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Járványügyi
aktualitások
A világon 137 456 881 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 959 641. A
fertőzés 192 országban és régióban van jelent. A járvány az
Amerikai Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol eddig
több mint ötszázezren haltak meg.
Folyamatosan zajlik az oltás, a szerdai adatok szerint a beoltottak száma 3 037 023 fő, közülük 1 290 709 fő már a második oltását is megkapta. 3597 az új fertőzöttek száma, ezzel a
járvány kezdete óta összesen 731 675 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 265 főre emelkedett. A
gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 435 344 fő, az
aktív fertőzöttek száma pedig 272 066 fő. 10 364 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 204-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy hónap zárva tartás után múlt szerdán újranyitottak az üzletek, újraindultak a szolgáltatások.

Segítség a mentősöknek
Újabb adomány érkezett a Tiszaújvárosi Mentőállomásra. Sokan igyekeznek megkönnyíteni a mentősök munkáját, érkezett már felajánlás az önkormányzattól, de civilek is beálltak
már a segítők sorába. A múlt héten a
Tesco Magyarország tiszaújvárosi áruháza ajánlott fel egy magasnyomású
mosókészüléket a mentősöknek.
- Országosan 17 millió forint értékben segíti a Tesco Magyarország áruházlánc a
kórházakat, egészségügyi intézményeket - mondta Koós Zoltán, a tiszaújvárosi
Tesco áruház vezetője. - Így minden áruháznak 50 ezer forint áll rendelkezésére,
hogy olyan dolgot vásároljunk, amire igazán szükség van.
A koronavírus miatt többször indulnak
segítő útjukra a mentőautók. Eddig átlagosan naponta 10-12 riasztás érkezett,
most elérik a 17-18-at is.
- A gépkocsivezetők munkáját nagyon

A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára bejelentette, hogy március után áprilisra sem kell megfizetni a katát mintegy 120 ezer vállalkozásnak. Az adómentesség 10 milliárd forintot hagy az április elejéig zárva tartó
üzleteknél, szolgáltatóknál, a vendéglátásban, a turizmusban,
a szabadidő ágazatban tevékenykedő kisvállalkozásoknnál.
Egy hónap zárva tartás után múlt szerdán nyitottak újra a boltok, újraindultak a szolgáltatások és hétfőn újranyitnak az iskolák is. A kormány további enyhítéseket tervez. Már oltják
a kismamákat is, és időről időre felmerül a gyermekek vakcinázása. Cikkeink a 3. és 4. oldalon.

A Tesco adományát Lovas Attila, a mentőállomás vezetője vette át.
meg fogja könnyíteni ez a készülék - nyilatkozta lapunknak Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Egy
mentőautó elég nagy felület, és a gépkocsivezetőknek minden reggel műszakváltás után le kell mosniuk, így ez a készülék

Rendszeresen érkezik felajánlás a mentősöknek. Civilek, helyi vállalkozók is segítenek a nehéz helyzetben.

sokat segít abban, hogy könnyebb legyen
a járművek tisztán tartása.
Azonban vannak, akik nem segítenek, inkább szálkát keresnek mások szemében.
A múlt héten a fővárosban egy mentőst
feljelentettek, mert megállt ebédet vásárolni az egyik büfében. Az eset közfelháborodást keltett, egy egész ország állt az
életmentők mellé. Folyamatosan érkeznek az ebéd felajánlások a mentőállomásokra, így Tiszaújvárosban is. A Cipó Büfé például hamburgerrel vendégelte meg
az ebédidőben betérő mentősöket. De
nem ez volt az első eset.
- Mi rendszeresen segítünk, legyen az
rendőr, mentő, tűzoltó - mondta Lakatos-Tógyer Ágnes, a Cipó Büfé tulajdonosa. - Így szeretnénk megköszönni az
áldozatos munkájukat. Sajnálatos ez az
eset, ami a napokban történt, hiszen beteg most a világ, és nem gondolom, hogy
pont azokat az embereket kellene kellemetlen helyzetbe hozni, akik az életünkért küzdenek nap, mint nap.

Szent István úti felújítás

Megkezdődött a Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterület rekonstrukciója. Négy hónap alatt két ütemben megújulnak
a közlekedési- és a zöldfelületek, 34 új parkoló, egy pihenőövezet és két korcsoportnak megfelelő játszótér létesül, ivókúttal,
utcabútorokkal. A teljes felújítás költsége 195 228 308 forint,
melyhez az önkormányzat 152 186 ezer forintos kedvező kamatozású fejlesztési hitelt használhat fel, a különbözet pedig a város költségvetésében áll rendelkezésre.
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Egyházi hírek

Római katolikus
- „Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében 2021. április 17től, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelvei megtartásával.”
Egri Főegyházmegye, Eger, 2021. április 9.
- A rendelkezés teljes szövege a www.tiszaujvarosiplebania.hu
honlapon található.
- Április 17-én, szombattól szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek,
szombat 18.00 óra. Az elmaradt szentmise szándékok időpont
egyeztetése folyamatban van az érintettekkel.
- Templomunk 8.00-19.00-ig nyitva van, hogy akik egy-egy
imádságra szívesen betérnének, megtehessék azt.
- A 20.00 órai harangszó alatt lélekben összekapcsolódva
imádkozzunk a járvány megszűnéséért (imádság a honlapunkon megtalálható).
- A járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is érvényben van a püspöki konferencia szentmise látogatási kötelezettsége alóli felmentés, ezért akik nem vesznek részt személyesen
a szentmisén, kérem, 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 2021. április 25-én, húsvét 4. vasárnapján ünnepélyesen megáldom közösségünk erre a célra vásárolt Szent József szobrát, majd útjára indul a jelentkező családokhoz egy-egy hétre, hogy otthonaikban kérhessék
Szent József közbenjárását. A szobor átvétele és átadása minden hét vasárnapján a szentmise keretében történik.
További családok jelentkezését várjuk vagy telefonon, vagy a
templom előterébe kihelyezett jelentkezési lapon névvel és telefonszámmal.
- Keresztelések minimális létszámmal a vasárnapi szentmisék
után lehetségesek.
- Első áldozók és bérmálkozók szülői értekezlete április 20-án,
kedden 17.00-kor lesz a plébánia szabadtéri közösségi terén.
- Házasságkötésre készülők felkészítője I. jegyes kurzus április
23. 18.30-kor a plébánia szabadtéri közösségi terén.
- Az szja kétszer 1 %-ának felajánlása:
1. Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011.
2. Főegyházmegyei Alapítvány adószáma: 18573903-1-10.
3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószáma:18439315-1-05.
- Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos időpontegyeztetést kérünk! Kedden, szerdán 10.00-11.00-ig, csü-

Élet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

törtökön, pénteken 16.00-17.00-ig lesz ügyelet.
- Altemplom nyitva tartása: hétfő - zárva, keddtől vasárnapig:
09.00 –19.00.
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja!

Görögkatolikus
Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia.
Kedden 7.50 Szent Liturgia.
Tisztelettel kérünk minden görögkatolikust egyházközségünk
támogatására (adomány, egyházfenntartási hozzájárulás, persely). Számlaszámunk: 12035803-00165588-00100006.
„Mit jelent az, hogy meg vagyunk keresztelve? Az emberek
nagy részének fogalma sincs róla: Vajon felfogtuk-e, hogy
megkeresztelkedni annyi, mint csodálattal felfedezni, hogy Isten gyermekei vagyunk. Én is, mint az Isten szeretett fia, szeretett lánya, akiben kedve telik, akibe beleadta minden szeretetét.” (Henri Boulad atya).

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.

Református
Istennek hála gyülekezeteinkben újra lesznek templomi istentiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében a Magyar
Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betartjuk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Istent dicsőítő alkalmainkra. További szükséges információt, elővigyázatossági rendelkezést és kérést a hívek felé facebook oldalunkon (@reftujvaros) és a helyszínen is közzéteszünk. A városi alkalmat élőben is közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (facebook és Youtube)
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros:
• 2021. április 18-án úrnapi istentisztelet 11 órától.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentiszteletünk 2021. április 18-án, 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot
igényelnek, de közösségben lehetünk egymással.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,1)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 18-ig (vasárnapig) Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) , majd április 19-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Hocsák Róbert

életének 73. évében 2021. április 10-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2021. április 16-án, pénteken 15 órától lesz
a tiszapalkonyai temetőben.
Kérjük, hogy részvétnyilvánításukat
egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család

si 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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Fekete Sándor

a szerető Férj, Édesapa és Nagyapa
2021. április 09-én, életének
68. évében elhunyt.
Emlékét lelkünkben fogjuk őrizni,
míg újra ölelhetjük egymást odaát,
egy könnyebb, fájdalmak nélküli világban.
A gyászoló család
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
Nektek adtam...hát ne fájjon halálom!
/Szabó Balázs/
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Járványfigyelő

Folyamatosan oltják a tiszaújvárosiakat.
Nyitott az ország, igaz csak lépcsőzetesen, holott több a napi
halálozás, mint március 8-án, amikor a szigorításokról döntött a kormány. Az elmúlt egy hét alatt újabb 42 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok.

Itthoni helyzet
Tiszaújvárosban 56-an meggyógyultak, az aktív esetek száma
jelenleg 234 fő. 6 beteg - köztük egy kismama is - kórházba került a súlyos tünetek miatt, 8-an pedig a koronavírus miatt életüket vesztették. Az elhunytak hozzátartozóinak együttérzését fejezte ki a város polgármestere hivatalos facebook posztjában is.
A lakosságot folyamatosan oltják a háziorvosok, de sokakat behívtak az oltópontra is, a tiszaújvárosiak közel 30 %-a már megkapta legalább az első koronavírus elleni vakcinát. – hangzott el
a prevenciós bizottság hétfői ülésén. Oltáskapacitás függvényében érkeznek a behívók és a telefonok az oltásra várókhoz, akinek segítség kell a regisztrációhoz, az a városi idősklubokat keresheti fel az alábbi telefonszámokon: Tiszavirág Idősek Klubja
548-375, Őszirózsa Idősek Klubja 548-230, Tiszaszederkény
Idősek Klubja 548-235

Kezdődik az iskola
A jelenlegi álláspont szerint hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák is. Aggályos a kezdés, hiszen hiába oltották be soron kívül a pedagógusokat a tavaszi szünetben, még nem alakult
ki a védettség ennyi idő alatt. Bár már mindenkinek hiányzik az
iskola, a diákok országosan mégis összefogtak a kötelező nyitás
ellen. A középiskolásoknak május 10-ére tolták ki a tantermi oktatást. A hatosztályos gimnázium hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulói is visszaállhatnak a jelenléti oktatásra.
A virológusok szerint semmi nem indokolja a nyitást, hiszen a
fertőzöttségi mutatók és a napi halálozási adatok jóval magasabbak, mint március 8-án voltak, amikor újra lezárásokról döntött
a kormány. Egy rövid és kivételek nélküli zárást jobbnak tartottak volna a szakemberek.

Pótoltások, új vakcina
A pedagógusoknak, az óvónőknek és a bölcsődei gondozónak
pótoltást szerveznek országszerte, azok az egészségügyi dolgozók pedig, akik néhány hete kapták meg az első adag vakcinát a
tiszaújvárosi oltóponton, szerdán és csütörtökön a második oltást is felvehetik a rendelőintézetben.
A héten közben egy újabb vakcinával bővült a hazánkban elérhető oltóanyagok listája. A Janssen az első egydózisú vakcina a
palettán, és egyben a hatodik, ami bekerült a magyar oltóprogramba. A beérkező, több mint 28 ezer adag vakcinával honvédségi oltóbuszokon fognak oltani. A Janssen is vektor alapú vakcina, mint az AstraZeneca és a Szputnyik, a beadás után két hét
elteltével 67 %- os a hatékonysága. A vektorvakcina mellett érkezik a héten Pfizer és Szputnyik utánpótlás is. A kínai vakcina
oltási protokollján egyelőre nem változtatnak, hiába merültek
fel aggályok a hatékonyságával kapcsolatban.
berta

Több mint egy hónapja zártak be az iskolák.

