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Kockázatos lehet a korai nyitás?
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XXXIX. évfolyam, 14. szám

Járványügy
Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltás hazánkban, már több mint két és félmillióan megkapták legalább az
első vakcinát. A szerdai adatok szerint az új fertőzöttek száma 1933, így összesen 693 676 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt elhunyt 311, többségében idős,
krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 252 115, jelenleg
12 202-en vannak kórházban. A magyar lakosság 25 százaléka már kapott oltást, városunkban is folyamatosan dolgoznak
a háziorvosok.
Egy hét alatt 47 új fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok, az elmúlt napokban senki nem került kórházba súlyos
tünetek miatt. A gazdasági társaságok munkatársai között továbbra is előfordulnak újabb koronavírusos esetek, ezért tovább folytatódik a tesztelés. A bölcsődei dolgozókat is beoltják, ők csütörtökön és pénteken kapják meg a vakcinát Miskolcon.
Cikkeink a 3. és az 5. oldalon.

A miniszterelnök kedd délután facebook oldalán jelentette be, hogy megvan a két és félmillió beoltott, ezért szerdán kinyithatnak a boltok, és újraindulhatnak a szolgáltatások is. Cikkünk a 3. oldalon.

Majd, ha fagy, kár lesz, nagy!
A napsütéses, szeles húsvéthétfő után
egy másik évszakra ébredtünk kedd
reggel. Sűrű hóesésre, mínuszra és
hótakaróra. Sokaknak okozott ros�szullétet, fájdalmakat, egyéb tüneteket az „évszakváltás”, a gazdáknak és
a hobbikertészeknek viszont komoly
fejfájást hozott, sőt mi több bosszúságot, úgy, ahogy tavaly márciusban is.
- Ventillátorral megfújattuk ezt a kajszifát, remélem ez legalább megmarad - meséli a kesznyéteni gazda, Luczi István, aki
nagy valószínűséggel már nem számíthat
mesés termésre az idén. Egy elektromos
ventillátorral mentették a menthetőt, azzal fújták a meleg levegőt a fára, mások
pedig füstöltek, hogy túlélhessék a virágba borult növények a fagyot.
- A legtöbben imádkoznak ilyenkor,
mások füstölnek, de inkább csak magukban füstölögnek, hiszen, ha ez így
folytatódik, az lesz, mint tavaly, elviszi a barackot a mínusz - mondja István. Mértük a hőmérsékletet, éjszaka
-3 volt, hajnalban -5, ez már tönkre teheti a termést. Látszik itt a földön a sok
lehullott virágszirom, ezek már a fagyás
nyomai, bár nincs minden veszve, 2-3
nap múlva fogjuk látni a végét, hogy
milyen pusztítást végez a hideg, ha nulla fok fölött marad a hőmérséklet van
remény, bár az időjárás-előrejelzés ettől hidegebbet jósol az elkövetkező napokra. Tavaly tavasszal is ez volt, akkor is így fagyott el a termés, ezen az öt
kajszifán, mindössze három darab barack termett, se befőtt, se pálinka nem
lett belőle. Ha elfagy kevesebb is lesz,

Új vezérigazgató
a Petrolkémiánál

A barackfa virága még tartja magát, ha újabb mínusz jön, lehullik, ami már a fagyás nyoma.
meg rosszabb minőségű is a termés, ha
egyáltalán lesz.
A kertekben rügyezik az alma-, a cseresznye- és a szilvafa, ezekben még nem tett
kárt a hirtelen jött mínusz. Az időjárás ott
tarol, ahol már virágba borult a növényzet. Lucziéknak szántóföldjük is van, már
növekedik a repce, a búza.
- Ott még nincs nagy baj, azok fagytűrőbb növények, de jó lenne, ha nem
kapnának már hideget, hiszen azoknak sem használ - magyarázza István. Régóta dolgozunk már kint a földeken,
a kertekben is sok tavaszi munkát elvégeztünk, túl vagyunk a metszésen, a
lemosó permetezésen, a hajtások megindultak, szóval áprilisban bizony már
megindul a fában az élet, hogy mi marad belőle, az majd elválik a következő
napokban.

Lúczi István a kertjében méri fel a
fagykárokat.

Április 1-től Marton Zsombor a MOL Magyarország Downstream igazgatója, valamint a MOL Petrolkémia vezérigazgatója.
Marton Zsombor a Miskolci Egyetemen szerzett MSC diplomát közgazdaságtanból, emellett olajmérnöki tanulmányokat is folytatott. 2010-ben csatlakozott a MOL-csoport Beruházás szervezetéhez, ahol számos nagyberuházás megvalósításában vett részt, többek között a Szőregi gáztároló építésében, illetve a CCGT erőmű előkészítésében. Ezt követően a
MOL-csoport Kutatás-termelés beszerzési szervezet transzformációját vezette. Két évet töltött Irak Kurdisztán régiójában, ahol a cég pénzügyi igazgatói és helyettes ügyvezetői
feladatait látta el. 2015-től a MOL Magyarország pénzügyi
igazgatója volt, majd az elmúlt három évben a magyarországi Kutatás-Termelés üzletágát vezette.

2. � Sokféle

Egyházi hírek

2021. április 8.
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja!

Római katolikus

Görögkatolikus

„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.
- Április 11. Húsvét II. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos
feltételek mellett.
- 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).
- 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 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
- 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: hétfő - zárva, keddtől vasárnapig:
09.00 –19.00.

Pénteken 7.45 utrenye, 8.30 Szent Liturgia. Szombaton 7.45
utrenye, 8.30 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00
utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Remény
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.
címre.

Református
Továbbra is minden személyes jelenléttel járó istentisztelet,
gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Vasárnap úrnapi istentiszteletünket 10 órától online tartjuk, amelybe gyülekezetünk facebook oldalán (@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református Egyházközség) lehet bekapcsolódni.
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)
Támogassa adója 1%-ával a Református Egyházat és gyülekezetünk valamelyik alapítványát.
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Alapítványaink adószáma:
• Tiszaszederkényi Reformátusokért Alapítvány: 18434176-105
• Tiszaújvárosi Reformátusokért Alapítvány: 18434200-1-05
• Nikodémus Alapítvány: 18443318-1-05
• Tiszaújvárosi Református Énekkar: 18449345-1-05
• Kazinczy Gyermekei Alapítvány: 18403604-1-05
• Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: 18433151-1-05
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet
számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen
célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. 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

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 11-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd április 12-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
FÜLÖP JÓZSEF

Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz... belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet... s családom!
Elmegyek, mert el kell mennem...
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is örökké...imádom!
Elmegyek, mert el kell mennem...
Vár rám az ismeretlen... hosszú álom
Míg éltem szívem és lelkem
Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!
/Szabó Balázs/

a szerető Férj, Édesapa és Nagyapa
2021. március 30-án, életének
72. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2021. április 9-én
12.00 órakor kísérjük és veszünk tőle
végső búcsút,
a Tiszaújvárosi Római Katolikus
Plébánia altemplomában.
Emlékét lelkünkben fogjuk őrizni,
míg újra ölelhetjük egymást odaát,
egy könnyebb, fájdalmak
nélküli világban.
A gyászoló család
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Aktuális � 3.

Kockázatos lehet a korai nyitás?

A miniszterelnök kedd délután facebook oldalán jelentette be, hogy megvan a két és fél
millió beoltott, ezért szerdán kinyithatnak a
boltok, és újraindulhatnak a szolgáltatások
is. A nyitás részleges és fokozatos, ám emellett több járványügyi intézkedés is érvényben van. Az oltások nem álltak meg, a vakcinautánpótlás folyamatos, arra kérnek mindenkit, hogy regisztráljanak és vegyék fel az
oltást.
Szerdától kinyithattak a boltok, újraindulhattak
a szolgáltatások. A fodrászatok, kozmetikák és
a március 8-án bezárt szolgáltatók öt hét után
újra fogadhatnak vendégeket.

Szépülhetünk
A facebookon sorra posztolták a fotókat és a
nyitás örömét a tiszaújvárosiak is. „Nyit a ruhabolt, újra munkában a kozmetikusok, még jelentkezhetsz hajvágásra, újra várunk üzletünkben!” Valaki üzletet rendezett az első nap, mások már kora reggeltől vendégeket fogadtak.
- Kedd délután jött a hír, amit már lehetett sejteni, hisz arról beszéltek, hogy ha megvan a 2 és
fél millió beoltott, akkor valamiféle nyitás várható húsvét után. Igazság szerint én egy nappal
későbbre tippeltem a nyitást, de a vendégeim
már aznap csörögtek, időpontot kértek, így mára is vannak már néhányan, lassan betelik erre
a hétre a naptáram - mondja Jónásné Pekk Anikó, a Barcsay téri szépségszalon fodrásza, akinek Károlyiné Éva volt az első vendége reggel
8-kor.
- Már nagyon vártam, hogy szépülhessünk,

„Öt hete otthon vagyok, nem kis bevételkiesés volt ez az időszak, nem
könnyű ez nekünk vállalkozóknak.”
Vida Béla

„Most örülünk, hogy újra nyithatunk, de nem tudni mi lesz egy hónap
múlva. Én már kétszer átéltem ezt a
bezárást.”
Molnár Ágnes
bár megoldottuk otthoni praktikákkal, de örülök, hogy végre kinyithattak az üzletek - mondja Éva. - Itt mindig nagyon vigyáznak a szabályok betartására, fertőtlenítenek, úgyhogy én
nyugodt szívvel jöttem be ide, nincs bennem
félelem.

