II.

Cegléd - Sajóbábony
Tiszakécske - Tiszaújváros
Balassagyarmat - DVSC II.
Tiszafüred - DVTK II.
SBTC - Jászberény
Mezőkövesd - Gyöngyös
Zugló - Füzesgyarmat
Sényő - Hatvan
Putnok - Tállya

Tóth volt a puskás
Az elmúlt hétvégén két utánpótlás csapatunk lépett pályára a Puskás Nagyecsed
csapatai ellen.
U15
Tiszaújváros - Nagyecsed
2-1 (2-0)
Gól: Dudás G., Kis D.
Császár Zoltán: Úgy kellett ez a győzelem a csapatnak, mint tanyára az áram!
Eddig minden alkalommal szikrázóan kemény mérkőzést játszottunk mai ellenfelünkkel. Ma sem volt ez másképpen. Néha a sportszerűséget csúnyán átlépve játszott a Nagyecsed, azonban ma semmire sem mentek az erőfitogtatással. A mérkőzésen játékban is rendben volt a csapat, nagyot küzdöttek a fiúk. Három hiányzónkat is tudtuk pótolni. Hiányérzetem csak a kialakított ziccerek elpuskázása miatt van. Két kemény mérkőzés vár
ránk egymás után, de várjuk nagyon, mivel szeretjük a kihívásokat.
Jók: Bodnár B., Dudás G., Kis D., Jávorszki R., Victor M.
U14
Tiszaújváros - Nagyecsed
5-2 (1-0)
Gól: Tóth R. 4, Novák M.
Czerva Zoltán: A mérkőzésen nagyon sok
helyzetet alakítottunk ki, sajnos ezeket
kapkodva, nem kellően koncentrálva sorra kihagytuk, sőt még két büntetőt is elhibáztunk. Győzelmünk nem forgott veszélyben, de a csapat hozzáállásával, kapu előtti helyzetkihasználásával nem voltam elégedett. Ez a hozzáállás más mérkőzéseken a pontszerzéshez egész biztosan nem lesz elegendő.
Jók: Székely-Lukács M., Tóth R.

Nagy küzdés rövid kispaddal
KOSÁRLABDA. Az alapszakasz utolsó fordulójában március 28-án a Bonyhád ellen lépett pályára a Phoenix KK. Négy játékos is
hiányzott sérülések miatt a csapatból, így rövid paddal kellett kiállnia, ennek ellenére kifejezetten harcos, látványos mérkőzést játszott a három A csoportos kosarast is felvonultató vendégekkel szemben.
Phoenix KK - AKSE Bonyhád
76-92 (25-28, 21-23, 15-15, 15-26)
Játékvezetők: Sörlei Attila, Kruk Melinda, Jankovics Viktor Zsolt.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Szabó
Norbert (9/3), Drahos Gábor (33/12), Orliczki Bence (12), Molnár Bence (14/12), Kovács
Zoltán (3). Csere: Kiss Balázs (-), Kovács Martin (-), Taskó István (-), Szilasi Bence (-), As�szú Áron (5). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Két távolival kezdte a Bonyhád a mérkőzést,
és félő volt, hogy már az első negyedben nagy
előnyt szerez. A pontokban gazdag etap folya-

mán volt tízpontos különbség is, de a Phoenix
alapvetően rendezte a sorokat, és a tizedik perc
végére sikerült három egységre leszorítani a
két csapat közötti távolságot (25-28).
A második játékrész is a vendégek találataival kezdődött, ám már a második percben az
egyenlítés küszöbére érkeztek a hazaiak (3031). A fordulatos negyedben ismét eljutott a
Bonyhád a tízpontos előnyig, azonban a keményen küzdő tiszaújvárosi fiúk ezúttal is lefaragták a hátrány nagy részét (46-51).
A pihenő után sem csökkent a találkozó hevessége. Az egymásnak feszülő csapatok közül hol
az egyik, hol a másik vett nagyobb lendületet: a
Phoenix számára ezúttal is felvillant az egyenlítés lehetősége (50-52), de kialakult újra a tízpontos hátrány is (56-66). A harmadik etap végül döntetlen részeredményt hozott, így megmaradt az esély az utolsó felvonásra is (61-66).
Bár az ötpontos hátrány ledolgozható lett volna,
a záró negyedre sajnos elfáradt a rövid paddal
kiálló Phoenix. A Bonyhád agresszív védelmét
egyre kevésbé tudta feltörni, egyre több hibával