Általánosba mehetnek, középiskolába nem
Bő egy hónappal ezelőtt, március elején
jött a hír, hogy a tavaly tavaszi helyzethez hasonlóan március 8-tól ismét bezárnak az iskolák és az óvodák. Az általános iskolások digitális tanrendre
tértek át, az óvodákban pedig rendkívüli szünetet rendeltek el. A nyitást a
tavaszi szünet utánra ígérték, majd április 19-e lett a következő dátum, legalábbis az általános iskolásoknak. A
középiskolások még mindig otthon maradnak. A múlt héten jelentették be,
hogy a középiskolások május 10-én ülhetnek vissza az iskolapadba. Az érettségi is változik, csakúgy, mint tavaly,
csak írásbeli lesz.
- Kettős érzés van bennem ezzel kapcsoltban - mondta Nagy Kristóf, aki az idén
érettségizik. - Amikor még az áprilisi időpont volt, egyrészről örültem neki, mert
az érettségi előtt jól jött volna, hogy ráerősíthetünk a tanultakra. Más szempontból viszont két héttel az érettségi előtt
visszamenni szerintem veszélyes lett volna a fertőzés miatt.
Pontosan emiatt döntött úgy egy diákszervezet, hogy kiáll a tanulókért, elsősorban az érettségizőkért. Az ADOM Diákmozgalom országszerte segít a diákok jogainak érvényesítésében. Budapest
mellett Debrecenben és Szegeden is van
központjuk.
- A végzősöket féltettük leginkább, mert
nem tartottuk jó ötletnek, hogy két héttel
a vizsgák előtt visszamenjenek az iskolába - nyilatkozta lapunknak Sipos Ferenc
Norbert, az ADOM Diákmozgalom szóvivője. - Gondoljunk bele a helyzetükbe,
éveken keresztül készülnek erre a meg-

„Mi annak örülnénk a legjobban, ha ez a félév már végigmenne digitálisan és a következő félév kezdődne el újra jelenléti oktatásban.”
Sipos Ferenc Norbert
mérettetésre, és ettől függ a továbbtanulásuk is. Eljön a várva várt vizsga, ami
előtt már nagyon vigyáztak a magukra,
kerülték a baráti társaságokat, hogy ne legyenek betegek. Aztán fent úgy döntenek,
hogy iskolába kell járniuk. Jogosan féltek
attól, hogy megfertőződnek vagy karanténba kerülnek.
- Mit szóltatok hozzá, amikor kiderült,
hogy a középiskolások május tizedikétől
járnak majd iskolába, az érettségizők pedig nyugodtan leérettségizhetnek előtte?
- Ennek a döntésnek nagyon örültünk.
Ugyanakkor azzal továbbra sem értünk
egyet, hogy az általános iskolákat megnyitják, mert még mindig fennáll a veszélye annak, hogy a gyerekek megbetegednek, és azt hazaviszik a szüleinek vagy
nagyszüleinek.
- Visszatérve a középiskolásokra, hogy
látjátok, van értelme a május 10-i nyitásnak?
- Megmondom őszintén, mi annak örülnénk a legjobban, ha ez a félév már végigmenne digitálisan és a következő félév
kezdődne el újra jelenléti oktatásban, hiszen akkorra már a pedagógusok is megkapják mind a két oltást, illetve a folyamatos immunizálás miatt szeptemberre
elérünk egy olyan oltottsági szintet, hogy

a diákok biztonsággal visszamehetnek az
iskolába.
- Mit gondoltok a gyerekek, fiatalok oltásával kapcsolatban?
- Az érettségizőket mindenképpen be kellene oltani, minél hamarabb. Szerintem
ez őket is megnyugtatná. Mi teljes mértékben támogatjuk, hogy az érettségizőket soron kívül oltsák be.
- Az érettségit érintő változásokkal egyetért a mozgalom?
- Igen, mi is javasoltuk, hogy maradjon el
a szóbeli érettségi, emellett azt is szeretnénk, hogy a nyáron tűzzenek ki egy pótérettségi időpont azoknak, akik esetleg
félnek a vírustól és nem szeretnének most
leérettségizni. Viszont, ha két hónap múlva levizsgáznának, nem szakadna meg a
továbbtanulás folyamata. Őszinte leszek,
ez utóbbira nem látok túl nagy esélyt. Valószínűleg úgy bonyolítják le az érettségit
idén is, mint tavaly.
Ema

Egyetlen közbeszerzés a tervben
Tiszaújváros önkormányzata a minap
elfogadott terv szerint 2021-ben csupán
egy közbeszerzési eljárást kíván indítani, azt is csoportos közbeszerzés keretében. Ám, mint minden terv, ez is módosulhat az év során.
A közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az úgynevezett klasszikus ajánlatkérőknek, így az önkormányzatoknak
is legkésőbb március 31-éig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. E kötelezettségnek március 25én tett eleget - a veszélyhelyzet miatt átruházott hatáskörben - dr. Fülöp György
polgármester.
Tiszaújváros önkormányzatának 2021. évi
költségvetéséről február 15-én határozott a
polgármester, melyben az előző évekhez viszonyítottan szűkösebb források állnak rendelkezésre beszerzések, beruházások, felújítások megvalósítására.
Ennek megfelelően 2021-ben az önkormányzat egyetlen közbeszerzési eljárás
lefolytatását tervezi, az árubeszerzés „kategóriában”.
A 2022-2023. évekre vonatkozóan a közvilágítási célú villamos energia beszerzése Jászberény önkormányzata által gesztorált, csoportos közbeszerzés keretében
valósul meg. Az önkormányzathoz 2021.
március 19-én érkezett értesítés szerint az
eljárás ajánlati felhívása már meg is jelent az Európai Unió hivatalos lapjában.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban a tervek szerint nem lesz közbeszerzési eljárás.
Fontos megjegyezni egyrészt azt, hogy a
közbeszerzési tervben megadott közbeszerzési eljárást nem kötelező lefolytatni, másrészt, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a tervet módosítani kell.
A közbeszerzési terv az év közben jelent-

Közvilágítási célú villamos energia szerepel a közbeszerzési tervben.
kező igények felmerülésekor is módosítható. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan vizsgálni fogja a bevételek és kiadások teljesülését, az elindított fejlesztések
alakulását, és amennyiben a beruházások
megindításának feltételei minden szempontból adottak, úgy az önkormányzat - a
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
esetekben – további közbeszerzési eljárásokat fog lefolytatni.
Az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló kormányrendelet értelmében a közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát, tervezett
mennyiségét, az irányadó eljárási rendet,
a tervezett eljárás fajtáját, megindításának tervezett időpontját és
a szerződés teljesítésének várható időpontját.
A közbeszerzési terv nyilvános, ezért azt,
valamint annak módosításait az ajánlatkérők kötelesek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétenni.
Érdemes szót ejteni a közbeszerzési értékhatárokról is.
Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság a vonatkozó irányelvekben meghatározott eljárás szerint kétévente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) keretein belül született Kormány-

beszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz.
A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó
értékhatárokat eredetileg a 2014/24/EU
irányelv 4. cikkében határozták meg, a
legutóbbi módosításokat egy 2019-es bizottsági rendelet tartalmazza. E szerint
2020. január 1-jétől kétéves időtartamra
a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozóan
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 214 000 euró, azaz 68 171 840
forint, építési beruházás esetén 5 350 000
euró, azaz 1 704 296 000 forint az értékhatár.
A nemzeti közbeszerzési értékhatárokat
a központi költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni évente. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény a következőképpen rögzíti a 2021. január 1. és 2021. december
31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat:
árubeszerzés esetén 15 millió forint, építési beruházás esetén 50 millió forint, építési koncesszió esetén 100 millió forint,
szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió forint,
szolgáltatási koncesszió esetén 30 millió
forint.
F.L.
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A kismamákat is olthatják

Bár egyre több kismama érdeklődik a koronavírus elleni oltások iránt, még mindig sokan bizonytalanok, hogy kérjék-e vagy sem.
A szakemberek szerint mindenképpen érdemes jelentkezni a háziorvosoknál azoknak a
kismamáknak, akik a terhességük tizenkettedik hetén túl vannak.
Aki már átesett a koronavírus-fertőzésen, annak egy ideig védekezik a szervezete a betegség ellen. Dr. Mudra Dorottya Mária novemberben már átesett a fertőzésen.
- Folyamatosan ellenőrzöm az antitest szintemet - mondta dr. Mudra Dorottya Mária, aki
tizenhat hetes kismama. - Az első ellenőrzéskor még elég magas volt a szint, így az orvossal konzultálva úgy döntöttünk, várunk még az
oltással. A laborban azt mondták, hogy ha 50
egység felett van az antitest-szám, az már védettséget jelent. Nekem 300 fölött volt ez az érték.

- Lehet tudni, hogy meddig tart ez a védettség?
- Sajnos ezt még nem tudom, ezért folyamatosan ellenőrzöm a szintet. Azzal, hogy átestem
a betegségen, a babám is védett, mivel az antitest át tud jutni a placentán, így születésig védve lesz. Utána a szoptatás alatt mindenképpen
kérni fogom az oltást.
- Nem volt benned bizonytalanság az oltással
kapcsolatban?
- Természetesen van bennem bizonytalanság,
pontosan a kismamaság miatt. Tudjuk, hogy
egyik napról a másikra derült ki, hogy engedélyezték a kismamák oltását. Pár héttel ezelőtt
még az volt az előírás, hogy minket egyáltalán
nem oltanak, sőt, akik oltást kaptak, nekik alá
kellett írniuk egy nyilatkozatot, hogy a következő két-három hónapban nem is terveznek babát. Én azt gondolom, hogy tudományos bizonyítékok állnak az engedélyezések mögött, illetve kiderült, hogy a kismamákra veszélyesebb ez a vírus, mint azt először gondolták. Mivel nyilván a kismamákon nem tesztelnek etikai okokból, ezért egyéni mérlegelést kíván ez
a helyzet.
- A kismamák immunizáló védőoltása nem új
keletű - nyilatkozta lapunknak dr. Szabó Zsolt
főorvos, szülész, nőgyógyász szakorvos. - Ha
visszagondolunk, 2009-2010-ben a H1N1 vírus
kapcsán már történt várandósok immunizálása,
ami azért is nagyon fontos, mert egy várandós
kismamánál sokkal súlyosabb szövődményeket

„Azzal, hogy átestem a betegségen, a
babám is védett, mivel az antitest át
tud jutni a placentán.”
Dr. Mudra Dorottya

A kismamák oltása mellett van dr. Szabó Zsolt szülész, nőgyógyász is.
okoz a vírus és a H1N1-hez képest a koronavírus
és annak mutációi még nagyobb veszélyt jelentenek. A kismamáknál egyébként is élettani változást okoz a várandósság, ami a légzési-, keringési rendszert érinti, tehát súlyosabb szövődményekkel jár a betegség lefolyása. Nem egy esetben lélegeztetőgépre is kerülnek, hogy életben
maradhassanak. Mindemellett nem szabad arról
sem megfeledkezni, hogy közben a magzat állapotát is figyelni kell, mert nagyon súlyos állapot
alakulhat ki egy vírusfertőzés alatt.
- Van bizonytalanság a kismamák körében?
- Van egy bizonyos bizonytalanság, pontosan
azért, mert ilyen súlyos vírusfertőzésre az utóbbi évtizedekben nem volt példa. A H1N1-nél
körülbelül 30 ezres megbetegedésről beszéltünk, a koronavírus és mutánsai jóval nagyobb
és jóval súlyosabb megbetegedéseket okoznak.
Az oltóanyagok különbözősége miatt, és mert
nem régóta kerültek a vakcinák használatba, én
azt gondolom érthető a bizonytalanság. Az en-

„A magzat állapotát is figyelni kell,
mert nagyon súlyos állapot alakulhat
ki egy vírusfertőzés alatt.”
Dr. Szabó Zsolt
gedélyezett, alkalmazható védőoltások, melyek
a várandósoknak adhatók, azok biztonsággal
beadhatók. Természetesen hosszú távú eredményekről majd csak évekkel később tudunk beszélni, de most védekezni kell, meg kell akadályozni a betegség terjedését, ami a várandósoknál nagyon komoly veszély és sokkal nagyobb
kockázatot jelent, hogy súlyos állapotba kerülnek, mintha a védőoltást beadatják.
Ema

Fiatal felnőttek, gyermekek, vakcinák
Felgyorsultak a Covid oltások, a háziorvosok megkapták a 18 év feletti regisztráltak
teljes listáját. Sok 18. életévét betöltött fiatal
még a gyermekpraxisban van nyilvántartva, ám a gyermekorvosokat egyelőre nem
vonták be az oltási tevékenységbe. Az érintett fiatalok a lakcím szerinti háziorvos listáján szerepelnek, ezért ők ott kaphatják meg
oltásukat. A részletekről dr. Pető Gabriella
gyermekorvossal beszélgettünk.
- A tudomány mai állása szerint, hol tartanak a
gyerekek oltásával kapcsolatos kutatások, tesztelések?
- Nagyon sok vizsgálatot elkezdtek már az első oltások kapcsán, több oltóanyaggal is. A Pfizerről és a Modernáról a 16-18 éves, illetve 1218 év közötti korosztálynál végzett vizsgálatok 2022-ben zárulnak le, de hogy mikor kezdik majd engedélyezni a gyerekek oltását 18
év alatt, ezt még nem tudjuk. Több más oltóanyaggyártó cég is vizsgálja és teszteli a vakcináját, a kísérletek egészen kicsi kortól, 6 év
alatti gyerekeknél is már elindultak, de az még
időbe telik, sajnos, hogy egyáltalán lássuk ennek a végét.
- Szükség van a gyerekek oltására, beoltására?
- Jó a kérdés, hiszen azt látjuk, hogy a gyerekek az esetek túlnyomó többségében tünetmentesen, vagy minimális tünetekkel vészelik
át a fertőzést. Ugyanakkor ott van - most már