Boltozhatunk
A bolti időkorláton is enyhített a kormány,
az üzleteknek ezután nem kell bezárniuk este 7-kor, hajnali öttől 21.30-ig lehetnek nyitva.
Minden bolt kinyithatott, de tíz négyzetméterenként csak egy vásárló lehet az üzletben, így
meglehet, hogy a boltok előtt fognak sorok kígyózni, ez akkor kiváltképp igaz, ha egy-egy
bolt valamilyen akciót szervez.
Négyzetméterlapú korlátozást vezetett be a
kormány, így korlátozza a vásárlók tömegét a
boltokban. A Rossmannban például 20-an lehetnek bent egy időben, 20 kosár van kirakva,
ahány kosár, annyi vásárló tartózkodhat a boltban, így nyomon követhető a létszám, és kön�nyen betartható a szabály. A Coop ABC-ben
összesen 65 kosár és kocsi van kirakva, ennyi
vevő mehet be egyszerre az új, négyzetméter
alapú korlátozás szerint.
- A mai napig nem értem, miért kellett bezárnom az üzletet, hiszen csupán néhány négyzetméteren dolgozom egyedül, a vevők eddig sem
jöttek be, csak az üzlet kis ablakán keresztül
adták be a javításra váró cipőt vagy a kulcsot,
amiből másolatot kértek - mondja Vida Béla cipészmester. - Öt hete otthon vagyok, nem kis
bevételkiesés volt ez az időszak, nem könnyű
ez nekünk vállalkozóknak. Egy jó dolog volt
az egész leállásban, hogy a negyedikes gyer-

A szépségszalonokban már kora reggeltől várták a vendégeket.
mekemmel egész nap otthon lehettem, és tudtam neki segíteni az online tanulásban.
A Trendmánia Női Divatüzlet előtt újra kint
vannak a próbababák, felöltöztetve a legújabb
tavaszi divat szerint, Molnár Ágnes tulajdonos
is újranyithatott.
- Megmondom őszintén, félelem is van bennem, hogy vajon, ki hogy vészelte át az elmúlt
időszakot, hogy van az emberek lelke, és hogy
vannak a vásárlóim, betérnek-e újra az üzletbe.
Nem csak ez az elmúlt pár hét nehezítette meg
a helyzetünket, hanem mondhatni december
óta vagyunk ebben a helyzetben. Nem volt bevételünk, nem voltak vásárlóink, bár én online
eladással próbálkoztam közben, sőt a zárás idején tisztasági festés is volt a boltban, a próbafülkék függönyeit is most hoztam vissza mosva, vasalva. Nekem ez nem csak munka, megélhetés, hobbi is, nagyon szeretem ezt csinálni, most örülünk, hogy újra nyithatunk, de nem
tudni mi lesz egy hónap múlva. Én már kétszer
átéltem ezt a bezárást - mondja Molnár Ágnes.
A vendéglátóegységek viszont továbbra sem
nyithatnak ki normál üzemben, maradniuk
kell az étel kiszállításánál, helyben fogyasztás
továbbra sincs, csak a dolgozók tartózkodhatnak bent, illetve azok, akik elvitelre viszik az
ételt. A lépcsős nyitás nem adott engedményt
a szállodáknak sem, továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A kijárási tilalom idejét viszont kitolták, szerdától már este tíz óráig lehetünk kint.

Vélemények az utcáról

A cipész és kulcsmásoló műhely is újranyithatott öt hét után.

Nyitás az első napon, zárás alatt tisztasági festés volt a Trendmánia Női Divatüzletben.

- Gyakorlatilag most több a napi betegszám,
mint akkor, amikor március elején lezárták az
országot, akkor most mire fel nyitunk? Szerintem ez nem volt jó ötlet, persze mindenki vágyik a régi életére, de nem biztos, hogy pont
most kéne lazítani - mondja Ildikó, akit az utcán sétálva kérdeztünk véleményéről.
- Eddig sem volt értelme bezárni, legalábbis
így, ahogy volt, hiszen a multikban hömpölygött a tömeg, húsvét előtt meg pláne, a városi nagyobb boltokban is rengetegen voltak, néha még a parkolóra is várni kellett, ha bejöttünk
vásárolni - nyilatkozta lapunknak egy hejőbábai férfi.

„Én egy nappal későbbre tippeltem
a nyitást, de a vendégeim már aznap
csörögtek, időpontot kértek, így mára
is vannak már néhányan, lassan betelik erre a hétre a naptáram
Jónásné Pekk Anikó

A szakma még nem nyitna
Több járványügyi szakember is azt mondja,
hogy még nem lenne szabad nyitni, hiszen elszabadulhat a járvány. A mostani sokkal fertőzőbb vírusvariánsnál a szakértők 75-80 százalékos átoltottságot tartanának szükségesnek.
Nem a beoltottak számához, hanem a járványügyi adatokhoz kellene igazodni, a fertőzöttek számának és a szennyvízeredményeknek
a függvényében kéne nyitni. A mintavételek
alapján a szennyvíz- adatok mindenhol stagnálást mutatnak, de továbbra sem csökken benne a koronavírus örökítőanyaga, ilyen adatokat
mértek szinte mindenhol Magyarországon.

Iskolanyitás?
A hazai járványgörbe csökkenő tendenciát mutat, napok óta egyre kevesebb a fertőzöttek száma. A korai nyitás nem tudni mit hoz, ráadásul az iskolák tervezett április 19-ei nyitása is
ronthat a helyzeten. A brit mutáns sokkal fertőzőbb és a gyerekekre is veszélyesebb lehet,
a pedagógusok pedig, noha meg is kapták az
első oltóanyagot a tavaszi szünetben, a védettség aligha alakul ki bennük, mire visszamennek az iskolákba. A jelenlegi szabályozás szerint az érettségizőkre két hét jelenléti oktatás
vár, a kérdés, hogy megéri-e, hiszen a szakemberek szerint túl nagy a kockázata annak, hogy
„elússzon” az érettségi, mert ha valaki elkapja
a vírust, akkor nem mehet vizsgázni, így nemcsak az érettségit, hanem a főiskolai, egyetemi
felvételit is bukhatja.
berta

Amennyi kosár, annyi vásárló mehet be a boltokba, sok helyen így tartják be a szabályokat.
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Napos idő, szép környezet, jó társaság

Múlt csütörtökön 2200 kg halat telepített
tavaiba a Zabos Géza Horgász Egyesület.
Horgászni másnap reggeltől lehetett, sokan
ki is használták a négynapos hétvégét és a jó
időt, így már pénteken kora reggel elindultak horgászni.
Czene András majdnem minden nap horgászik,
sajószögedi házától pár méterre telepítették a
háromnyaras, méretes pontyokat, ő is ott volt
a telepítéskor.
- Gyönyörűek ezek a halak, ilyen egy igazi telepítés - szólt elismerően -, nem mindegy, hogy
az ember másfél kilósból fog napi kettőt vagy
három és fél kilósból. Majdnem minden nap itt
vagyok, vagy a másik tavon, az engedélyemet
1970. február 18-án váltottam ki először, azóta
már jó sok halat fogtam.
- Szeretik is a halat?
- Igen, én is, és a családom is. Három fiam van,
az ő családjuk is szereti, ha főzünk halászlevet, akkor azt 15 literes lábasban. Most is lesz
húsvétkor, megrendelték a gyerekek, de sajnos
nem együtt esszük meg, csak eljönnek érte, aztán edényben hazaviszik.
Sokan várták már ezt a telepítést, olyannyira,

Háromnyaras pontyokat telepítettek.

hogy a horgászok kérték, hogy egy héttel hozzák előrébb, tekintettel a húsvéti négynapos
hétvégére, amikor több idő jut horgászatra.
- Arra számítunk, hogy tele lesznek a tavak mondta Serfőző Gergely horgászmester -, a vízállás is magas most, a horgászhelyek körülbelül fele nem horgászható, a tó így zsúfoltabb
lesz egy kicsit. Jelentősen több a horgász most,
hogy járvány van, nagyon sokan járnak ki a
szabadba, sok mindent nem lehet csinálni, de
horgászni még igen, ezt ki is használják.
Így is történt, péntek reggelre benépesült az Erdészeti tó partja, ide 700 kg ponty került. De
nem csak pontyra lehetett horgászni, lejárt a
csukára is a tilalom, keszegféléket is lehet fogni, tilalom most még a süllőre és a sügérre van.
- Hat óra után jöttünk, de még semmi, még csak
meg se mozdult a hal - mondta Kiss Károly. –
’83 óta vagyok tagja az egyesületnek, de ritkán
jövök ide, most a nejemet próbálom rákapatni a horgászatra, itt nincs sár, azért ide jöttünk.
Amúgy a Tisza a kedvencem, a mindenem, az
vadvíz, ott mindig van hal, itt csak akkor, ha telepítenek. Az emberek három nap alatt kifogják, és utána pihen a tó. Szép ez a hely is nagyon, de nem ártana több horgászhelyet kialakítani, akkor még jobb lenne.
- Csak ma jöttek, vagy fognak még horgászni a
négy nap alatt?
- Ide csak ma jöttünk, de biztos fogok még horgászni, a dédunokámnak is ki van váltva az engedélye, vele is el kell mennem, ha jó idő lesz,
lehet, hogy a pródi tóra viszem majd.
Kozma József heti kétszer-háromszor is horgászik, de nem csak horgászni szeret, főzni is.
- Külön halas szakácskönyvem van - mondta
-, szerénység nélkül mondhatom, hogy értek is
hozzá. A süllő a kedvenc halam, a kedvenc ételem pedig a rácponty. Rétegesen kell csinálni,
krumpli, lecsó, hal, lecsó, tejföl és szalonnaszeletek a sorrend. Van most egy süllőm, húsvétra
azt fogom elkészíteni, tegnap kárászt sütöttem,
úgyhogy lesz hal a húsvéti asztalon is.
A Mura házaspár is gyakran horgászik, legin-

Horgásznak a gyerekek is.

Tóth Károly heti egyszer szakít időt hobbijára.
kább az Erdészeti tavon.
- Én kezdtem, aztán utána már a nejem is horgászgatott - mondta Mura József.
- A halat pedig otthon én készítem el, halászlevet, rántott halat, harcsapaprikást, mikor mi
van - mondta Mura Józsefné -, én csak ma jöttem horgászni, holnap más sütök-főzök otthon.
Jó itt lenni, hamar itt vagyunk, nem kell a négy
fal között ülnünk. Van egy kis kertünk is, ott is
sok a munka, a szünetben pedig se iskola, se
óvoda, olyankor nálunk vannak az unokák, így
csak este tudunk horgászni.
Heti egyszer szakít időt a horgászatra Tóth Károly is. A fiával szombaton vagy vasárnap szoktak a tópartra jönni.
- Olyan sok időt nem szoktunk itt tölteni mondta -, mert otthon van kert is, azzal is dolgozni kell. Jó itt lenni, de így hogy nincs ka- Kozma József és csukája.
pás, sokáig unalmas. Lehet, hogy a front miatt
nincs, vagy azért, mert a talajvíz ennyire fent téses időben, jó hangulatban töltötték a napot
van, sok a gaz, vagy sok az ennivaló a tóban, a tóparton horgászók. Gyerekek, szülők, nagyszülők a szabadban, jó társaságban.
kagylók, csigák. Ezt nem lehet tudni.
Fodor Petra
Kapás ugyan nem nagyon volt, de szép, napsü-

A természet lágy ölén.