dolgozott, ráadásul három játékosa is kipontozódott. Sokáig tíz pont körül maradt a hátrány, a
végjátékban azonban végképp kifogyott a lendület. Nagyon küzdött a csapat, de ezt a mérkőzést
sajnos nem nyerhette meg (76-92).
Drahos Gábor ismét elképesztő formában játszott, és a tripla-duplát megközelítve hozta a találkozó legjobb teljesítményét (33/12 pont, 13
lepattanó, 6 assziszt, 9 kiharcolt fault). Ugyancsak jó formát mutatott Molnár Bence (14/12
pont, 7 lepattanó, 2 szerzett labda, 4 assziszt,
2 kiharcolt fault), és nagyon hasznosan játszott
Orliczki Bence is (12 pont, 5 lepattanó, 3 szerzett labda, 4 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Nagy lendülettel kezdett az
ellenfél, zsinórban három távolit dobtak be. Ettől azonban nem törtünk meg, vissza tudtunk
jönni a meccsbe. Tudtuk, hogy elsülhet valakinek a keze, ami után megnyugodhatunk egy
kicsit. Mentünk az eredmény után, volt kétszer-háromszor lehetőségünk arra, hogy átvegyük a vezetést, de sajnos egy-két gyermeteg
hiba miatt éppen az ellenfélnek adtunk ponto-

Drahos 33 pontot szerzett.
kat ilyenkor. Folyamatosan futottunk az eredmény után, a Bonyhád abszolút megérdemelten
nyert, de meg vagyok elégedve a saját teljesítményünkkel is. Végig küzdöttünk, rövid paddal is helytálltunk, és mindez jó jel a jövőt tekintve.
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Jelentős ünnepeink csillagászati alapjai

„Amíg ember él, szükség lesz ünnepekre. Ha az életet utazáshoz hasonlítjuk, ezek a megállók. Jó, ha az embert várják az állomásokon. Ha nem, akkor is legalább önmagával kénytelen találkozni. Szembenézni. Erre valók az ünnepek…” (Ősi bölcselet)
Jelentős ünnep közeledik, mégpedig a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét. Sajnos a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy kötetlenül találkozzunk szeretteinkkel, barátainkkal az „állomáson”, de arra lehetőségünk van, hogy önmagunkba nézve átéljük az ünnep lényegét.

Az égi rend tükre
Akarva, nem akarva, mindnyájan abban a valamiben élünk, amit
időnek nevezünk. S mindjárt tegyük hozzá: erről az „időnek”
nevezett „valamiről” érdemileg mindenkinek csak homályos fogalma lehet. Mégis ezt az időfolyamot célszerű kezelhető szakaszokra bontani, hogy életünket szervezhető mederbe terelhessük. Ennek egyik eszköze a naptár. Nem nehéz belátni, hogy a
naptár az égi mozgások megfigyelésén alapszik, az égi rend tükre. Az égi rend viszont eleink számára még nem is oly rég az isteni Törvényt jelentette. Ebből következően a naptár szerepe, jelentősége lényegesen nagyobb volt hajdanán, mint ma. Túlzás
nélkül tekinthetjük a korai társadalmi fejlődés egyik el nem hanyagolható feltételének. Nem véletlen, hogy minden nagy ókori
civilizáció vallása alapvetően égitest-kultusz volt, és meglepően
pontos naptárral is rendelkezett.
Az égitesteknek, mindenekelőtt a Napnak és a Holdnak a tisztelete egyfelől annak a felismerésnek tulajdonítható, hogy „ők”
szabják meg számunkra a létezés kereteit és feltételeit: az évszakok körforgását, a növények sarjadásának, az állatok vándorlásának időpontját, másfelől az ebből fakadó igénynek, hogy
kiismerjük az égiek „rendelkezéseit” és ha megváltoztatni már
nem is tudjuk őket, legalább élni tudjunk velük. A naptár jelöl ki
számunkra az olyan különleges időszakokat (vallási szemszögből nézve „szent időket”), amikor a megszokottól eltérő módon
viselkedünk, ünnepi szokásokat hajtunk végre. Ilyenek a munka tilalma, a templomlátogatás, finom ételek és italok fogyasztása, ünnepi öltözet viselése, különféle szórakozási lehetőségek
kihasználása, stb.