„A 18 év fölötti gyerekek, fiatalok, akik
még hozzánk tartoznak, mert a tizenkilencedik életévüket még nem töltötték be, és regisztráltak korábban az oltásra, ők a területileg illetékes felnőtt
háziorvosnál találják meg a nevüket
a listán, velük kell majd egyeztetni az
oltással kapcsolatban, illetve ők fogják
majd keresni ezeket a fiatalokat.”

köztudott- a fertőzést követő egy hónap múlva
megjelenő sokszervi gyulladás lehetősége, tehát, ha nem tudjuk a gyerekről náthás tünetek
kapcsán, hogy koronás volt-e, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz rögtön azt mondani, hogy
igen, ez egy sokszervi gyulladás, és irány a kórház, mert vegyes tünetekkel indul az is, persze
vannak gyanújelek, de vegyes tünetekkel indul. Nagyon könnyen fertőznek a gyerekek, ezt
látjuk az őszi-téli időszakban a koronavírustól
függetlenül is. Éppen ezért hívja őket mostanság nagyon sok infektológus kis „bioterroristáknak”, ami arra utal, hogy nagyon könnyen
fertőznek és ezáltal veszélyeztetik az idősebbeket, a nagyszülőket, akik sokszor vigyáznak rájuk, ha a szülők dolgoznak, tehát mindenképpen meggondolandó. Én azt gondolom, ha biztonságos egy oltás, akkor, mivel egyébként is
nagyon sok oltást kap az a generáció, hiszen
gyerekkorban rengeteget beadunk, szóval nem
hiszem, hogy problémát okozhatna.
- Mit tapasztal, milyen a szülők hozzáállása?
Nagy az ellenállás a gyerekek oltását illetően?
- Vegyes a megítélése, ugyanakkor azt is látom,
hogy nagyon sok szülő, a gyermek korától függetlenül is kérdezi, hogy mikor lehet már oltani? Van, aki azért kérdezi, mert már nyaralást
szervez júniusban külföldre, de mellette hozzáteszi, hogy gyakorlatilag ő nem nagyon akarja beoltatni a gyerekeket, ám van olyan is, aki
nagyon komolyan érdeklődik az óvodás és iskolás generációban, szóval azt tapasztalom,
hogy teljesen vegyes a megítélés. Itt inkább az
a gond, hogy nem ismerjük még hosszútávon,
hogy mennyire adnak védettséget ezek az oltások. Nem tudjuk, hogy a gyerekek hogy reagálnak magára az oltásra, meg szerintem az egész
koronavírussal kapcsolatban is nagyon-nagyon
vegyes a megítélés.
- Van a doktornő praxisában olyan fiatal felnőtt, aki már kérheti a vakcinákat?
- Igen, a 18 év egy olyan korhatár, ami fölött a
regisztráltakat be lehet oltani. Már elkezdődött
ezeknek a fiataloknak a behívása az oltópontokra, a legbiztonságosabb nekik a Pfizer vakcina jelenleg, de én azt gondolom, hogy egyik
sem szabad, hogy gondot okozzon. A 18 év fölötti gyerekek, fiatalok, akik még hozzánk tartoznak, mert a tizenkilencedik életévüket még

Továbbra is telemedicina működik, a képen dr. Pető Gabriella gyermekgyógyász.
nem töltötték be, és regisztráltak korábban az
oltásra, ők a területileg illetékes felnőtt háziorvosnál találják meg a nevüket a listán, velük
kell majd egyeztetni az oltással kapcsolatban,
illetve ők fogják majd keresni ezeket a fiatalokat. Jelenleg a vakcina regisztrációs oldal csak
a 18 éven felüliek regisztrációját fogadja el, a
fiatalabbakat, hiába regisztrálták a szülők, automatikusan törli a rendszer. Jelenleg egyeztetés alatt van a 16-18 évesek oltása a Pfizer vakcinával, aminek eredményéről folyamatosan
tájékoztatjuk az érintetteket.
- Ebben a korosztályban milyen az oltási hajlandóság?
- Akinek krónikus betegsége van, az inkább oltáspárti, de itt megint csak a szülőt mondom,
mert hiába felnőtt korú gyerekekről van szó, de
még mindig csak gyerekek. Azt tapasztalom,
hogy akinek krónikus betegsége van, ott nem
kérdés az oltás, ebben a körben többen is élnek
a lehetőséggel, tudomásom szerint elég sokan
regisztráltak is ebből a korcsoportból.
- Elképzelhető, hogy a közeljövőben beáll a kötelező oltások sorába a koronavírus elleni vakcina?
- Elképzelhető, de ez magától a vírustól függ.
Azt hiszem, ha lesznek újabb mutánsok, ami

„Ha lesznek újabb mutánsok, ami
sajnos benne van a pakliban, akkor
előfordulhat, nem lehetetlen, hogy
mégiscsak kötelező oltás lesz.”
sajnos benne van a pakliban, akkor előfordulhat, nem lehetetlen, hogy mégiscsak kötelező
oltás lesz, mert akkor meg kell tanulnunk ezzel, ha másképp nem, így együtt élni, de hogy
ez hosszútávon mikor és milyen módon lesz,
ezt nem tudjuk sajnos.
- A szezonális és kötelező oltások jól haladnak,
vagy a járvány miatt csúszások vannak?
- Az oltások rendben mennek, az iskolai oltásokkal jól állunk, túlnyomó többségében még a
nagy lezárás előtt megkapták a gyerekek. Volt
olyan iskola, ahol az oltásra a múlt héten került
sor, mert elmaradt abban az iskolában, de a tanácsadások és az életkorhoz kötött védőoltások
teljesen normális mederben haladnak, de hát az
oltások prioritást élveznek egyébként is.
berta
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Vírushelyzet testvérvárosainkban: Rimaszombat

Javul a járványhelyzet Szlovákiában, hamarosan enyhítenek az életben lévő szabályokon. Testvérvárosunk, Rimaszombat nemrég került ki a legveszélyesebb, fekete zónából, folyamatosak az oltások, tesztelések. Rigó Lászlóval, Rimaszombat alpolgármesterével beszélgettünk.
- Hogy vannak, hogy élik mindennapjaikat a
járványhelyzetben?
- Kötelező a maszkviselés, este 8 és reggel 5 óra
között kijárási tilalom van Szlovákiában, ez alól
azonban vannak kivételek. Ilyen a beteg családtag ápolása vagy a lelki élettel való törődés, tehát a templomba járás. A szabályok megszegéséért akár 1650 euró büntetés is járhat. A vadászat
is engedélyezett, a vaddisznópestis elterjedésének megfékezése miatt. A járáson belül sportolni
negatív teszt birtokában lehet. Nekem már több
mint húszszor elvégezték a koronavírus-tesztet, nem mondom, hogy kellemetlen, csak sokat kell sorba állni. Rimaszombaton tizennégy
mintavevő állomás működik, eddig hétnaponta
kellett magunkat teszteltetni, április elsejétől viszont már csak tizennégy naponta. Ha valaki el-

Rigó László

utazik az országból, negatív teszttel kell rendelkeznie. Rimaszombaton húsz százalék körüli a
munkanélküliek aránya, sokan kényszerülnek
arra, hogy külföldön dolgozzanak, nekik kell a
teszt ahhoz, hogy elhagyhassák az országot.
- Sokan megbetegedtek? Hogy állnak az oltásokkal?
- Szlovákiának 5,5 millió lakosa van, közülük 365 ezren betegedtek meg, több mint tízezren elhunytak, közel 800 ezer ember pedig már
megkapta az oltást. Az országban több mint 24
millió alkalommal végeztek antigén és 2,3 millió alkalommal pcr-tesztet. Mi már kikerültünk
a legrosszabb, fekete zónából, ami azt jelenti,
hogy javult a helyzet. Az egészségügyi minisztérium különböző zónákba sorolja ugyanis a járásokat, a sárga a legenyhébb, a fekete pedig a
legveszélyeztetettebb.
- Mennyi megbetegedést regisztráltak Rimaszombaton?
- 22 530 lakosa van városunknak, 3313 a fertőzöttek száma, 17-en hunytak el. 6000 embert már
beoltottunk, több mint ezren már a második oltást is megkapták, naponta kétszáz embert tudunk
beoltani. A közeljövőben újabb oltóhelyiség nyílik majd, hogy minél több ember be legyen oltva.
Szlovákiában négyféle oltóanyagot használnak,
a Pfizer, a Johnson&Johnson, a Moderna és az
AstraZeneca vakcinát és várjuk az unió állásfoglalását a Szputnyikról. Nagyon sokan várják az
orosz oltóanyagot, talán ennek az is az oka, hogy
korábban, gyermekkorában nagyon sokan orosz
vakcinát kaptak, és működött. Remélem, hogy
minél hamarabb engedélyezik, nyilván üzleti dolgok is vannak a háttérben. Egyelőre én még nem
oltattam be magam, vannak olyanok, akik panaszkodnak, főképp az AstraZenecára, a Pfizer
után egyelőre nincs olyan ismerősöm, akinél komolyabb panasz jelentkezett volna.
- Működnek az iskolák, hogy zajlik az oktatás?
- Az alsó négy osztály működik, az iskolaklubok működnek, szerintem ez egy kicsit logikátlan. Az a feltétele az iskolába járásnak, hogy

Közel egy éve, hogy a középiskolások digitális oktatásban tanulnak. Ez az időszak mindenkinek nagyon nehéz
volt, de talán az érettségizőknek volt a legnehezebb. Alíz
is egy a sok végzős közül, akinek hobbija és szenvedélye
az írás. Íme legújabb novellája.

Kelemen Alíz

Rokonlelkek
Azt hiszem, mind szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért ezen
a világon élhetünk. Bár olykor akadnak történések, amik ezt a nyüzsgő, mégis csodálatos, életnek nevezett kuszaságot megzavarják, összességében azért mégis rengeteg szépség lakozik a mindennapok között.
Ilyen hétköznapi csodával bírnak például az egyik pillanatról másikra felvillanó mosolyok, váratlan nevetések; a kisgyermekek csodálkozó tekintete, miközben idegenekre bámulnak és véleményem szerint a
jó idő beköszöntével bimbózó virágok is egészen biztosan idesorolhatóak. Ezen felül azonban még inkább varázslatosnak tartom a Nagymamákat. Igen, a Nagymamák varázsa az összes eddig említett dologét együttvéve is képes túlszárnyalni. Minden Nagymama csodálatos a
maga módján, mégis mindenki számára a maga Nagymamája a legcsodálatosabb és ez így van rendjén.
Nem volt ezzel másként főszereplőnk sem. A copfos hajú, épp csak komolyodásnak indult, cserfes kislány Nagymamája szintén a legcsodálatosabb volt az egész világon. Hűvös napokon meleg teával és frissen sült
keksszel várta a hidegtől piros arcocskát és mindig megrótta, amiért nem
öltözött fel elég melegen. Valójában Nagymama számára sosem lehetett
elég melegen felöltözni. Csodálta az állatokat, akárcsak Hófehérke, különösen az öreg, mindig álmos Buksit. Gőzölgő zöldséglevesénél és túrógombócánál nem volt jobb a világon, ő hímezte a legszebb terítőket és nem
volt az a romló szem, amely hátráltatta volna őt az olvasásban. Igen,
Nagymama imádott olvasni. Polcain történelmi regények, romantikus
drámák, természettudományos olvasmányok és színdarabok tömkelege
sorakozott, kedvenc részeit pedig előszeretettel olvasta fel unokájának,
aki olykor lelkesen, olykor kissé unottan hallgatta őt.
Ezúttal már bármit megadott volna csak még egyetlen felolvasott sorért.
Nagymama egyik nap még dúdolva tevékenykedett a konyhában, miközben a borzos kis Buksi az asztal alatt szundikált, másnap pedig
megbetegedett és felkelni is alig tudott. Aztán Buksi egyedül maradt.
Az iskolába vezető út valahogy mindig kissé hosszabbnak tűnt a kelleténél, ezúttal viszont az ártatlan szívre nehezedő súly még inkább lelassította lépteit. Nem akart iskolába menni, még az ágyból kikászálódni is nehezére esett. Az osztályba lépve azt sem tudta hirtelen, mi-
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Rimaszombati oltóközpont.
legalább az egyik szülő be legyen oltva. A gyerekeket is tesztelik, és ha a gyerek, valamint a
szülők eredménye is negatív, akkor lehet iskolába járni. A minisztérium most vezette be azt
a rendeletet, hogy a 9. osztályosok, tehát a végzősök is járhatnak iskolába, hogy fel tudjanak
készülni a középiskolára.
- A színházak, mozik nyitva vannak?
- Egyelőre zárva vannak, minden rendezvény
be van tiltva, feltehetőleg április 28. után lesz
valamiféle engedmény. Remélem, hogy minél
hamarabb véget ér a harmadik hullám, és talán
egy kicsit szabadabban tudunk lélegezni.
- A boltok is zárva vannak?
- Az élelmiszerüzletek nyitva vannak. Az egyik
volt tanítványom a Tesco áruházban dolgozik,
őt kérdeztem meg arról, hogy mennyi vásárlójuk van. Azt mesélte, hogy tableten számolják,
hogy mennyi ember megy be és ki, egyszerre
270-en tartózkodhatnak az üzletben. Naponta 20-25-ször cserélődnek ki a vásárlók, 50005500 ember fordul meg egy nap alatt. Nem vagyok szakértő, de én pont fordítva csináltam
volna, hogy a nagy üzletláncokat bezárom és
a kicsiket, ahol négy-öt ember van egyszerre,