A Tisza TV műsora
Április 8., csütörtök
9:00 HétHatár: Járványhelyzet - Nyithatunk! - Oltják a pedagógusokat és a kismamákat - Óvodai fejlesztések - Tavaszi hóesés - Haltelepítés - Labdarúgás - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Hogy vagytok testvérvárosok? Rimaszombat - Élőben Németországból: Vírushelyzet-jelentés - Enikő, a hobbifestő - Panelváros, múltidézés az építésvezetővel - Pihenés,
kikapcsolódás, horgászat
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 12., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Balassagyarmat bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése
felvételről
Április 14., szerda
18:00 HétHatár: Nyitás után újraindulás? - Utazhatunk? - Érettségi, iskolanyitás - Kajakakadémia - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Retro város Oláh Györggyel - Állatvédő Diósgyőr - Boldog vagy? - Foci
összefoglaló - Vírushelyzet virológus szemmel - Görögország nyitott
Április 15., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Széchenyis
versenyeredmények
Márciusban rendezték meg a NyelvÉsz és a MatekÁsz verseny megyei fordulóját. Mindkét
versenyen eredményesen szerepeltek a Széchenyi iskola tanulói.
NyelvÉsz megyei verseny legjobb eredményei: 3. helyezett: Dósa Fruzsina 5. c (felk.: Pipoly
István), 8. helyezett: Bredács Luca 1. c (felk.: Lövei Judit), Dósa Csenge 3. b (felk.: Kiss Piroska), 9. helyezett: Kiss Máté Botond 1. a (felk. : Hajduné Vásári Nóra), 10. helyezett: Bölkény
Donát 1. c (felk.: Lövei Judit), Kovács Sára 2. a (felk.: Holló Boglárka).
MatekÁsz megyei verseny legjobb eredményei: 1. helyezett: Szautner Dániel Ádám 1. a (felk.:
Lovász-Tóth Beáta), Dósa Csenge 3. b (felk.: Kiss Piroska), Dósa Fruzsina 5. c (felk.: Nagy
Viktória). 2. helyezett: Puskár Zsófia 2. a (felk.: Izsó Alexa), 3. helyezett: Kovács Sára 2. a
(felk.: Izsó Alexa), 6. helyezett: Makó Emma 3. c (felk.: Agárdi Helga Ditta), 9. helyezett: Berta Nóra 4.c (felk.: Kovács Emese). Szautner Dániel Ádám 1. a, Puskár Zsófia 2. a, Dósa Csenge
3. b és Dósa Fruzsina 5. c osztályos tanulók képviselik iskolánkat az országos döntőn.
Októbertől zajlik levelezős formában a Sziporka Országos Matematikaverseny. Március 29-én,
3 forduló alapján választották ki a szervezők az országos döntőbe jutó tanulókat. Iskolánk két
diákja: Lévay Luca és Tóth Milán Bence 4. b (felk.: Rácz Zita) második legjobb eredménnyel
jutott tovább a döntőbe.
Gratulálunk az eredményekhez, és az országos döntőkön résztvevő tanulóknak eredményes felkészülést és sok sikert kívánunk!
		
Rácz Zita
munkaközösség-vezető
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Kismamák és pedagógusok az oltási sor elején

A tavaszi szünetben elkezdődött a pedagógusok és a közoktatásban dolgozók oltása. Akik
korábban regisztráltak, ők már múlt héten
csütörtökön sorra kerültek, így éppen védettek lesznek az április 19-i iskolanyitásra.
- Én az elsők között regisztráltam az oltásra,
miután a háziorvos és a tüdőgyógyász is azt javasolta az asztmám miatt - nyilatkozta lapunknak Lukács Árpád, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium pedagógusa. Örültem ennek a lehetőségnek, mert már nagyon várom, hogy visszamehessünk az iskolába. Nem kellett újra regisztrálnom, a múlt héten
hétfőn kaptam egy sms-t, hogy csütörtökön fél
ötre be kell mennem a megyei kórház oltópontjára. Az egész oltás mindössze 25 percet vett
igénybe, és ebben benne volt a 15 perces oltás utáni megfigyelés is. Véleményem szerint,
nagyon jól meg volt szervezve, gördülékenyen
haladt minden.

„Kevesebb oltóanyag érkezik, mint
amennyire igény lenne. Vannak néhányak, akik Pfizerre várnak, nekik türelmesnek kell lenniük.”
Dr. Fónagy-Sütő Zoltán

A pedagógusokat Pfizer vakcinával oltják, csakúgy, mint a kismamákat és a szoptatós anyukákat is. Bár nekik a Modernát és az AstraZenecát is javasolja a szakma.
- Egyelőre a mi körzetünkben kismama és
szoptatós anyuka még nem jelentkezett oltásra - mondta dr. Fónagy-Sütő Zoltán háziorvos
- De a regisztrációs listában sem találtunk kismamákat. Az említett listában mindössze a páciens neve, címe, telefonszáma, email címe szerepel. Ebből mi nem tudjuk, hogy ki a kismama
vagy, ha az, akkor hány hetes terhes. Nagy segítséget jelentene, ha a védőnők körzetekre lebontva készítenének egy listát, hogy kik azok
a kismamák akiknek a terhességük már a második vagy a harmadik trimeszterben tart, valamint kik azok a szoptatós anyukák, akik igényelnék az oltást.
- A múlt héten megkapták a háziorvosok mindazok listáját, akik regisztráltak az oltásra. Okoz
nehézséget a szervezés?
- A rövid határidőkkel gyűlik meg a bajunk elsősorban. Emailben értesítenek minket, milyen
oltásra hány embert kell küldenünk a kórházi oltópontra. Elővesszük a listánkat és átbogarászuk, hogy az adott oltóanyag kiknek lenne megfelelő. Igyekszünk olyan listát összeállítani, ami viszonylag megbízható. Ez azt jelenti,
hogy olyan jelentkezőket szervezünk be, akikről tudjuk, hogy vállalják az adott oltást, nincsen olyan betegségük, ami miatt nem javasolt
a vakcina és megtudják oldani az oltópontra

Nem túl népszerű az oltás a kismamák körében. Eddig három háziorvosi körzetben összesen két kismamát és két szoptatós anyukát oltottak be itt helyben.

Aktuális � 5.

Modernával és AstraZenecával oltottak.
történő bejutást. Persze még ez sem jelent teljes bizonyosságot arra, hogy mindenki megjelenik az oltóponton, mert bármi történhet néhány nap alatt is.
- Lehet tudni, hogy eddig hány embert oltottak
be ebben a körzetben?
- Körülbelül 300 oltásnál járunk, amit itt helyben adtunk be, és legalább 150 főt küldtünk
Miskolcra az oltópontra.
- Sokan utasítják vissza a felajánlott vakcinát?
- A mi körzetünkben szerencsére csak ritkán
fordul elő. Az AstraZeneca-val szemben voltak
kételyek. Felmerült, hogy szerepe lehet a vérrögképződésben. Azonban mára tisztázódtak a
felmerülő kérdések, a hatóságok szerint nem
köthetők össze a tromboembóliás szövődmények az AstraZeneca oltással. De a biztonság
kedvéért azoknak, akiknek visszereik vannak,
adunk a vénák tágulását elősegítő gyógyszert.
Aki több rizikófaktorral rendelkezik, annak
adunk trombocitagátlót, Aspirint vagy Kopidogrélt, ha kardiológiai gondozott. Eddig egy
esetben adtunk egy ampulla Clexanét, ami egy
véralvadásgátló injekció.
- Folyamatos az oltóanyag-utánpótlás? Érkezik
annyi vakcina, amennyire szükség van?
- Kevesebb oltóanyag érkezik, mint amennyire igény lenne. Vannak néhányak, akik Pfizerre várnak, nekik türelmesnek kell lenniük, mert
ebből a fajtából van a legkevesebb. Mi csak abból tudunk dolgozni, amit az ÁNTSZ-től kapunk. Ha ez nem felel meg, akkor türelemre
van szükség. El kell mondanom, hogy sokan
kaptak már kínai oltóanyagot, és az égvilágon

„Egyelőre a mi körzetünkben kismama és szoptatós anyuka még nem jelentkezett oltásra.”
Dr. Fónagy-Sütő Zoltán
semmi baj nem volt a Sinopharm-mal, és senki
sem jelzett problémát, szövődményt azok közül sem, akiket az oltóponton Szputnyik V-vel
oltottak.
- Több megkeresés is érkezett szerkesztőségünbe az idősebb korosztálytól, akik még az első
vakcinát sem kapták meg, közben pedig már a
fiatalabbakat is elkezdék oltani. Mi ennek az
oka?
- Vannak, akik visszautasítják a felajánlott oltóanyagot, és azt gondolják, hogy néhány nap
múlva megkapják a kért vakcinát. Ez nem így
van. Van, amikor többet kell várni, van, amikor
kevesebbet, de ezt előre nem tudjuk. Aztán sok
esetben - és főleg az idősebb korosztály - nem
veszi fel a telefont. Otthoni számot adnak meg,
aztán vagy otthon van, vagy éppen nincs, amikor hívjuk. Párszor megpróbáljuk, ha nem sikerül, haladunk tovább, így persze abból az oltási
ciklusból kimarad, de a következő adagnál természetesen újra megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot.
ema

6. � Aktuális

Kutyát menhelyről vagy tenyésztőtől

Április elsejétől a kedvtelésből tartott állatokkal kereskedés regisztrációköteles tevékenységgé vált. A kormányrendelet fontos
lépés az állatkínzó kutyaszaporítók, illegális
kisállatkereskedők tevékenységének visszaszorításáért végzett munkában.
Az Európai Unió tagállamaiba több tízezer kutyát adnak el évente Magyarországról, ezek
nagy része kutyaszaporítóktól származik, és
nem rendelkezik törzskönyvvel. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert a Nébih
üzemelteti. A hatóság számára lehetővé vált a
tevékenység feltételekhez kötése, felfüggesztése vagy megtiltása. A jogszabály módosításával
a hatóság látókörébe kerülnek a kutyaszaporítók, így a kiskutya megszületésétől nyomon
követhető lesz a forgalmazása, lehetőség nyílik az állatvédelmi követelmények betartatására. Kisállat vásárlásakor a vevőnek is van fe-

Ez a csöppség is gazdira vár.