Egyiptomi, babiloni, maja
Az ókori civilizációk csillagászati megfigyelések segítségéven bámulatosan pontos naptárakat tudtak készíteni. Az ókori Egyiptom naptárai a ma is alkalmazott naptárak alapjai, az
egyiptomi csillagászok zsenialitásának bizonyítékai. Az egyiptomiak az éveket nem egy megegyezés szerinti időponttól kezdve számolták. Az év eleinte a Nílus áradásával kezdődött, mely
a termést biztosította. Később áttértek egy pontosabb módszerre, innentől a Szíriusz csillag heliakus (napfelkelte előtti) kelése
jelezte az új év kezdetét. A canicula a latinban annyit tesz: kutyus. Na de mi köze a hőségnek a kutyához? Az, hogy a rómaiak
idejében a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga, a Szíriusz nyár közepén, a legnagyobb hőség idején jelent meg először az égbolton. Az egybeesés miatt a rómaiak azt feltételezték, hogy a csillagkép okozza a nagy meleget, azaz a kánikulát.
A babiloni csillagászat kezdetben nem tudományos, hanem gyakorlati és vallási célokat szolgált. Feljegyzéseik nagy számban,
de töredékesen, ékírással teleírt agyagtáblákon maradtak fenn. A

Stonehenge, mint obszervatórium.
kereskedelemnek és a mezőgazdaságnak is szüksége volt naptárra, amihez a tavaszi vetés és az őszi betakarítás idejét időzíteni tudták, különben a túl korai vagy késői műveletek következménye a kevesebb termés volt, ami tömeges éhínséget okozott.
Mint az égbolt legfeltűnőbb alakzata, a Nap kelése, lenyugvása
és újbóli kelése meghatározta a nap hosszát. Éjszaka a legfeltűnőbb égitest a Hold volt, aminek szabályosan egymás után következő fázisai megadták a holdhónap hosszát. A nappali időszakot árnyékvető használatával 12 egyenlő részre osztották. A
felosztást később kiterjesztették az éjszakára is, így kiadódott,
hogy a nap 24 órából áll. Az évszakokat az éjszakai csillagképek helyzetéből határozták meg.
A maják naptárukat szintén csillagászati megfigyelésekre alapozták, amiben figyelembe vették a Nap járásán kívül a bolygók, a csillagok látszólagos égi mozgását és a Hold fázisait is.
Pontossága a mi naptárunkéval vetekszik. Az időszámlálást
5125 évente újból kezdik. Az új időszámítás 2012. december
22-én kezdődött. A közkeletű állításokkal szemben ekkor nem
az idő ért véget, hanem csak az időszámításuk egyik ciklusa. Bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy ekkor világvége pánik uralkodott világszerte. Az időszámítás fontosságát jól mutatja az
angliai Stonehenge megalitikus kőköre, melyet több száz éves
heroikus erőfeszítés árán építettek meg. Vallási funkciói mellett
az évkezdet kijelölésére szolgáló sugárkaput is kiépítettek. Ide
csak december 21-én tudott bevilágítani a kelő Nap.