lyen nap van. Kedve sem volt gondolkodni rajta.
- Milyen óra jön?
- Magyar.
Remek. Az emlékeiben felvillant egy előző héten hallott információ. Új
magyartanárt kaptak. Semmi kedve sem volt bemutatkozni, ő igenis
szerette az előzőt, a határozott, ámde szenvedélyes irodalomrajongó tanárnőt, akinek gyermeke született.
- Hallottál valamit az új tanárról? – kérdezte padtársát.
- Nem sokat. Azt mondják, kedves. Talán kicsit hóbortos.
- Hóbortos?
- Ezt hallottam.
Nem érdekelte többé a téma. Beszélni sem volt már kedve. Nem akart
új tanárnőt és nem akart senkit a közelében tudni. Csak Nagymamát.
Öreg kezei jutottak eszébe. Az a megviselt, dolgos kézpár, amelyen
apró ráncok szövevényes rendszere mesélt életének minden részletéről.
Azok a kezek, amelyekkel díszes, régimódi papír zsebkendőt helyezett a könyvek lapjai közé az olvasás befejeztével, amit aztán gyengéden megsimogatott minden alkalommal, mintha arra kérné az egyszerű
papírdarabot, vigyázzon a kedvenc könyveiben rejlő történetekre, míg
újra ki nem nyitja azt.
Könnyek szöktek a szemébe. Szeretett volna vele lenni az utolsó napokban, szeretett volna elbúcsúzni tőle, erre azonban alkalma sem
nyílt.
Az osztályterem ajtaja hangosan megnyikordult, majd egy bájos arcú,
idősebb hölgy lépett be rajta. Kezében tankönyv, orrán szemüveg, igazi tanárnő megjelenése volt. Mégis lehetett találni a mosolyában valami
különlegeset. Szinte már-már ismerősnek tűnt valahonnan.
- Remélem, nem bánjátok, ha már első alkalommal foglalkozunk egy
kicsit az irodalommal. Egy számomra kedves novellát hoztam nektek, amit szeretnék felolvasni. Azt hiszem, nincs is ettől jobb módja annak, hogy megismerjük egymást – szólt kedvesen, miután bemutatkozott.
Első ránézésre valóban a hóbortos volt a legmegfelelőbb szó, amivel le lehetett volna írni őt, amint aztán olvasni kezdett, az összes teremben jelenlévő diákot megbabonázta. Hangja tele volt bájjal és minden szót úgy
ejtett ki, mintha a legszebb, legszeretetteljesebb szót venné ajkaira éppen.
Az általa választott novella a rokonlelkekről szólt. Arról, hogy vannak bizonyos emberek a világon, akiknek a lelkük már a születés pillanatától kezdve összekapcsolódik, mindenkinél jobban megértik egymást és őszinte, tiszta szeretettel viseltetnek egymás iránt. Rokonlelkek lehetnek a barátaink, a szerelmünk, vagy éppen a családtagjaink
is. A rokonlélekség viszont nem úgy működik, mint más egyéb emberi kapcsolat. Ezt nem kell megígérnünk, vagy megfogadnunk, sem kimondanunk. Ezt egyszerűen csak úgy érezzük.
Abban a pillanatban nagyot dobbant az egyik szív az osztályterem-

azokat meg kinyitom. Az előírás az, hogy egy
emberre 15 négyzetméter terület kell.
- Mire számítanak?
- Azt gondolom, hogy nem lesz egy-kettőre vége ennek, lehetséges, hogy életünk végéig is elkísér a vírushelyzet. Nem hiszek el mindent, amit
a neten olvasok, viszont a tudósok szerint akár
1500 mutánsa is lehet a vírusnak, véleményem
szerint lehetséges, hogy minden évben meg kell
majd küzdenünk vele. Úgy látom, hogy az oltóanyagok még nem tökéletesek, ezt az idő mutatja majd meg. Végezetül engedjék meg, hogy üdvözöljek minden tiszaújvárosit, jó egészséget kívánok mindenkinek. Én 2007-ben vettem részt
először tiszaújvárosi városnapokon, azóta pedig minden évben ott voltam, szeretném megköszönni azt a kedvességet, törődést, odafigyelést,
amivel mindig fogadtak. Szeretném üdvözölni az
egykori polgármestert, Bráz Györgyöt és a jelenlegit, dr. Fülöp Györgyöt, mindkettejükkel jó barátság alakult ki. Kívánok önöknek egészséget,
kitartást, hogy minél előbb megbirkózzunk a koronavírussal és természetesen dr. Simkó József
polgármester úr is szívélyes üdvözletét küldi.
Fodor Petra

ben. Tudta, egészen biztos volt abban, hogy Nagymamája elvesztésével egy valódi rokonlélek tűnt el az életéből. Nem kellett kimondania.
Egyszerűen csak úgy érezte.
- Össze tudná foglalni valaki a novella mondanivalóját? – kérdezte a
Tanárnő a történet befejeztével. Senki sem jelentkezett – Esetleg valaki ott hátul?
A Tanárnő egyenesen ránézett. Válaszát várva tekintetéből lelkesedés és őszinte öröm sugárzott, a felszólított azonban lesütötte szemeit
és maga elé motyogva csak annyit felelt:
- Én nem tudom.
Ez a három szó is súlyosnak tetszett, nehezebb volt kiejteni, mint bármi mást addigi életében. Nem akarta, hogy kérdéseket tegyenek fel neki és nem akart válaszolni sem.
Csak a Nagymamára tudott gondolni. Semmi másra. A gőzölgő levesre,
a bájos mosolyra, az öreg kezekre és a könyvekbe rejtett zsebkendőkre.
Az óra végeztével a diákok azonnal pakolászni kezdtek, majd sietve
hagyták el a termet. Számára ezúttal még a pakolás is nehéz feladatnak bizonyult. Hamarosan azon kapta magát, hogy rajta kívül senki
sem maradt a teremben, csak a furcsán ismerős mosolyú Tanárnő, aki
éppen magával hozott novelláskötetét lapozgatta.
- Úgy sejtem, titokban mégis értetted a történet jelentését – mosolygott
kedvesen, miközben a lány kifelé indult a teremből. Megtorpant egy
pillanatra és bizonytalanul bólintott a Tanárnő szavaira.
- Igen. Azt hiszem, igen.
- Bánt valami? – kérdezte a Tanárnő őszinte érdeklődéssel – Olyan
letörtnek tűntél.
A lány nem szólt, csak megvonta a vállát, majd a fejét rázva magára
erőltetett egy mosolyt.
- Remélem, tetszeni fog Tanárnőnek az iskola! Sok szerencsét kívánok!
- Köszönöm, nagyon kedves vagy. Olyan ismerősnek tűnsz. Találkoztunk már valahol?
A lány megdöbbent, mert neki is hasonló érzései támadtak a Tanárnő
láttán, azonban fogalma sem volt, vajon látta-e már valahol.
- Azt hiszem, nem.
- Valószínűleg tényleg nem – felelte a Tanárnő, majd szélesen mosolyogva hozzátette – Talán csak rokonlelkek vagyunk. Na, menj nyugodtan, nehogy elkéss a következő órádról! Szép napot neked!
A lány még egy utolsó pillantást vetett a megmagyarázhatatlanul ismerősnek tűnő Tanárnőre mielőtt távozott volna. Az ajtóban állva hátranézett, szemeit pedig újból elöntötték a könnyek.
A Tanárnő egy zsebkendőt helyezett a novelláskötet lapjai közé, a
szívéhez közel álló novella kezdetéhez. Aztán az asztalra helyezte a
könyvet és gyengéd mozdulatokkal megsimította, mintha arra kérné
a zsebkendőt, vigyázzon a történetet rejtő könyvre, míg újból ki nem
nyitja azt.
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Hobbifestő Enikő

- Tanultad a művészetet vagy egyszerűen benne van az ereidben?
- Rajztagozatos általános iskolába jártam - emlékszik vissza
Enikő. - Amikor ott végeztem, nem éreztem még, hogy nekem
képzőművészettel kellene foglalkoznom, nem éreztem, hogy
elég jó lennék ahhoz, hogy a rajzolást továbbvigyem, ebben az
irányban tanuljak tovább.
- Mi vezetett vissza erre az útra ?
- Körülbelül 4-5 éve kezdem újra komolyabban rajzolni, és két
éve kerültek elő az ecsetek és a festővászon. Ez az időszak egybeesett a kisfiam születésével. Amikor itthon voltam vele, és
volt egy kis szabadidőm, akkor elővettem a ceruzákat, festékeket és próbálgattam. Egyre többször vettem elő a rajztömböt és
a sok gyakorlástól egyre jobban sikerültek a rajzok.
- Honnan meríted az ötleteidet?
- Sokat bogarászok az interneten. Ha megtetszik egy kép, nekiállok és megfestem, vagy lerajzolom. A legtöbb képem másolással készül. Még nem érzem úgy, hogy kialakult volna a saját stílusom, ezért most még a másét használom.
- Kiknek a képei fognak meg elsősorban?

- Az egyik kedvenc festőm Leonid Afremov. Ő inspirál, az ő művészete tetszik nekem a legjobban. Van, amikor teljesen ugyanúgy festem meg a képet, mint az eredeti, de van, amikor nem tetszik a színvilág, vagy állítok a kontraszton, az élességen, így a
saját ízlésemnek megfelelően alakítom.
A magyarok közül Munkácsy Mihály munkássága fogott meg.
Elolvastam Dallos Sándor Munkácsyról szóló két regényét az
Aranyecsetet és Nap szerelmesét. Nagyon inspiráló volt. Ahogy
elolvastam, rögtön azt éreztem, festenem kell.
- A festés vagy inkábba rajzolás áll hozzád közelebb?
- Festeni jobban szeretek, mert gyorsabb, mint a rajzolás. A rajzolásnál minden kis részletre oda kell figyelni. A képet előrajzolom, aztán kidolgozom, majd az utómunka is sok időbe telik.
Egy portré például körülbelül hat óra alatt van kész. A festés lendületesebb, dinamikusabb műfaj. Egy kép három óra alatt megvan, persze ez is attól függ, milyen részletességgel festem meg.
- Milyen festékeket használsz?
- A vízfestéket nagyon szeretem, mert a színek tekintetében a
lehetőségek végtelenek, segítségével rengeteg árnyalattal lehet dolgozni. Hátránya viszont, hogy nem lehet javítani, mivel
a vízfesték rétegei nem takarják egymást. Az akril festék színei
sokkal intenzívebbek, és ennél a technikánál van lehetőség arra,
hogy átfessem a színeket, mivel vastag, erős festék, így takarják
egymást a rétegek.
- Más ecsettel festesz vízfestékkel és más ecsetet használsz az akrilhoz?

Festmények.

Valósághű rajzokat is készít Enikő.

Rajzol, fest, novellákat és verseket ír. Tanyi Enikő, a tiszaújvárosi anyuka évek óta foglalkozik művészettel. Nem csak
szereti, hanem műveli is, és folyamatosan képzi magát. Vele
beszélgettem apró alkotóműhelyében.