Horváth Rita, a menhely vezetője.

lelőssége, hogy a megfelelő helyről megfelelő
életkorú és egyedileg jelölt állatot vásároljon.
Egy pár hete nagy port kavart egy Magyarországról Belgiumba tartó horrorkamion esete. Százegy kiskutyát zsúfoltak össze a kamion belsejében, nem kaptak enni és inni, egymás
hegyén-hátán utaztak, többen megsérültek. A
kamiont a németek állították meg.
Kutyát tartani nagy felelősség, hiszen az állat
élete a gazdája kezében van. A napokban ellátogattunk a Miskolci Állatsegítő Alapítvány
(MÁSA) menhelyére, ahová az elmúlt időszakban nagyon sok kölyökkutya került. Ők is várják örökbefogadóikat, csakúgy, mint a többiek,
kétszázan vannak most a menhelyen.
- Aki szeretné megnézni a kutyákat, a vírushelyzet miatt most csak bejelentkezés alapján
tud hozzánk jönni - mondta Horváth Rita, a
MÁSA menhelyvezetője. - Az örökbefogadásnak van egy költsége, 15 ezer forint adomány a
díja, ez tartalmazza az oltásokat, a chipet és az
ivartalanítás díját. Előfordulnak a menhelyünkön fajtatiszta kutyák, a kisebb fajtákból, mint
a havanese, bolognese elég gyakran, általában
ezeket a szaporítók dobják ki, mert már nem
tudják őket szaporítani, olyan betegségük lett.
Vannak olyan fajtatiszta kutyáink is, most például egy puli, akinek meghalt a gazdája.
- Mit tesz a kutyákkal a szaporítás?
- A tenyésztők rendszeresen megvizsgáltatják
kutyáikat állatorvossal, a szaporított kutyákon
pedig lehet látni, hogy túl vannak szaporítva,
lóg a cicijük, tele vannak daganatokkal, különböző más betegségekkel kerülnek a menhelyre.
Rengeteg kölyökkutya van most a menhelyünkön, januárban két alom is bekerült, az egyiket anyakutyával együtt találták, itt hét kiskutya volt, a másik alom pedig a kapunk elé volt
téve, ez egy hatos csapat. Sok a felesleges szaporulat, de mi is teszünk ellene, mert csak ivartalanítva adjuk ki a kutyákat, ha pedig valaki
kölyköt fogad örökbe, akkor vissza kell hoznia
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Forgony Katalin erdélyi kopóival és a mentett Husikával.
ivartalanítani, ez benne van a szerződésben.
A menhelyi kiskutyák után egy tenyésztőt is felkerestünk, a sajószögedi Forgony Katalint. A
Sajómenti Árnyas Erdélyi kopó kennelben tavaly nyáron született egy alom, Harmat, az anya,
és egyik kölyke, Zorka alkotják most a csapatot.
De nem csak két kutya van, egy harmadik, mentett idős kutyus is, aki a Husi nevet viseli.
- Aki hobbikutyát szeretne, én mindenképp ajánlom, hogy menjen el egy menhelyre, és ott válas�szon magának - mondta Forgony Katalin -, nagyon sok szép kölyökkutya van a menhelyeken,
ahol az ott dolgozók sokszor erőn felül is mindent
megtesznek azért, hogy azok a kutyák jó életet éljenek. A kutyáknak azért egy jó gazdinál van a helyük. Husika nyolc éve van velünk, tíz év körüli a becsült kora, a Minimentő Állatvédőkön keresztül került hozzánk, először csak ideiglenesen
fogadtuk be, de hamar végleges otthonra lelt nálunk. Nagyon szeretjük, nagyon jó házőrző.
Na, de vissza az erdélyi kopókhoz. Családi kutyának ideális, házőrzőnek tökéletes és túrázáshoz, futáshoz is remek partner. Ezért is választotta Katalin ezt a fajtát.
- Amikor felmerült a gondolat, hogy mindenképp fajtatiszta kutyát szeretnénk, akkor a labrador és az erdélyi kopó került szóba, de végül
a kopó mellett döntöttünk. Egyrészt a szőrzete
miatt, másrészt mert gyerekszerető, a fiam akkor hároméves volt, fontos volt, hogy szeresse
a gyerekeket. A külleme is tetszett, az, hogy simaszőrű, magyar fajta. Így kerültünk kapcsolatba Sajószögeden egy neves erdélyi kopótenyésztővel, tőle sikerült vásárolnunk Harmatot.
- Hogy lett ebből tenyésztés?
- Elkezdtünk vele jobban foglalkozni, kiállításokra, versenyekre járni, ahol sikereket értünk
el. Ha pedig siker van, akkor motiváció is van,
elértünk egy olyan szintet korban is, hogy felmerült, hogy legyenek-e kiskutyák vagy sem.
Az Erdélyi Kopó Klub úgy vélte, hogy érdemes

rá a kutyám, hogy legyenek kiskutyái. 2020. július elsején megszülettek a kicsik, öt kan és öt
szuka kiskutya. Majdnem húsz gazdijelölt volt
a kutyákra, próbáltam úgy válogatni, hogy a
legjobb helyekre kerüljenek, ez sikerült is.
- Mivel jár a kutyák tenyésztése, milyen ráfordításokkal, figyelemmel, munkával?
- A tenyésztő a minőségre koncentrál és nem a
mennyiségre. Harmat például hatéves volt, mikor megszülettek a kiskutyák és már nem is biztos, hogy be fogok vállalni még egy almot. Egy
tenyésztő már kiskorától dolgozik a kutyával,
megpróbálja azt a hátteret megteremteni, hogy
lehessenek kiskutyák, kiállításra, munkaversenyekre viszi a kutyát. Már a kutya kiskorától a
minőség van az előtérben, a minőségi étrend,
ami nagyon fontos, különösen kölyökkorban,
hogy megfelelő izomzat, csontozat alakuljon ki.
Komoly gondot fordít a kullancs elleni védekezésre, ami minden kutyánál szükséges lenne, a
megfelelő oltásokat megfelelő időben adatja be.
- Sokan drágállják a törzskönyves, fajtatiszta
kutyákat. A törzskönyv azonban nem csak egy
papír, igaz?
- Ebből lehet tudni, hogy egy kutya biztosan
fajtatiszta. A törzskönyv az ükszülőkig felmenőleg tartalmazza az adatokat, ebből tudjuk,
hogy abban a kölyökben milyen kutyák vannak
benne, és kit kell visszahozni a tenyésztésbe,
volt-e nemkívánatos fajtajelleg egy kölyökben,
amit nem kellene visszahozni még egyszer. A
genetika furmányos dolog és a tenyésztett kutyák között is vannak hibás kutyák, akikre azt
mondjuk, hogy szépek, persze, de a vérvonalukat nem kellene tovább vinni.
A kutyaszaporítók ellen csak egységesen lehet
fellépni és a lakosságnak is nagy szerepe van
ebben. Ezért vásároljunk tenyésztőtől, vagy látogassunk el egy menhelyre, ahol aranyos és
szép kutyák várják a gazdik jelentkezését.
Fodor Petra
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TISZTELT TISZAÚJVÁROSI LAKOSOK,
TISZTELT ÜGYFELEK!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
ezúton értesíti Önöket,
hogy a lakosság egészségének megőrzése érdekében
(a koronavírus járványhelyzetre való tekintettel)
csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen
a szolgálatnál,
lehetőség szerint egyeztessenek időpontot telefonon, vagy
elektronikus üzenetben tegyék fel kérdéseiket.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13-16 óra
szerda: 8-12 óra, 13-16.50 óra
péntek: 8-12 óra
Telefonos elérhetőségeink:
49/548-187, 49/548-188,
49/548-189, 49/548-224
E-mail cím: human@tujvaros.hu
Jelenleg elérhető szolgáltatásaink:
• tájékoztatás nyújtása szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, ügyintézés segítése;
• tanácsadás szociális, mentális, életvezetési, családi-kapcsolati, gyermeknevelési nehézségekben;
• nehéz élethelyzetben élők pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásának
megszervezése;
• panasz meghallgatását követően segítségnyújtás a probléma
okának feltárásában, szükség esetén továbbjelzés az illetékes
hatóságok és szolgáltatók felé;
• komplex családgondozással a családban jelentkező krízis,
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának segítése;
• adósságkezelési tanácsadás nyújtása a közüzemi szolgáltatóknál díjhátralékkal rendelkező egyének és családok számára;
• élelmiszerosztás

Tájékoztató lakossági
adatgyűjtésekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tiszaújváros településén önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerességű.
1942 A lakosság utazási szokásai - 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú.
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs
Technológiai eszközhasználatáról - 2021. április-június.
Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ
Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes
adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A lakosság munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen kérhet további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el
nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak
a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen
szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Óvárosi ablakgaléria

Kultúra/Vegyes � 7.

Virágok az ablakokban, nem cserépben, nem is vázában, hanem üvegekre
festve. Sosem volt még ilyen a szederkényi művelődési házban. Amit bent
nem lehet, azt most kintre tették. A járvány miatt több mint egy éve nincsenek
kulturális programok, nincsenek kiállítások, csupán online. A Tiszaszederkényi Művelődési Ház megtalálta, megnyitotta a kiskaput, és az udvaron rendezett üvegfestmény kiállítást. A szabadtéri ablakgalériát Füredi Zsuzsa
művelődésszervezővel jártuk körbe.
- Akkor a kiskapu nyitva, még ha zárva is
vagytok?
- Igen, a kiskapu nyitva van, ott lehet besétálni az óvárosi ablakgalériába. Tavaly
volt itt utoljára kiállítás, januárban. Azóta online programokkal próbáljuk felrázni a lakosságot. Mivel ilyen régóta be vagyunk már zárva, az egyik kolléganőnknek az az ötlete támadt, hogy próbáljunk
az ablakba kirakni alkotásokat, mivel az
emberek nem jöhetnek be a folyosóra, ezt
az ötletet fejlesztettük tovább. Nem minden alkotást rakható ki, hiszen éri a nap,
előfordulhat, hogy a napfény valami sérülést okoz a kiállított tárgyaknak, de ezeknek az üvegfestményeknek nem tud ártani a fény, ezért választottuk ezt a technikát ez a gyűjteményt.
- Ki az alkotó?
- Unhauzerné Ortó Mária kiállítását láthatják azok, akik kilátogatnak Tiszaszederkénybe. Ő már nyugdíjas, de azt mesélte nekem, hogy már a dolgozó évei

Virágok a ládákban, virágok az ablakban üvegre festve.
alatt is készült arra, hogy ha elmegy
nyugdíjba, akkor valami nagyon érdekes,
más jellegű tevékenységbe kezdjen, mint
amit addig csinált. Így ismerkedett meg
az üvegfestéssel és így készültek el ezek
a művek.
- Mikor volt itt utoljára kiállítás vagy bármilyen rendezvény?
- Az elmúlt évben Nagy Zoltán kiállítása
volt itt utoljára, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, tavaly január 17-én nyitottuk
meg. Terveztünk még sok mindent, többek között az Ugró nővérek bemutatkozását, ők négy művészi vénájú lánytestvér,
akik rengeteget rajzolnak, festenek, verseket írnak. Ők nyitották volna az idén, a
Magyar Kultúra Napján az Óvárosi Kult
Galériát. A szezonnyitó elmaradt, de nem
tettünk le a betervezett programokról, el-