Ramadám, húsvét, karácsony
Napjaink ünnepköreit is alapvetően csillagászati események határozzák meg, Kitekintésként vegyük példának az iszlám legnagyobb ünnepét a ramadámot. A harmincnapos szigorú önmegtartóztatás gyakorlata hasonlóságot mutat a keresztények negyvennapos böjtjével. A kilencedik holdhónapban kezdődik, akkor, amikor a keskeny holdsarlót először észlelik az erre kijelölt
papok, és addig tart, míg a következő hónapban újra meglátják.
Egy esetleges borult időjárás napokkal is kitolhatja a böjt végét.
A másik érdekes vonatkozás, hogy a mohamedánok szent ereklyéje, az égből hullott Kába kő, az egy meteorit. Ez a Mekkában
található Kába szentély falába van beépítve. Minden muszlimnak szent kötelessége ide életében legalább egyszer ellátogatni,
illetve a napi imák idején felé fordulva leborulni.
A keresztyén ünnepkör háromfelé osztható, a húsvéti és karácsonyi ünnepkörre, valamint az évközi vasárnapokra. A húsvét
a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az Újszövetség szerint Jézus - pénteki keresztre feszítése után - a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Csillagászati és geológiai kutatások alapján a ki-

Maja naptárkő.

Az év fordulónapjai.

Golgota.

Húsvéti locsolkodás.

Leborulás Mekka felé.

Keresztény ünnepkör.
végzést követő jelenségek (sötétség, földrengés) figyelembe vételével Jézus halála i.sz. 31. április 3-án következhetett be. A
húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé
tartoznak, azaz nem esnek az év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum
némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét egybeesik
a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melyeknek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét
napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra következik be. Ez az időpont
mindig március 22. és április 25. közé esik. Az ünnep előkészítését szolgálja a hamvazószerdától nagyszombatig tartó negyvennapos nagyböjt. A húsvétot követő 50. napon (görögül pentékoszté) köszönt be pünkösd ünnepe, ahol a Szentlélek kiáradását, és az egyház születésnapját is ünnepeljük.
A karácsonyi ünnepkör, melyben Jézus Krisztus születését ünnepeljük, a téli napforduló köré rendeződik, és adventtől vízkeresztig tart. A téli napforduló napja az év egyik olyan sarokpontja volt, mely a nyári napfordulóval (azaz a Szent Iván-éjszakájával) együtt egységes keretet adott az időszámításnak. Míg a nyári
napforduló során a legmagasabban állt a Nap, és a legrövidebb éjszaka következett be, addig télen a legalacsonyabban delel a Nap,
és ekkor van az év leghosszabb éjszakája is. Ezért is volt, hogy
míg a nyári napforduló alkalmával azért gyújtottak tüzeket, hogy
elűzzék a közeledő sötétséget, addig a téli napforduló alkalmával
a fény diadalát, az élet megújulásába vetett hitet ünnepelték, hiszen ekkortól kezdtek az éjszakák újra rövidülni, és hosszabbodni a nappalok. A titokzatos égi jel, a betlehemi csillag megjelenése is a fényt szimbolizálja a születés éjszakáján.
A nyári napforduló az évnek az a jellegzetes időpontja, amikor
a Nap az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A Föld
ilyenkor terményekben bővelkedik, szépsége és ereje teljében
van. A nappalok a következő napfordulóig innentől már csak rövidülhetnek. Június 21-én az év leghosszabb nappalát és legrövidebb éjjelét élhetjük meg. Ezen a napon Keresztelő Szent János napját ünnepeljük. A Szent Iván éj elnevezés a régi magyar
Jovános, Ivános alakból ered. Az őszi napéjegyenlőséghez, ami
szeptember 21-én következik be, leginkább a Szent Mihály napi
ünnepek és szokások köthetőek, melyek a állatok behajtását, a
számadást, a betakarítást és vásárok tartását jelentette.
Szutor István
csillagászati klubvezető

Mihály napi vásár.