Enikő
- Igen. Az akvarellhez nagyon puha szőrű ecset kell. Ez szibériai
mókusszőrből készült, - mutatja Enikő a kellékeit - az akrilhoz
sokkal keményebb, pónifül-szőrből készült ecsetet használok.
- Említetted, hogy rajztagozatos iskolába jártál. Azóta képzed
magad?
- 2010-ben elvégeztem egy reklámgrafikus tanfolyamot. Igaz,
ott nem kellett sokat rajzolni, inkább a digitális tervezésen volt
a hangsúly. Portfoliót terveztünk, névjegykártyát, boros címkét,
könyvborítót. Előképzettségnek mindenképpen jó volt, megmozgatta a fantáziámat és rengeteget lehetett tanulni belőle.
Mostanában az interneten nézek olyan videókat, amiken festenek. Színkeverést és új technikákat lehet innen eltanulni.
- Ha jól tudom könyvet is illusztráltál már?
- Igen, eddig egyszer volt szerencsém illusztrációs munkában
részt venni - mosolyodik el Enikő, mikor meglátja egykori munkáját. - Ferenczi László Egy krónikás naplója című kötetébe
rajzoltam. Egyszerű vonalrajzokat készítettem. Azt sajnáltam,
hogy nem tudtam befejezni a munkát, mert éppen akkor költöztünk Angliába, így a kért képeknek csak egy részét tudtam elkészíteni.
- Kiállításon nem gondolkoztál még?
- Az az érdekes, hogy pont a kiállítóterem felett lakom, sőt korábban már kétszer is laktam itt. Valahogy mindig visszavonz ez
az épület. Ez egy sugallat is lehetne. Megfordult már a fejemben, hogy megmutatom a képeimet egy kiállításon, de mindig
lebeszélem magam róla, mert még nem érzem elég jónak magam.
ema

Együtt edzettek a régió kajakosai, kenusai

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) hat régióra osztotta az országot, így alakult meg hat regionális akadémia, ami egy
teljesen új dolog a sportág történetében. Az észak-magyarországi régióban kiemelt státuszú a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó egyesület. A TKKSE edzője, Bardóczi Krisztián vezető szerepet kapott a regionális akadémiai programban, menedzsere lett a Kökény Roland Regionális Kajak-Kenu Akadémiának. A regionális akadémiák a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportszakmai felügyelete alatt, az MKKSZ
égisze és irányítása alatt működnek. Az első rendezvényen természetesen szeretett volna részt venni Kökény Roland is, aki
sajnos koronavírus-megbetegedése miatt nem tudott eljönni.
Bardóczi Krisztián is elkapta a vírust, így ő is otthonról követte az eseményeket.
- Sajnos mindketten ugyanabban a cipőben járunk - mondta
Krisztián -, remélem, hogy a következő alkalomra már mindketten el tudunk menni. Az akadémiai rendszer célja egyébként
az, hogy ráépüljön az eddig is meglévő régiós rendszerre és magasabb szintű szakmai munkát tudjon biztosítani az egyesületek
számára. Az akadémiák közös jelmondata az, hogy az akadémia
megy házhoz, tehát nem kell elvinni a gyerekeket, ez nem egy
klasszikus, helyhez kötött dolog. Az egyesületek közti kohéziót
erősíti a rendszer, azért dolgozunk, hogy legyenek közös edzé-

sek, edzőtáborok. Az első közös alkalom Tiszaújvárosban volt,
itt a kölyök és a serdülő korosztály számára csináltunk edzést.
Ez jó tapasztalatcsere is volt, hiszen a covid miatt nem volt februárban erőfelmérő, nem nagyon találkoztak még az edzők,
versenyzők egymással. Változó, hogy ki hogy tudott készülni,
voltak, akiknek nem volt lehetőségük uszodai vagy edzőtermi
edzésre, elég vegyes a kép. Nyilván minden egyesület próbálta
valahogy megoldani az edzéseket, de jó látni, hogy ki hogy áll
a felkészülésben.
- A felkészülés után pedig jönnek a versenyek. Lesznek versenyek?
- Áprilisban csak a kölyök, a serdülő és az ifi korosztályokban
lesznek versenyek. A gyerek korosztályt, ahol sok a szülő, nagy
a tömeg, még nem versenyeztetjük, pontosan azért, hogy elkerüljük a nagy tömeget. Hogy mi lesz májusban, arról még nincs
döntés, viszont akkor lenne a maraton magyar bajnokság, amiről azt gondolja a szövetség, a szakma, hogy jó lenne megtartani, akár több napra széthúzva is. A szabadban végezhető sportok sokkal jobb helyzetben vannak, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az én gyerek csapatomból senki nem kapta el tőlem a betegséget. Én máshonnan kaptam el. Hetek óta edzünk a
szabadban, figyelünk a szabályok betartására, tehát lehet ezt úgy
csinálni, hogy ne legyen probléma.
A távolságtartásra, a szabályok betartására figyeltek az edzők és
sportolók is a közös tiszai edzésen.
- Több mint tíz egyesület van jelen, mintegy száz versenyzővel
- mondta Juhász Péter, a Kökény Roland Regionális Kajak-Kenu Akadémia férfi szakági edzője, a házigazda TKKSE edzője.
- A következő ilyen alkalom a tervek szerint Miskolcon, a Csorba-tavon lesz, amennyiben mi edzők úgy gondoljuk majd, hogy

Korcsoportok szerinti csoportokban eveztek.

Voltak, akikre 20 km várt.

Megtartotta első közös edzését Tiszaújvárosban a nemrégiben megalakult Kökény Roland Regionális Kajak-Kenu
Akadémia. A név csalóka, ez az akadémia nem egy fizikailag
létrejött iskola, hanem egy szakmai összefogás a régió kajak-kenu egyesületei között. De még annál is több.

Közös bemelegítés a Tisza partján.
a szakmai felkészülésbe belefér, akkor ott már valószínűleg időre eveznek majd a gyerekek, az egy egzaktabb, specifikáltabb
edzés lesz, mint a mai. A harmadik helyszín pedig Tiszafüred
lesz, ott egy hosszú evezésben gondolkodunk.
Maroknyi, de lelkes csapat a kenusoké, Révész Zoltán, a Borsodi
Örökmozgók edzője a regionális akadémia kenu szakági edzője.
- Én állóvízről jövök - mondta Révész Zoltán -, az én gyerekeimnek ez mindenképp egy jó gyakorlási lehetőség. Most megismerik versenytársaikat, és bár edzenek, azt várjuk, hogy van
bennük annyi spiritusz, hogy egymást tudják sarkallni a jobb
és jobb teljesítményre. Nagyon fontos, hogy a régió kajak-kenu egyesületei, ezen belül a kenusok összetartsunk. Most az országban a győri és a szegedi pólus érvényesül, szeretnénk, ha
a felső-tiszai régió is ugyanakkora szerepet töltene be a szakág életében, ehhez az kell, hogy együtt dolgozzunk, inspiráljuk egymást.
A 2005 Citygas Tiszafüredtől tizenegyen érkeztek, 5 lány és 6
fiú versenyző.
- Egy hete tudtuk meg, hogy jövünk a régiós evezésre - mondta Borbély László -, nem úgy fogtuk fel, mint egy versenyt, de
azért ez egy fontos nap a felkészülésben. A legtöbben azért ismerjük egymást, hiszen sok éve járunk ide és mások is hozzánk,
de sajnos a covid áthúzta a számításainkat, tavaly kevés ilyen lehetőség volt. Szerintem jó társaság vagyunk, sok barátság alakul itt ki, nyilván ez egy edzés, nem verseny, de itt is mindenki küzd önmagáért.
Horváth Majára és korosztályára ezen a napon 16 km evezés
várt.
- Ez inkább felüdülés - mondta a TKKSE versenyzője -, szombatonként általában 20-30 km között szoktunk evezni, szóval ez
most lazább edzés. És persze a hangulata is más, mintha csak a
csapatunk lenne itt. Több emberrel találkozunk, izgalmas lesz.
Szerintem nagyon jó dolog az akadémiai rendszer, mert új impulzusokat ad nekünk.
Fodor Petra
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Költészet az otthonban

A Nikodémus Idősek Otthonában is megemlékeztek a magyar
költészet napjáról József Attila születésnapján. A megemlékezést Drabon József, az otthonban élő versíró verseiből válogatták család, haza, istenhit témákban. A verseket a Karantén Kórus tagjai olvasták fel.

A Tisza TV műsora

Április 15., csütörtök
9:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltják a kismamákat - Nyitás
után újraindulás? - Érettségi, iskolanyitás - Segítség a mentősöknek - Parkolóépítés - Állatvédő Diósgyőr - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Vírushelyzet virológus szemmel: dr. Boldogkői Zsolt - Görögország nyitott - Boldog vagy? - Retro
város Oláh Györggyel - Kajakakadémia - Foci összefoglaló
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 19., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - Egri Eszterházy Egyetem
bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről, az FCTiszaújváros - Salgótarján labdarúgó mérkőzés közvetítése
felvételről
Április 21., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Új oltóanyag - Újra iskolában és óvodában - Fotókiállítás az ablakban - Kerti munka
rossz időben
18:15 Hétről-Hétre: Ki mit tud? Online - Új könyvek a piacon - Labdarúgás - Kosárlabda
Április 22., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Szegényen is gazdagon
A régen várt tavaszi napfény kicsalta a városlakókat a tó körüli sétányra. Judit is keresett magának egy víz közeli padot, és behunyt szemmel élvezte a testét, lelkét átjáró meleget. A tavi szökőkút vízcseppjei lágyan permetezték az arcát. Jó volt pihenni a friss
levegőn.
Egy vidám, cserfes fiatalokból álló csapat ébresztette fel gondolataiból. Elnézte, mennyire másak, mint ő volt ötven ével ezelőtt.
Hatalmasat változott a világ. Más lett a kor, mások a hatások,
a lehetőségek. Nekik ez a természetes. Új impulzusokhoz, más
tempóhoz kell alkalmazkodniuk, e rohamosan fejlődő világban.
Ezek a mai fiatalok!- mondták rájuk is, a táskarádión Beatles dalokat hallgató, hosszú hajú fiúkra és mini szoknyás lányokra. Az ő korában még évtizedekig gyűjtöttek egy kocsira, ma van,
hogy érettségire kapják, jogosítvánnyal együtt. Kislányként a falra
vetített diafilmek meséi jelentették az újdonságot. Csak ábrándozott arról, hogy ágyban fekve, valaki a háta mögül vetítsen le egy
igazi filmet, mint a moziban. Tán a királylányok kapják meg ezt
a kényelmet - gondolta. Tizenévesen még csak ismerkedett a telefon, a lift kezelésével, a Holdra szállást is a tehetős, tévével rendelkező szomszéd családnál nézte a fél utca. Még a földön is ültek,
ő meg azon csodálkozott, hogyan volt képes a nagymama elaludni
egy ekkora esemény alatt.
Szerényen éltek, de szeretetben, nyitottan minden elérhető szépre,
lehetőségre. A gazdagságot számára szülei okos tanácsai adták.
Apja féltő szavai:- Kislányom, nem vagyunk tehetősek, a te értéked, vagyonod, a tudásod és erkölcsi tisztaságod legyen! Anyja útravalója:- Minden szavadnak, tettednek súlya van. Kezedben tartod életed menetét, amit széppé tehetsz, de el is ronthatod!
Sokat olvasott, és jövő életét is a regények és filmek romantikus
történéseiből képzelte el. Érdeklődő, nyitott szemmel figyelte a világot, nem volt irigy, ha látott valami szépet, újat. Érezte, megvannak az adottságai, hogy hasonlót ő is elérjen, ha akarja. És
ő nagyon is akarta.
Elmosolyodott az akkori önmagán, hogyan tudott szinte a semmiből elérni számára értékeket. Szép hangja volt, és mindig énekelt. Mivel nem volt zongorája, kedvenc dalait fa xilofonján
pötyögve kottázta le. Rádiójuk előtt papír, ceruza, így tudta leírni egy-egy kedvenc dal szövegét. Nagy kincs volt a slágerfeszti-

vál kottafüzete. Amikor egy egyetemi zenekar énekest keresett, a
felvétele fél sikerét - most visszagondolva - az jelentette, hogy még
a hangnemet is bemondta, miben kísérjék. Szép évek következtek, tavaszi fesztiválok, énekversenyek. Nagy kincs volt, hogy tudott kötni, és fellépő ruháit a maga kötötte darabokkal egészíthette ki. Emlékszik, iskolája kirándulást szervezett a fővárosba, egy világkiállításra. Szülei nem tudtak pénzt adni rá. Megváltó ötletként eladásra kötött egy pulóvert, és utazhatott! Ez a
kézügyessége sok nehéz éven át kisegítette. Saját maga kötötte ruhában ment randevúra, és még az esküvői ruháját is maga készítette. Világoskék mohair volt, csipkés díszítéssel. Kedvenc szórakozása a nyugati divatlapokból lesni ötleteket. Így sikerült szinte
a semmiből egy vajszínű ruhájára piros gombokkal, övvel és piros
sállal új szint varázsolnia.
Képzőművészeti könyvek és kiállítások kapcsán ismerkedett a
modern művészettel. Ennek lányszobája eddigi berendezése látta
kárát. Lekerültek a hímzett gobelinek a falról, a virágos kikeményített kanapé és fotelhuzatok. Téglapiros ágyát színes párnákkal díszítette, a falra meg tojástartókat összevarrva Joan Míró
spanyol festő nyomán színes frecskelt módszerrel, úgymond háromdimenziós képként helyezte fel. Kötélből készített létrára színes faleveleket, bogyókat aggatott, míg könyvespolcára különleges
formájú üvegeket festett be több színű festékkel, majd hántolt faágakat tett bele. Halott ikebana volt a neve…
Fellelkesülve, kezdő angol tudásával írt egy londoni könyvkiadónak, megtudva, hogy ingyen küldenek művészeti könyveket. El
sem akarta hinni, hogy egy hónapra rá már a kezében tartotta
Herbert Read: Modern festészetét, abból ismerkedve a kortárs
festészettel, stílusokkal, és még angol tudását is erősíthette. Paul
Klee: A szép kertészlányok festménye nyomán nemsokára már
egy általa készített suba is díszelgett szobája falán.
Visszaemlékezéseiből, a napot eltakaró felhők ébresztették. Jókedvűen indult hazafelé, elhatározva, átlapozza újra féltve őrzött
festészeti könyvét, és vacsorafőzés közben énekelni fog, még ha
csak egy fakanállal is kezében mikrofon helyett…
Gál T. Olgi
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Ötvenöt év emberközelből - A kettes és a hármas iskola