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz
13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó nevelési munkát. Felelős az intézmény által kezelt
vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein
belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító ok-iratban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetője-ként
az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és
intézményekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség,
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves
szakmai gyakorlat,
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- Cselekvőképesség,

toltuk őket, várva a nyitást.
- Ha nem ez a helyzet lenne, éppen mi lenne most Szederkényben?
- Akkor most a szederkényi Ki Mit Tud?on dolgoznánk, ami az elmúlt évben elmaradt, hiszen ez egy olyan jó kis rendezvény, és nem akarjuk, hogy teljesen megszakadjon, vagy elmúljon, ezért
csakúgy, ahogy már tavaly is, karantén
Ki Mit Tud? -ot hirdetünk. Előadóművészeti és alkotóművészeti kategóriában
vártuk a képeket, videókat, április hetedikéig. A beküldött anyagokat egy szakmai zsűri fogja értékelni, ők döntik majd
el, hogy kik lesznek a dobogós helyezettek. A pályázók anyagait a Derkovits facebook oldalára is feltöltjük, ott lehet
majd megnézni.
berta

- Büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- Szakmai munkakörben szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány
(a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől, és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés
nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- 4 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.
A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelentetés időpontja: 2021. április 6.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti,
Szociális és Sport Osztály (06-49/548-031).
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros Város Önkormányzata
Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.). Kérjük a borítékon fel-tüntetni a „Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2021. június 24én történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott
bizottság véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-testület döntését követően 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

8. � Történelem
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Ötvenöt év emberközelből - Az olefingyár

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. Sebestyén László a Debreceni Tudományegyetemen szerzett okleveles vegyész diplomát, majd 1975. szeptember 1-jén üzemmérnökként kezdett dolgozni a TVK olefingyárában. Üzemmérnökként, főművezetőként, üzemvezetőként,
gyárvezetőként, a rekonstrukciós főmérnökség vezetőjeként, az Olefin üzletág vezetőjeként, a TVK termelési igazgatójaként, majd
a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának
termelési igazgatójaként tanúja volt a TVK
petrolkémiai vertikuma kiépülésének. Irányításával történt meg az olefingyár rekonstrukciója és intenzifikálása.
- Hogy látta a várost 1975-ben, Debrecen után
nagyon kis városnak tűnt?
- 1975-ben nagyon sok fiatal került a városba,
abban az évben több mint ötven felsőfokú végzettségű szakember kezdett dolgozni a TVKnál. Új beruházások indultak, dinamikusan fejlődött a vállalat, és munkalehetőséget teremtett
az embereknek. Épült a város, együtt fejlődött
a TVK-val, és az ide költözők lakhatási lehetőséget is kaptak. Maga a város akkor még csak
egy lakótelep volt, kevésbé volt városi jellege,
viszont jól éreztük magunkat, mert nagyon sok
volt a fiatal. Voltak sportolási lehetőségek, lekötött bennünket a munkánk, nagyon jó közösségek alakultak ki, és gyakorlatilag részesei,
szemtanúi voltunk a város fejlődésének.
- Akkoriban indult az olefin program, amely évtizedekre megalapozta a TVK máig töretlen sikerét. Milyen volt a kezdet?
- A TVK-nál már az olefingyárat megelőzően is működött egy szovjet technológiájú, kis
kapacitású etilén üzem, ez szolgáltatta az etilént az 1970-ben épült polietiléngyárnak. Az
olefingyár megépítését az 1970-ben létrejött
magyar-szovjet olefinegyezmény tette lehetővé, mely szerint Magyarország etilént és propilént szállított a Szovjetuniónak, ellentételként

pedig egyéb vegyipari termékek érkeztek Magyarországra. Ez már egy nagy kapacitású, évi
250.000 tonna etilén előállítására alkalmas
gyár volt, amely etilén és propilén mellett butadién tartalmú C4 frakciót, és pirobenzin frakciót is előállított. Ez az új olefingyár lényegesen magasabb technológiai színvonalat jelentett a TVK életében, ennek indulásával teremtődött meg a lehetőség egy petrolkémiai vertikum kiépítésére.
- Öt éven belül elkészült a gyár. Az akkori újságcikkek szerint ez nagyon rövid időnek számított.
- Az olefingyár a német Linde cég tervei alapján 1970 és 1975 között épült. Az említett kis
etilén üzem leállt, ennek dolgozói már a beruházás időszakában átkerültek az olefingyárhoz, és részt vettek az előkészítő munkálatokban, megtanulták a technológiát. Valószínű ez
is hozzájárult ahhoz, hogy az indítás a terveknek megfelelően valósult meg. Volt egy úgynevezett Linde épület az építési területen, ebben az épületben egy méretarányos makett készült az olefingyárról, ami nagyban segítette
a technológia áttekinthetőségét, az üzemeltető személyzet számára pedig betanulási segítséget jelentett. Kezdetben a saját felhasználókapacitás még nem épült ki, ezért az etilént és
propilént csővezetéken szállítottuk Kazincbarcikára a BVK-hoz, ahol PVC-t gyártottak, illetve ment az ukrajnai Kalusba. A C4 frakció is
exportra ment, a pirobenzin pedig átkerült a TIFO-hoz motorbenzin komponensként.
- A létszámcsúcs az volt, amikor 2200 ember
dolgozott egyszerre az olefingyár építésén.
- Egy ilyen bonyolult technológiai rendszer
építéséhez nagyon sok cég közreműködésére
van szükség. Nagyon sokféle technológiai és
vegyipari berendezés működik egy üzemben,
és így a Linde cég is nagyon sok alvállalkozót
alkalmazott. Attól függően, hogy milyen típusú
berendezések, és milyen egységek épültek, különböző szakcégek vettek részt a munkában. A
technológiai berendezések beszerelésén kívül
nagyon komoly építészeti jellegű munkák is
folytak, ezért nagyon sok szakember dolgozott
egyszerre a területen. Ezek egymásra épülő,
egymástól függő tevékenységek voltak, ezért
nagyon körültekintően kellett megszervezni a
munkájukat, hogy ne hátráltassák egymást, és
ami a legfontosabb, hogy ne történjen baleset.
- 1975 szeptemberében, amikor idekerült, milyen készültségben volt a gyár?
- Az olefingyár akkor indult, és a jó szakembereinek köszönhetően nagyon hamar a tervezett szinten működött. A folyamatos üzem beindulása után sor kerülhetett kisebb módosításokra, ésszerűsítésekre. 1979-ben egy új kemence építésével 290.000 tonnára sikerült növelni a gyár etilén termelését. Folyamatosan
nőtt az igény a műanyaggyártás alapanyagát
képező polimer termékek iránt, jó volt a pia-

„Maga a város akkor még csak egy
lakótelep volt, kevésbé volt városi jellege, viszont jól éreztük magunkat,
mert nagyon sok volt a fiatal.”

Az épülő olefingyár, a Sajó csatorna felől nézve.

Forrás: Helytörténeti Gyűjtemény

Az olefingyár.				
ci helyzet, így az etilén és propilén exportálása helyett egy gazdaságosabb, helyi polimerfeldolgozás kezdett megvalósulni. 1978-ban
elindult a Polipropilén-1, 1983-ban pedig a Polipropilén-2 gyár. Az etilénfeldolgozás bővítésére 1986-ban nagysűrűségű polietilén gyárat,
a HDPE-1-et építettünk. 1989-ben a Polipropilén-3, 1991-ben pedig a második kissűrűségű
polietilén gyár, az LDPE-2 indult el. Közös jellemzője volt ezeknek a beruházásoknak, hogy a
TVK saját beruházó szervezetének a koordinálásával, határidőre, a tervezett költségeken belül valósult meg.
- Ez rengeteg etilénre és propilénre éhes üzemet
jelent, hogy bírta termeléssel az olefingyár?
- Az olefingyár technológiájában nagy nyomás
és magas hőmérséklet alatt működő berendezések, erősen korrodáló anyagok vannak, így a
’90-es évek elejére már egyre több meghibásodás történt. Olyannyira, hogy ezek már esetenként a gyár leállását is jelentették, és sok esetben maga után vonták a polimer egységek termeléscsökkentését, adott esetben a polimer gyárak leállását is. Az üzemzavarok számának növekedésével nemcsak gazdasági kérdés, hanem
már biztonsági kérdés is volt a gyár felújítása,
rekonstrukciója. A gyárat tervező Linde cég, és
más erre szakosodott nyugat-európai cégek csak
igen magas áron vállalták volna a felújítást. A
gyár rekonstrukciója azonban nem volt tovább
halasztható, saját erőből kellett megvalósítani. Megbízást kaptam a felújítás előkészítésére
és végrehajtására. Szabad kezet kaptam, hogy a
TVK erőforrásait, személyi állományát a munkának megfelelően felhasználhassam. Bárkit,
bármilyen szakembert vagy szakterületet igénybe vehettem, amikor a rekonstrukciós munkák ezt szükségessé tették. Állandó munkatársam volt Bánsági Tamás és Takács Antal. Azzal
kezdtük a munkát, hogy felmértük az olefingyár
műszaki állapotát. Ennek alapján meghatároztuk a felújítás műszaki tartalmát, ehhez hozzárendeltük a szükséges költségeket, és elkészítettük az ütemtervet. A felújítás a gyár egész technológiáját érintette. Az éves nyári nagyjavítások
időtartamára koncentrálva 1994 és 1997 között
sikeresen elvégeztük az olefingyár felújítását.
- Közben a polimergyárakat is intenzifikálták,
még több etilénre és propilénre volt szükség.
- Amint az olefingyár működése a rekonstrukciót követően stabilizálódott, lehetőség adódott
a kapacitás bővítésére is. Tulajdonképpen nem
csak az intenzifikált, így még jobban megnövekedett etilén és propilén igényű gyárak, hanem
a piaci környezet is ezt követelte a TVK-tól.
Azonban a vegyipari benzin, az olefingyártás
alapanyaga, korlátozottan állt rendelkezésre, a
MOL nem tudott többletmennyiséget szállítani. Ezzel egy időben az olefingyár egyéb termékeivel kapcsolatban is problémák jelentkeztek.
Ahogy említettem, akkoriban a butadién tartalmú C4 frakciót exportálta a TVK. Ennek a C4
frakciónak azonban megszűnt a külföldi fogadása, termékelhelyezési, tárolási gondok jelentkeztek, amelyek már termeléskorlátozásokat is
előidéztek az olefingyárban. Így a bővítés több
akadályba is ütközött. Készítettem egy javaslatot, mely szerint a nehezen értékesíthető melléktermékekből hidrogénezéssel egy, a vegyipari benzinhez hasonló alapanyagot állítsunk
elő, ami biztosítja a bővítés többletigényét és
az értékesítési problémák is megoldódnak. Le-

Forrás: Helytörténeti Gyűjtemény.