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. Bráda Lajosné Kocsis Marika néni Budapesten, a Kiss János altábornagy utcai, patinás hírű Tanítóképzőben
végzett, és Albertirsán kezdett tanítani.
- Három évig ott tanítottam, közben férjhez
mentem, és még a fiam is Irsán született - meséli Marika néni. - A férjem a Helyközi Távbeszélő Igazgatóságnál volt üzemvezető, ez a cég
a MATÁV elődje. Sokan nem ismerik, mert nagyon ellenőrzött és védett volt, a párt telefonvonalai is rajtuk keresztül mentek. Meghirdettek
egy állást itt, az akkori Tiszaszederkény-Újvárosban, és így kerültünk ide. Akkor a posta épülete még a Lorántffy úton volt, és ott működött
ez a távbeszélő üzem. Mivel a férjem a munkájával kapcsolatosan minden információt ismert
a városról, ami rajtuk keresztül jött, így arra emlékszem, hogy nagyon nehezen tudtunk külföldre utazni, külön engedélyeket kellett kérni, hogy
kimehessünk az országból. Amikor ide jöttünk,
a Tisza úton kaptunk egy kétszobás lakást, és
kint a faluban kezdtem tanítani.
- Milyen volt ott a kezdet?
- Nagyon nehéz, de jó volt a közösség. Télen óra közben még a szenet is én lapátoltam
a kályhába, úgy fűtöttünk. Hárman jártunk ki
lányok a városból gyalog, és mivel még nem
volt járda, sőt út sem, gyakran gumicsizmában
kellett mennünk, napi hat kilométert oda, hatot
vissza. Reggel fél hétkor indultunk. Amikor ide
jöttem 1964-ben, még csak az üzletsorig volt
kész a város. Előtte, az első iskola egy kis épület volt a Birka Csárda környékén, és abban tanítottak. Aztán felépült a kettes iskola. Egy év
után bekerültem a faluból, és akkor már rengetegen voltunk abban az iskolában, rengeteg
gyerek és rengeteg nevelő. Alsóstól a gimnáziumig minden volt, mindenki ott tanult.
- Erről találtam egy újságcikket, 1964 márciusában jelent meg a Borsodi Vegyészben: „Van
egy általános iskolánk, zsúfoltságára azonban
jellemző, hogy az általános iskolai oktatástól
kezdve a gimnáziumi, a műszerész szakközépiskolai, az általános és középiskolai szintű felnőtt
oktatás ebben az intézményben történik reggeltől estig, megszakítás nélkül.” Tehát itt 1964ben generációrobbanás történt?
- Fiatal város volt, 25 év volt az átlagéletkor. Sorra születtek a gyerekek. Első évfolyamban négy
osztály indult, és minden osztályban 40 felett volt
a létszám. Ennyi gyerekkel, és mindezt délután,
mert délelőtt volt a középiskola, meg az általános
iskola felső tagozata, én meg ugye alsóban tanítottam, ami délután kezdett. Kikerültek az óvodából a gyerekek úgy, hogy hozzá voltak szokva
az ebéd utáni alváshoz, itt pedig ebéd után tanulás

„Sorra születtek a gyerekek. Első évfolyamban négy osztály indult, és
minden osztályban 40 felett volt a létszám.”

volt. Legtöbben még álmosak voltak, így mindig
azzal kezdtük, hogy hajtsuk le a fejünket, pihenjünk egy kicsit. A napközi pedig nem is az iskolában, hanem kint házaknál, lakásokban volt. Az
reggel fél nyolckor kezdődött, és a tanítás délután
fél ötig tartott. Úgyhogy nagyon ébernek kellett
lennünk, úgy kellett az órákat irányítani, hogy ne
aludjanak el a gyerekek. Nagyon nehéz körülmények között dolgoztunk, mert nem volt segítségünk. Egész délelőtt előírtam négyszer 46 gyereknek a füzeteit, tehát minden betűt, minden számot, amit éppen tanultak, és közben még szemléltetőeszközöket is csinálni kellett, mert nem
volt olyan, mint manapság, hogy munkafüzet.
Írólapokat hajtottam össze három részre, ez volt
a három vonal, ami közé a gyerekeknek írni kellett. A középső részbe nekünk kellett beírni a betűt vagy a számot, először azon gyakoroltak, azt
írták át addig, amíg bele nem ivódott a kezeikbe
az a betű vagy az a szám.
- Amikor megépült a kettes iskola, akkoriban
nagyon modernnek számított?
- Nagyon, még tornaterme is volt, ami a faluban
nem volt. A főiskolán megtanultuk, hogyan lehet padban tornáztatni a gyerekeket, hogyan kell
tanteremben tornaórát tartani. Ez a tornaterem is
kevés volt ennyi diáknak, így voltak olyan órák,
amiket nekünk alsósoknak a tanteremben kellett
megtartani. De volt olyan is, hogy kettéválasztottuk a tornatermet zsámolyokkal, az egyik felében voltak a középiskolások, a másikban pedig mi a kicsikkel. Gondolhatod, az én gyerekeim azt nézték, mit csinálnak a nagyok, a nagyok
meg azt nézték, mit csinálnak a kicsik. De hát
ennek is nagyon örültünk.
- Kötelező volt az iskolaköpeny?
- Bizony ám, és nagyon jó volt, mert nem volt
divatozás. Mindenki köpenyben volt, nem is
volt senkinek semmi baja. A nevelőknek sem
jelentett problémát, hogy felvegyék, és úgy jöjjenek be. Természetes volt. Én ezt egy picikét
hiányolom, mert nagyon elszaladt a fiatalokkal
a csikó, már általános iskolás korukban is.
- Szombaton is kellett iskolába menni?
- Igen, már nem emlékszem, hogy ez mikor
szűnt meg. Talán ’81-ben, akkor fellélegeztünk
egy picikét, mert kötelező volt társadalmi munkára menni. Szombat délelőtt tanítás, délután
pedig társadalmi munka. Azt nem lehetett elhalasztani, nem mondhattad, hogy nem megyek.
Egy órakor befejeztük a tanítást, fél kettőkor
már ott kellett lenni ásóval, kapával, és dolgozni kellett. Akkor épült az Ifjúsági park, ástuk az
elektromos vezetékek helyét, tehát keményen
fizikai munkára is befogtak minket. Az Ifjúsági
parkot mi építettük, az én kezem nyoma is ott
van még. Ez 1976 környékén lehetett, mert akkor mentem át a kettes iskolából a hármas iskolába. Akkor már ott laktunk a park mellett az
egyik nyolcemeletes házban. Az ottani gyerekeknek nagyon jó gyerekkoruk volt. A parkban
volt sátortábor, szalonnasütés, főzés, lombsátor
építés, nagyon jó hely volt annak idején annak
a kis közösségnek.
- Maradjunk még egy kicsit 1965-ben, a kettes iskolában, Marika néni legelső osztályánál.
Tetszik még rájuk emlékezni?
- Az én osztályomban válogatott vásott gyerekek voltak. Nagyon értelmesek, nagyon okos
gyerekek, csak vásottak voltak. Ott aztán be
kellett vetni mindent, amit pedagógiailag lehetett, borzasztó következetesnek kellett lenni ahhoz, hogy kézben tudjam tartani őket. Szót fo-

Marika néni egyik osztálya a hármas iskolában.

Testvérek: Kocsis Lajos és Kocsis Marika.
gadjanak, sorakozzanak, amikor én mondom,
mert még én is csak huszonéves voltam, a szülők összekevertek a gimnazistákkal. Kerestek
az osztályteremben, de sehol sem találtak, mert
lent ültem én is a padon a gyerekekkel. Nem
akarták elhinni, hogy én ott tanító vagyok. Emlékszem egy ismerős jóval később, évek múlva
mesélte el, amikor meglátták, hogy én leszek a
tanító néni, teljesen elkeseredtek, nem hitték,
hogy bírni fogok a gyerekekkel.
- A ’60-as években hogy telt egy napjuk a gyerekeknek? Volt szakkör, különóra?
- Persze. És szerettük csinálni. Nekünk nevelőknek egy kicsit fárasztó volt, de azt hiszem, ha ez nem lett volna, akkor a gyerekek
sokkal szegényebbek lettek volna. Jó programok voltak, működött Csillebérc, Zánka. A
jól tanuló gyerekek elmentek Zánkára üdülni egy hónapra, de úgy, hogy ott tanultak is,
rendesen óráik voltak. Sok gyerek azt mondta, hogy kimondottan élvezték az úttörőéveket.
Volt olyan, hogy kulturális seregszemle, arra fellépésekkel készültünk, és az iskolák versenyeztek egymással. Az iskolában töltöttük a
fiatalságunkat. Nagy bulikat rendeztünk - nőnap, szakszervezeti nap, pedagógusnap -, persze mindig én voltam a főszervező, de élveztem nagyon. És családias volt a hangulat.
- Akkor még nagyon kicsi volt a város.
- A városnak ott volt vége, ahol mi laktunk, a
három nyolcemeletes, meg a hármas iskola. A
hármas óvoda akkor épült, fa pallókon mentünk keresztül, úgy vittük a gyerekeket. Ott
vége is volt a városnak, és kezdődött a búzaföld. Emlékszem rá, amikor jött az ősz, és minden egérke igyekezett jó búvóhelyet találni,
hát persze ott volt az iskola, és bizony sokszor
bejöttek óra alatt és szaladgáltak. Mondtam a
gyerekeknek, hogy semmi baj, ne féljetek, de
én is felugrottam az asztal tetejére, és ott ültem.
- Ahogy telt az idő, és egyre nagyobb lett a generációs szakadék, hogy lehetett később is a
gyerekekhez hozzáhangolódni, amikor már 2030 év különbség is volt tanár és diák között?
- Nagyon egyszerűen. Természetesen kellett
velük viselkedni, meg kellett lenni a szigornak, a következetességnek, és akkor úgy mentek a nevelő után, mint a kiskutya. Mindent teljesítettek - mi minden évben virágot ültettünk,
táborozni jártunk. Tíz évig vándortáboros voltam. Ez úgy működött, hogy mi tanárok előre
elmentünk egy háromnapos felkészítőre, hogy
hol lesznek a szálláshelyek. Egy helyen egy éjszakát aludtunk, ahol kijelölték nekünk - vagy
az erdőben, vagy az iskola tornatermében. Mi
gondoskodtunk mindenről, mi főztünk, mi vásároltunk. Úgy kellett átadni a terepet a következő csoportnak, hogy várja őket friss tea, és
gyönyörűen kitakarítva. Ez hiányzik szerintem
a gyerekeknek. Bent vannak az iskolában, és
semmi olyat nem kapnak, annyi pluszt és annyi
kötetlenséget, mint abban az időben. Madarak
és fák napjára az egész iskola kiment a természetbe, a Sajó partra. Volt akadályverseny, mindenféle játékok, amit a nevelő is szívesen csinált. Ez kimarad a fiatalok életéből, és sajnos
ezt pótolni később már nem lehet.
- Lehet, hogy ez azért van, mert semmire sincs
idejük, olyan sokat követel a tanterv?
- Persze, többet is, mint kellene. Nem tud ennyi
mindent befogadni az agyuk. Sokkal több teher hárul rájuk, nincs gyerekkoruk, olyan igazi gyerekkoruk.