„1997 és 1999 között megvalósítottuk a fejlesztést, melynek az volt az
eredménye, hogy a gyárat 360.000
tonna etilén kapacitásúra bővítettük.”
hetőséget kaptam, hogy felkeressük a gyárat
tervező Linde céget, és egyeztettük az elképzeléseinket. A petrolkémia akkor nagyon felszálló ágban volt, és a Linde cégnek is nagyon sok
munkája volt, de az elnökhelyettesüknek an�nyira tetszett az ötlet, hogy meggyőzte az igazgatóságot, hogy vállalják el a feladatot. 1997
és 1999 között megvalósítottuk a fejlesztést,
melynek az volt az eredménye, hogy a gyárat
360.000 tonna etilén kapacitásúra bővítettük.
- Akkor tulajdonképpen az egész TVK az
olefingyártól függött. Ha nem volt etilén és
propilén, nem volt termelés a polimer gyárakban. Ezért jött az Olefin-2?
- Az olefingyár üzemzavara maga után vonta a polimerizációs üzemek termeléscsökkenését is. Két egymástól független olefingyár viszont olyan működési biztonságot jelentett,
hogy nem került sor komolyabb visszaterhelésekre, leállításokra, ha valamelyiknél üzemzavar lépett elő. Így az egész vertikum működési biztonsága javult. És ami üzleti szempontból nagyon fontos, egy modernebb technológiával, olcsóbban lehetett olefineket előállítani.
Ezért 2002 és 2005 között egy újabb nagyberuházás valósult meg. Ezzel a beruházással épült
az Olefin-2, és a Polietilén-4 gyár is, ami lehetővé tette a TVK korábbinál eredményesebb
működését. Ennél a beruházásnál az üzemeltetés előkészítésért és a gyárak üzembe helyezéséért voltam felelős.
- Ezek az eredmények jelentősen hozzájárultak
a város növekedéséhez is. Hogy látja a város
fejlődését 1975-től máig?
- A ’70-es ’80-as években nagyon nagymértékben fejlődött a város. Folyamatos volt az építkezés, és a TVK-nál is nőtt a foglalkoztatottak száma. Gyarapodott a város lakossága, töretlen fejlődés volt. Később pedig a mindenkori önkormányzat is nagyon sokat tett azért, hogy a város
épüljön, szépüljön. Ezzel sikerült egy olyan környezetet kialakítani, hogy Tiszaújváros az egyszerű lakótelepből egy nagyon élhető, lakható
város lett. A TVK és a város sokáig szimbiózisban élt, azonban a privatizáció után a részvénytársasággá alakulással megváltoztak a körülmények. Már nem a TVK vezetésén múlott, hogy
hogyan és milyen mértékben segíti a várost, a
város működését. Egy részvénytársaságnak más
a prioritása. De hogy mégsem szakadt meg ez az
együttműködés, arra jó példa az, hogy 2000-ben
a város és a TVK ötven-ötven százalékos részesedéssel létrehozta a Tiszaújváros Jövőjéért alapítványt, azzal a céllal, hogy támogassa a városban a kulturális, egészségügyi, szociális, sport
és szabadidős programokat. Nekem 1975-től a
2012-es nyugdíjba vonulásomig tulajdonképpen
egy munkahelyem volt, a TVK. Ez is azt igazolja, hogy jó döntés volt ide jönni. Soha nem gondoltam arra, hogy máshová menjek.
Surányi P. Balázs
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A 2021/2022. nevelési évre történő
óvodai beiratkozásról

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

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.
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.
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.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön

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.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási
területe.
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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.április

ÁPRILIS

Helye

Ideje

Kinek a részére

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

13. kedd

14. szerda

15. csütörtök

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

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

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

28. szerda

vásokat, 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 8.

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.

Eladó üzlethelyiség

Az Inno-Comp Kft.,
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság
Tiszaújvárosban keres

Minőségellenőr munkatársat

Elvárások:
• középfokú végzettség
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásában szerzett gyakorlat
Ajánlatunk:
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 4 műszakos munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak,
kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy
e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2021. április 15.

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2750 Ft)
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

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.

Sajószögeden 720 m2-es bekerített zártkert, termő gyümölcsfákkal, kúttal, kis
házzal, szerszámossal eladó.
Érdeklődni a 06-20-573-1015 telefonszámon.

Eladó ingatlanok

Eladó festett, 5 ponton biztonsági záras,

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi in-

+36/20/210-2808

gatlanokat:
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.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
2021. április 09-én (pénteken)
a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
ELMARAD!
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Borovi fenyő bejárati ajtó. Érdeklődni:

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

Első lakáshoz jutók
támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 1. bírálati időszakban (2021. március 1. - 2021. március 31.) az alábbi kérelmező
részesült első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.
Név

A visszatérítendő
támogatás összege E Ft

A vissza
nem térítendő támogatás összege E Ft

Csapó Sára Júlia

300

300

Maradvány
összesen

20 325

19 700

Vásárolt ingatlan címe

3580
Tiszaújváros,
Szent I. út
1. 7/1.

Dr. Fülöp György
polgármester

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

Sport � 11.

2021. április 8.

Kiütéses vereség a listavezetőtől
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 27. fordulójában a bajnokságban éllovas Tiszakécske otthonában 5-0 arányú vereséget szenvedett a mérkőzést 9 játékossal befejező Termálfürdő FC Tiszaújváros
együttese.
A tavaly még a második vonalban vitézkedő
kécskeiek az őszi tiszaújvárosi győzelmük után
tavasszal hazai környezetben is a 3 pont megszerzésére készültek. A borsodiak azonban a
Cegléd ellen aratott győzelem után abban bízhattak, hogy végre megtörik a jég, és idegenből is elhoznak legalább 1 pontot, ami még a
tavaszi szezonban nem sikerült. A feladat nem
ígérkezett könnyűnek, hiszen a Tiszakécske toronymagas bajnokesélyese a harmadosztály
Keleti csoportjának, így a középmezőnyben helyet foglaló újvárosiaknak sokkal jobb teljesítmény kellett a célok megvalósításához.
Remekül kezdődött a találkozó a házigazdák
számára, hiszen hamar vezetést szereztek. A
13. percben Kiprich ívelt középre egy szabadrúgást, Kalmár F. könnyedén vette le a labdát,
majd közelről a kapuba bombázott 1-0.
A 17. percben megduplázta előnyét a Tiszakécske. Fülöp végzett el szabadrúgást még a saját
térfelének közepén. Az előreívelt labdára Simon
rajtolt rá, és egy pattanás után 12 méterről a kapuba vágta 2-0. A félidő hajrájában, a 39. percben Bussy mezénél és karjánál fogva húzta vis�sza a kiugrásra kész Pongráczot, amiért a játékvezető a piros lapot mutatta fel az újvárosi focistának. A 10 emberrel játszó vendégek így nehéz
helyzetbe kerültek, de a félidő hátralévő időszakában újabb gólt már nem kaptak.
A második játékrészben továbbra is veszélyesebb, gólerősebb futballt mutatott be a házigazda. Az 50. percben kettőt is cserélt Gerliczki Máté: Tóth S. és Csernák is pályára lépett, de mindhiába. A 64. minutában a hazaiak újból mattolták a vendégek védelmét. Simon kanyarintotta
középre balról a labdát, melyet Tóth Cs. még kiütött, ám pontosan Albert elé, aki Ternovánhoz
továbbított. A csereként beállt középpályás első
lövése még az egyik védőről kipattant, de az ismétlésnél már nem volt kegyelem, a hálóban kötött ki a játékszer 3-0. A vendégek edzője ekkor
újból kettőt változtatott. Kerekest és Lakatost is
becserélte. A 81. percben azonban nem az újvárosi csereemberek, hanem a Tiszakécskénél a 4

perccel azelőtt beálló Szabó D. volt a főszereplő, aki Páltól kapott labdát a bal oldalon, és nehéz szögből a kapuba helyezte a labdát 4-0. A
88. percben jött a kegyelemdöfés, amikor Pongrácz tálalt Pál elé, aki a tizenhatoson belülre cselezte magát és a kapus lába között a hálóba gurított 5-0. Egy perccel később Vincze durván felrúgta Pongráczot, amiért ő is a kiállítás sorsára
jutott. A Tiszaújváros így 9 emberrel és 5-0-s vereséggel fejezte be a találkozót. Talán mindenki
egy kicsit szorosabb mérkőzésre is tisztes helytállásra számított Kristófiéktól. A kék-sárgák zsinórban ötödik idegenbeli mérkőzésükön nem
tudtak nyerni, sőt pontot sem szereztek. Gerliczki Máté tanítványai így 40 ponttal a 8. helyen
állnak és április 11-én vasárnap 16 óra 30 perctől
a 6. helyen tanyázó Balassagyarmatot fogadják.
Tiszakécske - Tiszaújváros
5-0 (2-0)
Tiszakécske, zárt kapuk mögött. V.: Borbás.
Tiszakécskei LC: Molnár M. - Oláh (Pál), Kalmár (Galacs), Albert (Horváth Adrián), Horváth Attila, Pongrácz, Farkas, Simon (Szabó
D.), Kiprich, Gyurján (Ternován), Fülöp. Edző:
Nagy Sándor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Vincze, Kristófi (Kerekes), Gelsi, Pap, Bussy,
Csoszánszki (Tóth S.), Lőrincz (Tóth Á.), Márton (Csernák), Bene, Vámos (Lakatos). Edző:
Gerliczki Máté.
Nagy Sándor: Tartottunk ettől a mérkőzéstől,
mert a Tiszaújvárost egy jól felkészített együttesnek tartom, amely jó játékosokkal rendelkezik. A két kiállítás ellenére is úgy gondolom,
hogy győzelmünk teljesen megérdemelt. A
mérkőzésen végig mindenki becsületesen végrehajtotta a rá bízott feladatot.
Gerliczki Máté: Ha egy bajnokságban huszonötször azt kérem, hogy hozzuk ki a labdát, és
magasan kezdjük a letámadást, egyszer viszont
azt, hogy rúgjuk a labdát amerre állunk, és védekezzünk, mint a fába szorult féreg, nem lenne
túl hiteles. A hazaiaknak gyorsabb, erősebb játékosaik vannak, ezért lesznek bajnokok, mi viszont csak ilyen felfogással fogunk tudni fejlődni. Kaptunk öt gólt, és nem rúgtunk egyet sem,
ezért természetesen nem jár dicséret senkinek.
A forduló további eredményei: Eger - Kisvárda II. 1-0, Cegléd - Sajóbábony 2-0, Balassagyarmat - DVSC II. 3-0, Tiszafüred - DVTK
II. 1-5, SBTC - Jászberény 2-0, Mezőkövesd
II. - Gyöngyös 1-2, Zugló - Füzesgyarmat 3-0,