- Ahogy a ’60-as évektől fejlődött a technológia,
először voltak a kazettás magnók, és a gyerekek
rock and rollt hallgattak. Azt mondták az okosak,
hogy ez majd tönkreteszi őket. Aztán jött a tévé,
akkor arra mondták, hogy ez már tényleg teljesen
elhozza a világvégét. Amikor jöttek a ’80-as évek
közepén a számítógépek, a számítógépes játékok,
akkor pedig az volt, hogy most már tényleg nagyon el fognak butulni a gyerekek. Tízévente mindig előjött valami, de mégis túléltük ezeket a dolgokat, mégis elolvastuk az összes klasszikus regényt, mégis élünk és semmi bajunk.
- Minden kornak megvan a maga divatja, és ezt
mi pedagógusok is követtük, mert követni kellett. A fiam például mindig a Deltát nézte, és
annyira érdekelte, hogy másnap beszámolt róla a tanító néninek, és így neki is nézni kellett
a Deltát, mert nem tudott hozzászólni anélkül,
hogy ő ne látta volna. Tehát szépen átálltunk mi
is mindig arra a korra, és igyekeztünk a gyerekeket úgy irányítani, hogy az jó legyen, nehogy
ferde pályára fussanak.
- Tehát amit most mondanak, hogy az internet
meg az okos telefonok most már aztán tényleg tönkreteszik a gyerekeket, akkor ez is olyan
lesz, mint a rock and roll meg a tévé volt? Túl
fogják élni?
- Ez talán azért egy kicsit keményebb. Mert a
gyerek hazamegy, leül a számítógép elé és kész.
Holott annak idején a gyerek hazament, felvette a sportcipőjét, és kiment a levegőre ugrabugrálni. Ez hiányzik a mai fiatalokból, a mozgásigény, és éppen ezért az állóképesség is. Rengeteg információra tesznek szert, és sokkal okosabbak, mint mi voltunk annak idején, ez biztos,
de ez is nagyban függ a szülőtől, hogy mit enged
meg a gyereknek. Mert nem mindegy az, hogy
hazamegyek, és leülök vele, mint anya, vagy elkezdek házimunkát végezni, a gyerek meg foglalja le magát azzal, hogy nézzen a tévében amit
akar. Na, ezt nem helyeslem. A szülőnek igenis
irányítania kell a gyereket.
- Nagyon mérges szoktam lenni, amikor valaki azt mondja, hogy „Ezek a mai gyerekek...”,
vagy „Az én koromban bezzeg...”. Ez szerintem
akkora butaság, mert én dolgoztam mai gyerekekkel, amikor kijöttek az egyetemről. A mai
gyerekek nagyon okosak, és sokkal gyorsabban tanulnak. Amit én megtanultam gyakorlatban mondjuk három év alatt, ők másfél év alatt
megtanulták.
- Ez igaz, sokkal tájékozottabbak. Én nem hiszek abban, hogy itt most baj lesz, hogy nem
lesznek orvosok, mert a gyerekek elbutulnak.
Nem, az biztos, hogy nem, én csak azért féltem a gyerekeket, mert nem mozognak eleget.
- Hát az biztos, hogy én is mindig meglógtam
tömegsportról.
- Persze, a gyerekekben benne van, hogy ami
kötelező, az nem esik jól nekik, azt nem szeretik csinálni.
- Régi tanítványokból lett valaki, aki ismert ember lett, miniszter, ilyesmi?
- Nagyon sok orvos, rengeteg mérnök, sőt
olyan gyerekkel is találkoztam most az osztálytalálkozón, aki azt mondta, hogy azt tetszett mondani, hogy belőlem ez és ez lesz, és
az is lettem. Az interjú előtt beszélgettük arról,
hogy másodikban, harmadikban már látszik az,
hogy valaki miben jó. Ezt kell a szülőnek megtalálni a gyerekben, és a nevelővel együtt arrafelé irányítani.
Surányi P. Balázs

2021. április 15.

Közlemények 9.

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 kezdődtek 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
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

intézményvezetői beosztás
ellátására.

A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31.
Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves
szakmai gyakorlat
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Még öt évig érvényesek
a Tiszaújváros Kártyák

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

zata Képviselő-testületének 25/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete értelmében a Tiszaújváros Kártyák nem járnak

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

15. csütörtök

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

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-

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.

le 2021-ben, hanem érvényességi idejük a rendelet erejénél
fogva 2026. március 31-ig meghosszabbodik, mely időpontig

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

a Tiszaújváros Kártyákat nem kell lecserélni, a Tisztelt La-

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

kosságnak teendője nincs.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

28. szerda

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

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

10. � Vegyes

2021. április 15.

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: +3670/9358875 mellék
Jelentkezési határidő: 2021. április 29.
Eladó festett, 5 ponton biztonsági záras, Borovi fenyő bejárati ajtó. Érdeklődni: +36/20/210-2808

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

Közérdekű
telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548000
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

Kinyitottak a hulladékudvarok
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található
hulladékudvarok 2021. április 12-től újra nyitva tartanak.
Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során az új típusú koronavírus elleni védekezés
érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének és biztonságának
megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek
eljárni:
• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó
köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt
viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar
kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.
• A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő
elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez
határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az
ingatlanhasználók számára javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.
• Valamennyi szükséges adat felvétele szóban, bediktálás útján történik, a személyes
iratok, okmányok átadásának, bemutatásának mellőzésével.
Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést
mellőzzék.
• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a
hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője
jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak
sorra kerülésükig a kapun kívül kell várakozniuk.
Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

A tiszaújvárosi székhelyű, hulladékgazdálkodási iparban piacvezető ReMat Zrt.
az alábbi munkakörökbe ambiciózus, szorgalmas, nagy teherbírású

KARBANTARTÓ
kollégákat keres!

- Vegyipari gépek és berendezések karbantartásához, műszaki jellegű szakmunkás végzettséggel, pl.:
- lakatos,
- gépi forgácsoló.
- Szakmai tapasztalattal jelentkezők előnyben, akár nyugdíjasok, de pályakezdők jelentkezését is várjuk!
AMIT KÍNÁLUNK:
Stabil vállalati háttér
Fejlődési lehetőség
Biztos jövedelem
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Tiszaújváros, TVK Ipartelep
Jelentkezés fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel a gaal.bettina@
tvkremat.t-online.hu címen, a betölteni kívánt pozícióra hivatkozással lehet, valamint érdeklődhet az
alábbi elérhetőségen:
Gaál Bettina 49/540-559, hétköznap 700-1500 vagy
keressen a 20/280-1407 számon és visszahívjuk!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
gazdasági igazgató-helyettesi (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2021. október 1.
Megszűnésének időpontja: 2026. szeptember 30.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény által ellátandó gazdasági feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves
költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézményi vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval köz-alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének és képzettségének megfelelően kerül megállapításra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a Kjt., valamint a törvénynek a helyi önkományzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irány-adóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D
pontjának megjelölésével) a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
közügyektől és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen törté-nő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26.
A Kormányzati Személyügyi Központ honlapján történő megjelenés időpontja: 2021. április 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő meg-küldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgatóhelyettesi pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2021. szeptember 30-án lesz.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-testület döntését követően 2021. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (0649/548-031).

2021. április 15.

Ilyen játékkal nem lehet meccset nyerni
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 28. fordulójában a Balassagyarmat
együttesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A tiszakécskei súlyos kudarc után
nem sikerült a javítás, a sárga-kékek pont
nélkül zárták a játéknapot.
A Tiszaújváros a rossz idegenbeli széria után
abban bízott, hogy hazai pályán kiköszörüli a
csorbát, azaz ismét 3 ponttal gazdagodik a vasárnapi mérkőzését követően. A balassagyarmati gárda azonban nem ígérkezett előzetesen könnyű ellenfélnek, mert 5 ponttal állt az
újvárosiak előtt, és stabil középcsapatként készültek a hétvégi bajnokira. A nógrádi együttes
szerdán is játszott egy elhalasztott bajnokit, így
kérdéses volt, mennyire lesz fáradt a vasárnapi
összecsapáson. A hazaiaknál Bussy és Vincze
piros lap miatti eltiltás okán nem állhatott Gerliczki Máté rendelkezésre, míg a másik oldalon
Nagy T. és Szita koronavírusból történt felépülése után csak a kispadon foglalhatott helyet. A
mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott, de Kamarás 5 méterről éles szögből nem
találta el a kaput. A 13. percben újból a gyarmatiak kerültek helyzetbe. Ismét Kamarás volt a
főszereplő, aki a védők gyűrűjében néhány csel
után ügyesen futtatta lyukra Tóth Leventét, de a
vendégtámadó lövését Tóth Csaba védeni tudta. A 30. percben Pap tesztelte a vendégkapust,
de 23 méterről elvégzett szabadrúgását Balogh
bravúrral védte. A 32. minutában azonban hátrányba került a Tiszaújváros. Kamarás középre
adásánál a védők, majd Tóth L. lövésénél a hazai kapus védett, a labda azonban Király Olivér elé került, aki 4 méterről már nem hibázott
0-1. A gólt megelőzően Csoszánszki megsérült, méghozzá olyan súlyosan, hogy le kellett
cserélni, hordágyon vitték az öltözőbe, helyét
Márton foglalta el. A 38. percben jött az újabb
pofon a hazaiaknak,Tóth M. adta el a labdát saját tizenhatosának előterében, Fejes lecsapott
rá, majd Tóth L.-hez továbbított, akinek középre adása Királyt találta üresen, aki közelről a
vetődő kapus mellett a hálóba továbbított 0-2.
A második félidőre a sérüléséből nem rég felépült Szita állt be csereként a balassagyarmatiaknál. A Tiszaújváros a játékrész elején nagyon igyekezett, és a 49. percben szépíthetett
volna, ám Benke középre adása után Kristófi
lövésénél Balogh védeni tudott. A házigazdák
az első negyedórában próbálkoztak ugyan, de
Benkő-Bíró nagyszerűen fogta a hazaiak legeredményesebb góllövőjét, Kristófit, aki nem
igazán tudott helyzetbe kerülni. Az 55. percben hármat is cserélt a hazai tréner. Kerekes,
Csernák és Tóth S. is bejött, hátha felpörög a
vendéglátók játéka. A házigazdák többet birtokolták ugyan a labdát, de főlényüket nem tudták gólra váltani. Ahogy az ilyenkor lenni szo-

kott, a vendégek szereztek újabb gólt, megadva ezzel a kegyelemdöfést. A 70. percben Vámos passzába léptek bele, a labda Kamaráshoz került, aki egy hosszú labdavezetés után
két újvárosi védő gyűrűjében bevezette a labdát a 16-oson belülre és a kimozduló Tóth Cs.
mellett 10 méterről a hálóba lőtt 0-3. A hátralévő 20 perc eseménytelenül telt el, így a házigazdák 3 gólos vereséggel zárták a fordulót.
Gerliczki Máté együttese 40 ponttal csupán a 9.
helyen áll a bajnokságban.
Tiszaújváros - Balassagyarmat
0-3 (0-2)
Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Kovács T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Lakatos (Csernák), Tóth M., Kristófi, Gelsi, Pap, Csoszánszki (Márton), Benke (Kerekes), Lőrincz, Bene (Tóth S.), Vámos (Vitelki).
Edző: Gerliczki Máté.
Balassagyarmati VSE: Balogh P. – Benkő-Bíró, Király Á., Király O. (Erdélyi), Molnár T.,
Tóth O. (Szita), Kamarás (Csillik), Fejes, Lami, Pallagi, Tóth L. (Kicsi). Edző: Nagy Tibor.
Gerliczki Máté: Az előző mérkőzésen kapott öt
gól rányomta bélyegét az egész heti felkészülésünkre. Sajnos, nagyon gyenge és széteső játékkal kaptunk ki egy jobb csapattól, de nem
így terveztük ezt a mostani mérkőzést. Nagyon
sokat dolgoztunk a tavaszi rajt előtt, de csak
kétszer sikerült nyerni, a többi vereség. Ennél
a hat pontnál lényegesen többet reméltünk, ez
kevés, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Nagy Tibor: Tudtuk, hogy előre jól játszik a Tiszaújváros, ezért visszahúztuk a védekező zónánkat és kontrára játszottunk. A második félidőben a hazai csapat kénytelen volt előre jönni, és ki kellett volna használnunk, hogy fellazult a védelmük. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.
Hét közben játszották:
DVTK II. - Balassagyarmat 5-1
A forduló további eredményei:
DVTK II. - SBTC 3-2
DVSC II. - Tiszafüred 0-0
Sajóbábony - Tiszakécske 0-4
Kisvárda II. - Cegléd 1-0
Hatvan - Putnok 0-2
Füzesgyarmat - Sényő 1-1
Gyöngyös - Zugló 0-2
Tállya - Eger 2-2
Lapzártánk után, április 14-én, szerdán játszották: Eger - Cegléd, Tiszakécske - Kisvárda II.,
Balassagyarmat - Sajóbábony, Tiszafüred - Tiszaújváros, SBTC - DVSC II., Mezőkövesd II.
- DVTK II., Zugló - Jászberény, Sényő - Gyöngyös, Putnok - Füzesgyarmat, Tállya - Hatvan
Következik a 30. forduló
2021. április 18., vasárnap
14:30 DVSC II. - Mezőkövesd II.
17:00 Tiszaújváros - SBTC
Sajóbábony - Tiszafüred

Nem műhó volt a műfüvön múlt szerdán.

Rájátszásrajt
KOSÁRLABDA. Eldőlt, hogy az egri Eszterházy egyetem
csapatával kezdi a rájátszást a második fordulóban a Phoenix
KK. Az alapszakaszban utolsó hevesiek a DEAC U23 elleni
két győzelemmel és egy vereséggel jutottak tovább. Ha a hárommeccses párharcban a kék-sárgák két mérkőzést nyernek,
akkor a 9., ha csak egyet akkor a 11. helyért játszhatnak a 3.
fordulóban. Az első mérkőzés pénteken, fél hétkor a Tiszaújvárosi Sportcentrumban lesz.

Sport � 11.

Hiába hosszú a kispad, a cserék sem segítettek a vergődő Tiszaújvároson. Főhet Gerliczki Máté feje.
Kisvárda II. - Balassagyarmat
lel erősen támogatva háromgólos előnyt szeCegléd - Tiszakécske
reztünk, de ezt az eredményt a szünet után nem
Füzesgyarmat - Tállya
tudtuk megtartani, ellenfelünk széltől erősen
Gyöngyös - Putnok
támogatva ki tudott egyenlíteni. A döntetlen
Jászerény - Sényő
sajnos reálisnak mondható.
DVTK II. - Zugló
Jók: Pusztahelyi L., Elek M., Székely-Lukács
Hatvan - Eger
M.
Tiszaújváros - Tarpa 1-3 (1-2)
Gól: Kovács M.
A hó és Hankó volt a sztár
Czerva Zoltán: Az első félidő közepén vezetést
szereztünk, d ezt követően az ellenfél nyomása
Mozgalmas hete volt az utánpótlásnak. A kicsik
alatt játszottunk,és sajnos a félidő végéig meg
egy-egy elmaradt mérkőzést pótoltak hét köztudták fordítani a mérkőzést. A szünet után kiben, mostoha körülmények között, majd - csakegyenlített játék folyt, de újabb gólt nem sikeúgy, mint a nagyok - soros meccsüket teljesírült szereznünk, a mérkőzés egészét tekintve a
tették. A hétközi havazás után az U19-es alavendég ukrán alakulat megérdemelten nyert.
kulat gólszüretet tartott, melyben Hankó Tibor
Jók: Székely-Lukács
járt az élen, négy góllal terhelte meg a Tállya
U19
puttonyát.
Tállya -Tiszaújváros 4-6 (2-4)
U15
Gól: Hankó T. 4, Tősér T., Erős T.
Tiszaújváros - Debreceni HSE 1-1 (1-0)
Puskás Tibor: Úgy készültünk erre a mérkőzésGól: Victor M.
re, hogy mindenképpen vissza akartunk vágCsászár Zoltán: Két egyforma képességű csani az őszi hazai vereségért. A mérkőzést úgy
pat játszott egymás ellen, és mind iramban,
kezdtük, hogy 10 perc sem volt a bemelegítésmind játékban nagyon jó mérkőzést produkálre, mivel a buszunk lerobbant, így nem sokkal a
tak. Az áprilisi télben, az első félidőben nem
kezdés előtt érkeztünk meg. Ennek ellenére az
szép játékkal, de megszereztük a vezetést. A
első perctől kezdve letámadtuk az ellenfelünmásodik félidőre kitavaszodott, azonban a kiket. Bár a játékvezető a 6. percben megtréfált
dolgozott helyzeteinket nem tudtuk gólra váltaminket, mert lest intett a partjelző, amire minni. A fiúk küzdeni tudását kitűnőre értékelem, a
denki megállt, a tállyai játékos viszont berúgta
futás mennyisége pedig kimagasló volt. A játék
a labdát a kapuba, de ő sem gondolta, hogy gól
összképe alapján igazságos döntetlen született.
lesz. Szerencsére gyorsan válaszoltunk az érdeJók: Molnár D., Kis D., Mező Domonkos, Dukes találatra, és bár olyan gólokat kaptunk, ami
dás G.
bohózatba illik, a győzelmünk egy percig sem
Tiszaújváros - Tarpa 0-2 (0-1)
forgott veszélyben. Elkeserítő viszont, hogy
Császár Zoltán: A bajnoki aranyérem legfőbb
legalább 15 100%-os ziccert hibáztunk! Ezen
várományosa volt az ellenfelünk. Azt kértem a
a mérkőzésen csak a győzelemnek lehet örülni,
csapattól, hogy ne ijedjenek meg, bátran, haa mutatott játéknak nem, illetve Hankó Tibi ratározottan és felszabadultan játszanak, a mai
gyogó teljesítményének!
mérkőzésen lehet lemérni, hogy hol tartunk.
Jók: Hankó T., a mezőny legjobbja, Tősér T.,
Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a veKolompár K., Puskás G.
reség ellenére teljesen partiban voltunk a TarU17
pával. Nyugodtan nézhettünk a meccs végén a
Tállya - Tiszaújváros 0-1 (0-1)
tükörbe mindannyian! Amire külön is nagyon
Gól: Illés D.
büszke vagyok, hogy fizikálisan és futásmen�Császár Zoltán: Jó érzéssel töltött el, hogy volt
nyiségben is felvettük a versenyt. Ősszel egy
játékosaimmal meccselhettem. Két hasonló késima hatossal küldtek bennünket haza, most sipességű csapat játszott egymás ellen, szinte a
került nagyon megnehezíteni az ellenfelünk
teljes mérkőzésen a mezőnyben harcoltak egydolgát. Ez azt jelenti számomra, hogy jó úton
mással a fiúk, a kapuk nem igazán forogtak vejárunk. Ilyen hozzáállással a következő mérkőszélyben. Egy nagyon szép szabadrúgásból
zések végén már mi fogunk mosolyogva lejönmegszereztük a vezetést, és ezt az előnyt már
ni a pályáról.
nem engedtük ki a kezeink közül. Az utolsó tiJók: az egész csapat
zenöt percben mindkét csapat előtt adódtak óriU14
ási helyzetek, de senkinek nem sikerült betalálTiszaújváros - Debreceni HSE 3-3 (3-0)
nia az ellenfél kapujába. Értékes és megérdeGól: Tóth R. 3
melt győzelmet aratott a csapat.
Czerva Zoltán: A mérkőzést katasztrofális időJók: György K., Szűcs M., Szmicsek L., Illés
járási körülmények között játszottuk, sűrű haD., Gulácsi Á.
vazás, orkánszerű szél. Az első félidőben szél-

Vesztes meccsek
KÉZILABDA. A TSC női és férfi csapatát egyaránt sérülések sújtják, ez „ki is jött” a hétvégi meccseiken.
A nők Sárospatakra látogattak megvívni az alsóházi rájátszás
második mérkőzését, és súlyos vereséget szenvedtek. Már az
első félidőben jelentős előnyt szereztek a Bodrog-partiak, melyet a második játékrészben még növelni is tudtak.
Sárospatak - Tiszaújváros
46-24 (19-10)

A férfiak is idegenben, a nagy rivális Eger ellen léptek pályára. A három alapemberét nélkülöző TSC teljes csapatával bizonyára elhozta volna a két pontot, hiszen az első félidőben még
vezetett, de a végére elfogyott a szufla. A végeredmény azonban így is szoros lett.
Eger - Tiszaújváros
29-26 (11-12)
A fiúk szombaton a Hevesi SE gárdáját fogadják, a lányok jövő csütörtökön a MEAFC vendégei lesznek.
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Megkínzott állatokat mentenek a Diósgyőr szurkolók
Saci és Dönci gazdit keresnek. Két kutya,
akik az életnek eddig nem a naposabb felét élték. Éheztették, kínozták őket, rothadó, lárváktól hemzsegő húst löktek nekik.
Meggyógyultak, újra elkezdtek bízni az emberekben, és most már készen állnak arra,
hogy végleges otthonukba költözzenek.
Jelenleg tizennyolc kutyáról gondoskodik
a Diósgyőr Szurkolók az Állatokért Alapítvány, ezek a kutyák mind állatkínzás áldozatai.
Krízisközpontjukban hat kennelben tartják a
kutyákat, ezen kívül panziókban, ideiglenes befogadóknál vannak.
- Nagyon sok állatbarát van városunkban, ezért
hívtam meg ezt a kis csapatot - mondta el Molnár István alpolgármester -, és kértem őket,
hogy hozzanak olyan kutyusokat, akik pont
gazdára várnak. Így érkezett most ide Saci és
Dönci is. Reméljük, hogy hamar gazdára találnak. Szeretnénk segíteni az alapítványnak abban, hogy minél több ember megismerje őket,
hogy aztán adományokkal, örökbefogadással
segítsék ezt az áldozatos munkát.
Alapítványként még csak egy éve működnek,
de az állatvédő szurkolók már évek óta mentik
a megkínzott, éheztetett, láncon tartott kutyákat. Biztos sokan emlékeznek a 2016-os nagycserkeszi állatkínzásra, amikor egy pár hónapokig éheztette kutyáját, a nyakát pedig úgy elszorították egy műanyagzsinórral, hogy az idővel elvágta a nyakmozgató izmokat, és szinte a
csontig hatolt, egy fél centiméteres szövet fedte az állat nyelőcsövét, légcsövét, ereit. A kutya elpusztult.

- Egy fradista srác keresett meg minket a nagycserkeszi eset után, hogy mi lenne, ha a magyar
szurkolótáborok összefognának, lenne-e kedvünk csatlakozni - mondta Csík Zoltán, az alapítvány egyik önkéntese. - Mi leginkább a ros�szul tartott, megkínzott, nyomornegyedekben
éhező, viadaloztatott kutyákat mentjük meg, értük lépünk fel elsőként. Mentettünk már olyan
kutyát is, aki egy üres portán volt láncra kötve,
étel és víz nélkül. Most két kutyát hoztunk, Sacit Lyukóvölgyből mentettük meg, ő az egyik
legrégebbi védencünk. Rövid láncon tartották,
nagyon sovány volt, pár napja lehetett csak hátra. Döncit pedig egy tanyáról mentették meg a
pesti csoport tagjai, egy traktorhoz volt kikötve egy szarvasmarha tetem mellé. Amikor elvittük állatorvoshoz, kiderült, hogy bőrférges,
szívférges és a füle is be volt gyulladva.
Az állatkínzás ellen országosan fellépnek a fociszurkolók, és bár a mérkőzéseken mindenki
saját csapatának szurkol, az állatvédelemben
közös a cél, mindenben segítik egymást a szurkoló állatvédő csoportok.
- Három éve kezdtünk a mentéseinket - mondta
Pirk Dominika -, alapítványként egy éve működünk, így az adó egy százalékára majd csak jövőre leszünk jogosultak. Folyamatosan szükségünk van a támogatásra, hisz minél több a forrásunk, annál több állatot tudunk megmenteni.
Állatkínzásból mentünk kutyákat, őket minden
esetben rehabilitálni kell, van, hogy műtétre
szorulnak. Ezen kívül ivartalaníttatjuk, chipeltetjük, oltatjuk is őket. Egy kutyára általában
60-90 ezer forint közötti összeget költünk, mire
gazdához kerülhetnek. Nagyon fontos az összefogás, mert minél több kutyát tudunk örökbe

Egy közös sétára is lehetőség nyílt, a kutyák nagy örömére.
adni, annál többet tudunk megmenteni. Jelenleg tizennyolc kutyáról gondoskodunk, jó részük a krízisközpontunkban él, a többiek panziókban, ideiglenes befogadóknál vannak. Sokan nem tudják, hogy vannak örökbe fogadható
kutyáink, ezért szeretnénk, ha minél több ember megismerne bennünket, a kutyáinkat. Folyamatosan várjuk továbbá az ideiglenes befogadók jelentkezését.
- Aki nem tud örökbe fogadni, mégis segíteni
szeretne, hogyan tudja megtenni?
- Folyamatosan várjuk az anyagi támogatásokat, de nagyon örülünk a jó minőségű száraztápnak, konzerveknek, a kullancs- és bolhairtó szereknek és a tisztítószereknek. Szeretnénk

Megkínzott, rossz körülmények között tartott, éheztetett
állatokat mentenek és rehabilitálnak a szurkolók.

egy új telephelyre költözni, ahol már lehetőségünk nyílna családi napok, kutyasétáltatások
szervezésére is. Ez nem csak a leendő örökbefogadások miatt fontos, hanem azért is, mert ez
megkönnyítené az emberekben hitet vesztett
kutyák szocializációját.
Fennállásuk alatt több mint nyolcvan kutya életét mentették már meg, s kerestek nekik új, felelős gazdát. Facebook oldalukon - facebook.
com/allatkinzasellen.diosgyor - folyamatosan
beszámolnak az alapítvány életéről, és szerencsére nem csak szörnyű képsorokat láthatunk,
hanem olyan boldog négylábúakat is, akiknek
már sikerült.
Fodor Petra