Sényő - Hatvan 3-1, Putnok - Tállya 2-5
Következik a 28. forduló
2021. április 11., vasárnap
14:30 DVSC II. - Tiszafüred
16:30 Jászberény - Mezőkövesd II.
DVTK II. - SBTC
Tiszaújváros - Balassagyarmat
Sajóbábony - Tiszakécske
Kisvárda II. - Cegléd
Hatvan - Putnok
Füzesgyarmat - Sényő
Gyöngyös - Zugló
Tállya - Eger

Kevés babér termett
Az elmúlt héten az utánpótlás csapatok a Jászberény, a Felsőzsolca és a FILO SE (Nyíregyháza) együttesei ellen léptek pályára. Sajnos
kevés sikerrel.
U19
Novemberi elmaradt mérkőzés pótlása:
Tiszaújváros - Jászberény
2-1 (0-0)
Gól: Puskás G., Gulyás K.
Puskás Tibor: Ez a mérkőzés is rávilágított arra, ami sajnos jellemző a csapatunkra, hiába
játszunk jól, hiába szegezzük az ellenfelünket
a kapujuk elé, alakítunk ki sok helyzetet, ha
nem tudunk élni a lehetőségekkel, akkor ilyen
kínkeserves győzelmeket tudunk csak elérni. A
mai meccs egyetlen pozitívuma, hogy hátrányból meg tudtuk fordítani a mérkőzést, és így
megszereztük a három pontot.
Jók: Kovács K., Puskás G., Kolompár K., Hankó T.
Tiszaújváros - Felsőzsolca
1-4 (0-3)
Gól: Barna Á.
Puskás Tibor: A parázs hangulatú mérkőzésen
a fiatal játékvezető tévedései nagyban befolyásolták az eredményt, de ha a helyzeteinket nem
szórakozzuk el, akkor nyernünk kellett volna.
Gratulálok a Felsőzsolca csapatának, lehet így
is nyerni a pályán elért eredménnyel. A mai napon csapatom mélyen tudása alatt játszott, így
a vereség teljesen megérdemelt.
Jók: senki
U17
Novemberi elmaradt mérkőzés pótlása:
Tiszaújváros - Jászberény
2-2 (2-1)

Gól: Tarnóczi B. 2.
Hágen Zsolt: Ha abból a szempontból vizsgálom a mérkőzést, hogy ellenfelünk nemrég legyőzte az addig veretlen listavezetőt, akkor
örülök az egy pontnak. Ám, ha abból a szempontból vizsgálom, hogy 2-1-es vezetésünk birtokában több meccslabdánk is volt a 3-1-hez,
akkor elégedetlen vagyok az eredménnyel. Ha
pedig abból a szempontból vizsgálom, hogy 3
vereség után sikerült végre újra pontot szerezni, akkor elégedett vagyok a döntetlennel. Ám,
ha abból indulok ki, hogy súlyos egyéni hibánk
okozta ellenfelünk második gólját, akkor szomorú vagyok a pontosztozkodás miatt.
Úgy döntöttem, nem leszek elégedetlen, ös�szességében jobban játszottunk, mint korábban, végre gólokat lőttünk, akartuk a győzelmet, de nem sikerült, a futballnak ilyen arca is
van.
Jók: György K., Szűcs M., Drahos D., Urbán
Á., Tarnóczi B., Szmicsek L.
Tiszaújváros - Felsőzsolca
2-4 (1-2)
Gól: Illés D., Gulácsi Á.
Hágen Zsolt: Az eredmény nem mutatja a mérkőzés teljes összképét, volt esélyünk a pontszerzésre, játékban egyenrangú ellenfelei voltunk az élmezőnyhöz tartozó Felsőzsolca csapatának. A kapu előtti szituációkban határozottabbak voltak a vendégek, ez el is döntötte a
találkozó kimenetelét, ebben fejlődnünk kell,
hogy hasonló esetekben pontot, vagy pontokat
szerezzünk.
U15
FILO SE - Tiszaújváros
3-1 (2-0)
Gól: Victor M.
Császár Zoltán: Tavasszal nem tudjuk átlépni
az árnyékunkat. Sorozatosan buta hibákat vétünk, melyekből rendre megkapjuk a gólokat.
A mai mérkőzés első félidejében fölénk nőtt az
ellenfél, a második félidő azonban már sokkal
kiegyenlítettebb játékot hozott. A futás- men�nyiség a mai napon kevés volt. Dolgozunk tovább becsülettel, mert egyszer beérik a befektetett munka!
Jók: Jávorszki R., Kis D., Victor M.
U14
FILO SE - Tiszaújváros
4-1 (3-0)
Gól: Novák M.
Brézai Zoltán

Lehmann a tokiói váltótagságért harcol
TRIATLON. A sportág legmagasabb nemzetközi fóruma, a
World Triathlon május 1-től újra megnyitja a tokiói olimpia
kvalifikációs ranglistáját, a sportolóknak - köztük a tiszaújvárosi Lehmann Csongornak is - június 21-ig három kontinensen, összesen öt versenyen lesz lehetőségük pontokat gyűjteni.
Az eredeti tervek szerint 2021. május 11-ig az összes olimpiai kvóta - 55-55 férfi és női - gazdára talált volna. A Covid-19
járvány miatt az olimpiai kvalifikációs rangsort 2020 tavaszán
azonban „befagyasztották”. A magyarok közül jelenleg Bicsák
Bence, Tóth Tamás, Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia áll
kvótát érő helyen.
- A kvalifikációs versenyek ismeretében, melyek közül két világbajnoki széria futam (WTS) és három világkupa lesz, nagyon gyorsan meg kell határoznunk, hogy a mieink - a jelenlegi négy kvótás helyen állók és a még világranglista pontokra vadászók egyaránt - hol, milyen megoszlásban próbáljanak
felkerülni a rajtlistára - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) szakmai alelnökétől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. - Az olimpiai
szimulációs rangsorban 9. pozíciót elfoglaló, biztos olimpiai
indulónak számító Bicsák Bence gyakorlatilag bármelyik erőpróbán ott lehet a rajtnál, míg a többiek a beérkezett nevezések, illetve az aktuális világranglista alapján kaphatnak lehetőséget az indulásra. Fontos lenne, hogy négy kvótát harcoljanak

Időpontok, versenyek
A World Triathlon az alábbi versenyeket jelölte ki olimpiai
kvalifikációs helyszínként:
Május 15.: Yokohama (Japán), világbajnoki széria verseny
(WTS)
Május 22-23.: Lisszabon (Portugália), világkupa, mix-váltó
olimpiai kvalifikációs verseny
Május 29-30.: Arzachena (Olaszország), világkupa
Június 5-6.: Leeds (Anglia), WTS-verseny
Június 12-13.: Huatulco (Mexikó), világkupa

ki a mieink. Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia jó helyen áll
a szimulációs listán, Tóth Tamásnál viszont kicsit rezeg a léc.
A négy kvóta esetében ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a
Tokióban debütáló új versenyszámban, a vegyes váltóban (2-2
női és férfi sportoló) is szurkolhassunk a mieinkért. A magyar
kvalifikációs szabályt szövetségünk Technikai Bizottságának
sürgősen meg kell alkotnia, ami párhuzamos a hazai kvalifikációs viadal kijelölésével. Ezen a versenyen lesz lehetősége
az egyéniben kedvezőtlen pozícióban álló sportolóknak, így
Csongor fiamnak is arra, hogy bekerüljön a magyar vegyes
váltóba. Az már biztosnak tekinthető, hogy amennyiben Csongor, vagy bármelyik másik „várólistás” magyar férfi triatlonos
rajthoz tud állni a két WTS viadal egyikén és ott az 1-8. helyen
érkezik célba, akkor övé lehet a második férfi egyéni kvóta és
meg lehet a vegyes váltó indulás is. Ez persze borzasztóan nehéz, egy normál felkészüléssel nagyon komoly esélye lehetne
a kisebbik fiamnak is. Mi azonban így is megteszünk minden
tőlünk telhetőt. A magyar csapat ötkarikás indulásához egyébként még az is szükséges, hogy a május 22-23-án Lisszabonban megrendezendő, a még kvótával nem rendelkező nemzeteket felvonultató vegyes váltó olimpiai kvalifikációs versenyen
sikerrel - az első három között végezve - vegyük az akadályt.
Tiszaújvárosi érintettségben egyébként nem lesz hiány a tokiói
ötkarikás játékokon, valamint az addigi történések alatt. Márkus Gergely, a World Triathlon (2020 novemberétől ez a neve a sportág világszervezetének) sportigazgatója, valamen�nyi Tisza-parti világkupa és nemzetközi erőpróba versenyigazgatója beosztásából adódóan lesz ott Japánban. Dr. Varga Bélát, valamennyi eddigi tiszaújvárosi világkupa és nemzetközi
verseny vezetőbíróját, a World Triathlon Technikai Bizottságának tagját a napokban nevezték ki a tokiói olimpia triatlon versenyeinek zsűrijébe. Nagy Alpár, a World Triathlon világkupa projektmenedzsere a kvalifikációs sorozatban szereplő futamokon keresztül, illetve a Magyar Triatlon Szövetség Technikai Bizottságának vezetőjeként közvetlenül is érintett. A magyar kvalifikációs szabály megalkotásában Török Dánielre, a
tiszaújvárosiak egykori sokszoros válogatott versenyzőjének,
az MTSZ elnökségi tagjának a véleményére is számítanak.
SZIS

Medulinban
az újvárosiak
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub válogatott sportolói lehetőségeikhez képest maximálisan folytatják a felkészülést az idei
- várhatóan májusban kezdődő - szezonra. Legjobbjaik egy
csoportja március 9-23. között két héten át a korábbi években
rendszeresen felkeresett, jól bevált helyszínen, a horvátországi Medulinban edzőtáboroztak. Velük együtt 38 magyar válogatott kerettag gyakorolt ideális körülmények között. Lehmann Csongor (olimpiai válogatott kerettag), Lehmann Bence (olimpiai válogatott kerettag), Bóna Kinga (Héraklész Bajnok-program), Lehmann Sára (Héraklész Bajnok-program),
Kovács Gyula ((Héraklész Bajnok-program), Sinkó-Uribe Ábel (Csillag-program), Vágási Zoltán (Héraklész Bajnok-program) mellett Sinkó-Uribe Aurél is részt vett a Lehmann Tibor elnök-vezetőedző irányította, az úszást, kerékpározást és futást is fókuszban tartó edzőtáborozáson.

Medulinban a tiszaújvárosiak: Lehmann Sára (balról), Lehmann Csongor, Bóna Kinga, Sinkó-Uribe
Aurél, Lehmann Bence, Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel és Vágási Zoltán.
(Fotó: Magánarchívum)

12. � Paletta

Még mindig nem táncolhatnak

November óta üresek a tánctermek, az oktatók és a táncosok otthon várják a pillanatot,
amikor végre együtt lehetnek, megtelhetnek
élettel a próbatermek és a hangszórókból
azok a ritmusok szólnak, amiket ugyan már
régen hallottak, de rögtön a fülükbe mászik,
és már dúdolják is. A lábuk pedig akaratlanul is mozogni kezd, a régen gyakorolt lépések előjönnek valahonnan messziről. Aztán
vissza a valóságba.

Mozgásban a versenyzők
Szerencsés helyzetben vannak a Gimnasztráda
csapatai. Januártól versenyengedéllyel rendelkeznek a lányok, amit a Magyar Torna Szövetség adott ki, így heti három alkalommal tarthatnak edzéseket.
- Ez a heti három alkalom kevesebb, mint amen�nyit szoktunk edzeni, de azt gondolom, hogy
most ennek is örülnünk kell - mondta Madár
Éva, a Gimnasztráda vezetőedzője. - Tavaly tavasszal, amíg jó idő volt, a szabadban edzettünk,
majd a nyári szünetben sikerült egy napközis tábort is megtartanunk. Októbertől kezdtük újra az
edzéseket, aztán egy hónap múlva minden csapattagunkat online oktatásra kellett átirányítani.
Januártól pedig a serdülő, a junior, az ifi és a felnőtt korosztállyal a versenyengedélyeknek köszönhetően tudunk személyesen is edzeni.
- Hogy látod, mennyire volt hatékony az online
oktatás?
- Szerencsére csak rövid ideig kellett online edzést tartani a nagyobb korosztályoknak. A mini csoport azonban még most sem jöhet edzésre, mert nekik a koruknál fogva még
nem adható ki versenyengedély, így őket online
edzésekkel próbáljuk formában tartani. Ilyenkor van egy általános bemelegítés, aztán erősítés, nyújtás, erő-és állóképesség fejlesztés.
Mondanom sem kell, hogy érdemben nem tudtunk a koreográfiákkal haladni, nem tudjuk ös�szeegyeztetni a mozdulatokat, a hibás lépéseket nem tudom kijavítani, és nem szeretném, ha
egy rossz mozdulat rögzülne, mert utána sokkal
nehezebb kijavítani. Ezért úgy döntöttünk, az
online edzés csak kondicionálásról szól.

Losonczi Benjámin Róbert

- Milyen problémát okozhat, ha hónapok esnek
ki egy sportoló életéből?
- Az otthoni edzés után, amikor januártól újra
találkoztunk, azzal szembesültünk, hogy akár
egy hónap kihagyás után annyira visszamerevednek az izmok, hogy csak dupla munkával
tudjuk visszahozni a megfelelő állapotba. Ez
azt jelenti, hogy szinte kezdhettünk mindent
elölről, rengeteg idő és munka veszett kárba.
- Vannak már tervek a jövőt illetően?
- Rengeteg fellépés, verseny és rendezvény elmaradt. Nagy szívfájdalmunk, hogy a portugáliai világbajnokság is elmarad a járványhelyzet
miatt, amit idén nyáron rendeztek volna. Most,
amire teljes gőzzel készülünk, az a Gimnasztráda Gála, ami októberben lesz. Nagyon bízunk
benne, hogy akkor már színpadra állhatunk.
- Edzőtáborokat tudtok tartani?
- Igen, két héttel ezelőtt sikerült egy ötnapos
felkészítő tábort tartanunk a lányoknak Mezőkövesden. A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz megszervezni egy ilyen tábort. Mivel a lányok versenyzők, ezért oktatási- és üzleti céllal
fogadhatnak minket a szálláshelyek. Rengeteg
papírmunka előzte meg az elutazásunkat.
- Milyen engedélyekre volt szükségetek?
- Először is a Magyar Torna Szövetségtől kellettek a versenyengedélyek, amiket a szakági vezető írt alá, kellettek a lepecsételt sportorvosi igazolások, ezt a helyi sportorvos állította ki. Kellett egy üzleti befogadó nyilatkozat,
amit a szálláshelynek kellett készítenem, miszerint üzleti céllal megyünk. Ezen kívül napra
késznek kell lennem az aktuális kormányrendeletekből, ha ellenőriznek minket, akkor felkészült legyek.

Kátyúba taszított kultúra
Nincsenek ilyen szerencsés helyzetben a Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai. Ők nem versenyzők, hanem amatőr művészetkedvelők, ezért nem tarthatnak próbákat a
táncosok, és nem ülhetnek össze a kézműves
csoportok sem. Összesen 11 művészeti csoport
tagjai várják, hogy újra együtt lehessenek.
Utoljára októberben léptek színpadra a Derkovits Mazsorett Csoport táncosai. Novembertől pedig a tavaly tavaszi helyzethez hasonlóan
megint szögre kellett akasztani a tánccipőket,
amit egyre nehezebben viselnek a csapatok.
- Az első időszakban, tavaly tavasszal fogékonyabbak, hatékonyabbak voltunk - emlékszik vissza Bognár Imre, a Derkovits Mazsorett Csoportok művészeti vezetője. - Mind a
három csoportnak, a gyermek, az ifjúsági, és a
felnőtt csoportnak is van egy külön facebook
oldala, ezekre töltöttük fel a feladatokat, a lépéseket, a gyakorlás anyagait, a mazsorett videókat, de volt, amikor játékokat, verseket, a
kisebbeknek meséket küldtünk, hogy fenntartsuk a csapatszellemet. Működött az úgynevezett online oktatás, a lépéseket és a formákat
feltöltöttem, majd két hét múlva kértem vis�sza a saját készítésű videót, folyamatos volt a
visszacsatolás és nagyon jól működött. Erről az
időszakról készített feljegyzéseimet egy kötetbe rendeztem, hogy meg tudjuk mutatni az utókornak, milyen nehéz volt a 2020-as év és hogyan sikerült mindezen felülkerekedni. Akkor

Hónapok óta üres a táncterem, csak néhány szoknya árválkodik a padokon.

2021. április 8.

Bognár Imre karanténnaplót vezet, mindent abban dokumentál.
azt gondoltam múlt idő az egész, hiszen ős�szel egy rövid időre újra találkozhattunk, ami
erőt adott. Aztán újra minden bezárt. Nem gondoltam volna, hogy többkötetes lesz a pandémia-naplóm…
- Hogyan tudjátok átvészelni ezt az időszakot?
- A nagyobb lányokkal egy hónapban egyszer
találkozunk, olyankor átrendezzük a ruhákat
vagy szervezünk egy találkozót a Derkovits
Művelődési Központ előtti parkban. Ezek az
apró dolgok, félórás beszélgetések is sokat segítenek abban, hogy tartsuk egymásban a lelket.
- Ebben a nehéz helyzetben vannak olyan tagok, akik kiváltak a csapatokból?
- Körülbelül két hónappal ezelőtt találkoztunk,
akkor még úgy búcsúztunk el, hogy bármikor
is kezdhetjük el újra a közös munkát, számíthatunk egymásra. Bár nagyon nehéz most ös�szetartani a csoportokat, hiszen a mi életünk arról szólt, hogy heti rendszerességgel találkoztunk, áprilistól augusztusig pedig fellépésekre jártunk. Most május 15-én lett volna a VII.
Országos Tiszaújvárosi Mazsorett Fesztivál,
ahol minden csoport szakmai zsűri előtt mutatkozott volna be. Ennek az időpontját is el kellett tolnunk augusztusra. Persze hozzá kell tenni, hogy lassan egy év kihagyás miatt csak soksok munkával tudjuk behozni a lemaradást, hiába van már meg a rutin.
Elindult egy országos petíció, ami a táncoktatókat, a táncoktatást veszi védelmébe. A városi táncosok is aláírták, ők is egyetértenek vele.
- A személyes véleményem az, hogy a tánctermünk mérete lehetővé tenné, hogy 10-15 gyerek kényelmesen, a védőtávolságot betartva
tudjon mozogni. A terem jól szellőztethető, az
utcai ruhát a földszinti öltözőkben hagynák. Én
úgy gondolom, meg tudnánk oldani - tette hozzá Imre.
Ugyanebben a cipőben járnak a pántlikások és
a kisbocskorosok is. Losonczi Benjamin Róbert
a két csapat művészeti vezetője, aki szintén a
Támogatást a Táncnak, a Tánctanításnak elnevezett országos petíció mellé állt.
- A kérvényben szó van az anyagi támogatásokról, különböző kafetériákról, amik segíte-

nének nekünk táncoktatóknak a visszatérésben.
Viszont én azt gondolom, hogy a legfontosabb
támogatás az lenne, ha engednének minket is
dolgozni. Én nem érzem azt korrektnek, hogy
sportesemények, mint például a labdarúgás,
vagy a kosárlabda mehet. Miért? A tánc pedig nem. Miért? De meg kell említenem a többi
művészeti ágat is. Nem szólhat a fúvósok zenéje. Miért? Nem működhetnek a képzőművészetek. Miért? Én úgy érzem, hogy a kultúra teljes mértékben háttérbe van szorítva, és ezt nem
tartom igazságosnak.
- Mikor találkoztál utoljára a táncos csoportjaiddal?
- A Pántlikával és a Kisbocskorral utoljára novemberben találkoztam, azóta átálltunk online
oktatásra. Az elmúlt egy évben körülbelül három hónapot tudtunk együtt dolgozni.
- Sikerül összetartani a csapatokat, annak ellenére, hogy hónapok óta nincs személyes kapcsolat?
- Nagyon nehéz feladat. Főleg azért, mert nálunk a szeptember minden évben nagyon erős,
hiszen ilyenkor csatlakozik a legtöbb új tag
és ebben a helyzetben őket megtartani a legnehezebb. Idén a kicsikhez nyolc új érkezett,
ők még teljesen kezdők. Velük az online próba
sem megy zökkenőmentesen, mivel nem tudják még, hogyan kell lépni, fordulni, hogy csak
néhány dolgot említsek. Nem lehetek ott, hogy
kijavítsam, megmutassam. Ez nagyon nehéz.
Akik már évek óta itt vannak, velük próbáljuk
interneten, messengeren tartani a kapcsolatot.
- Hogy látod, az online oktatás lehet hatékony
vagy csupán szinten tartásnak jó?
- Én tudom, hogy senkinek nem könnyű, se a
matektanárnak, se a történelemtanárnak, de nekünk még nehezebb a dolgunk, hiszen mi nem
tudunk elküldeni tananyagot, hogy nézzétek
át, tanuljátok meg vagy a példa alapján oldjátok meg. Nem mondhatom azt a gyerekeknek,
hogy forduljatok a szekrénytől az ajtóig az ös�szesen hat négyzetméternyi szobában, miközben azt se tudják, hogy melyik lábukat hová
tegyék. A tánchoz tér kell, személyes kontakt
kell, és kell a csapat is. Ezek nélkül nem megy.
ema

A gimnasztrádások heti három alkalommal tarthatnak edzést.

