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Tiszaújváros hetilapja

Vigyázzunk egymásra!
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Rendkívüli változások és intézkedések egy rendkívüli helyzetben - röviden így lehet összefoglalni az elmúlt
két hét eseményeit. Egy világméretű járvány érte el hazánkat és fenyegeti városunkat is, amely alapjaiban írja felül
mindennapjaink megszokott ritmusát. Aggodalommal figyeljük Európa több nemzetének küzdelmét, olvashatjuk
figyelmeztető üzeneteiket: ezt a veszélyt komolyan kell
venni addig, amíg nem késő! Összefogás, felelősségvállalás, és hatékony megelőző intézkedések nélkül nagyon súlyos árat fizethetünk, sajnos ezt is láthatjuk a környező országok példáin keresztül.
Mindannyiunk kötelessége, hogy a saját eszközeivel tegyen
e járvány megfékezéséért. Tiszaújváros polgármestereként,
irányítva a Prevenciós Bizottságot, folyamatosan egyeztetve a cégekkel, szervezetekkel, társadalmi csoportokkal,
minden olyan intézkedést megteszek, amelyre jogosult vagyok, és amely meggyőződésem szerint az Önök érdekét
szolgálja. Tisztában vagyok vele, hogy esetenként Önöknek is komoly áldozatokat kell hozni - ezúton is köszönöm,

hogy felelős állampolgárként és városlakóként ezt megteszik. Minden embernek más az érzékenysége, van, aki
könnyen pánikba esik, és olyan is, aki sérthetetlennek érzi
magát, nem hiszi el, hogy vele is baj történhet. Kérem Önöket, igyekezzenek megtalálni a középutat! Tartsák be azokat a szabályokat és javaslatokat, amelyeket országos és városi szinten megfogalmazunk, vegyék komolyan a veszélyt,
önmaguk és családtagjaik, szeretteik érdekében! Ez lehet a
megelőzés egyik legfontosabb eszköze!
Gyakran elhangzik, hogy felgyorsult világban élünk, állandó időhiánnyal küszködünk. Most egy új helyzet miatt kénytelenek vagyunk átszervezni az életünket, és ebben sokkal nagyobb szerep jut az egymásra való odafigyelésnek, a gondoskodásnak, fegyelmezett felelősségvállalásnak. Hiszem, hogy - noha nem tudhatjuk, az elkövetkező hetek milyen változásokat hoznak - együttműködve
képesek leszünk megbirkózni a járvány okozta krízissel.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Dr. Fülöp György
polgármester
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Napról napra
Február 28.

Megtartja első ülését a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs.

Március 4.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése: két koronavírussal
fertőzött beteg van Magyarországon.

Március 8.

Országos látogatási tilalom lép érvénybe az ország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében.

Március 9.

Döntés születik: a koronavírussal kapcsolatos központi
intézkedésekre tekintettel Tiszaújvárosban is elmaradnak a március 15-i ünnepségek.

Március 11.

A WHO világjárványnak minősíti a koronavírus-fertőzést.
Veszélyhelyzetet hirdet az ország teljes területére a kormány
a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében.
Tiltott a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvény megtartása.
Bezárnak az egyetemek, tilos a felsőoktatási intézmények
látogatása.

Március 13.

A gyógyszertárakban csak annyian tartózkodhatnak, ahány
gyógyszerkiadó hely működik.
Orbán Viktor: A tanulók hétfőtől nem mehetnek iskolába, tíz
akciócsoport állt fel.

Március 14.

Hazaérkezik Olaszországból városunk egyik lakója, aki,
mivel fertőzött területről érkezik, köteles alávetni magát
egy 14 napos hatósági házi karanténnak.

Március 15.

Rendkívüli ítélkezési szünet lép életbe a bíróságokon.
Meghal az első magyar beteg.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést és a rászoruló gyerekek étkeztetését.

Március 16.

Nagyot fordult a világ az elmúlt pár napban a koronavírus miatt. Bezártak az oktatási-nevelési intézmények, napról napra
újabb és újabb hírek érkeznek a megbetegedésekről, sorra születnek a szükséges döntések.

Koronás időszak
Begyűrűzött a mi életünkbe is a koronavírus, pedig titkon mindenki bízott abban, hogy valahogyan, valami csoda folytán elkerülhetjük a járványt. Ma már látjuk, hogy ez nincs így, alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez.
A szerkesztőségben mindannyian tudjuk, hogy ilyen esetekben
mennyire fontos a hiteles, mindenre kiterjedő tájékoztatás, hiszen mindenki a média útján jut friss információkhoz, legyen
szó akár az írott, elektronikus, vagy közösségi médiafelületről.
Ebben pedig ígérem, számíthatnak ránk, mindenről beszámolunk, mindenütt ott lesznek a híreink információink, videóink,
ahol csak jelen vagyunk.
Ezentúl - egészen addig, amíg ez a kritikus időszak tart - rendszeresen közzé tesszük a polgármester tájékoztatóját a Tisza
Televízióban este 18 órától. A friss tájékoztatókat közössé-

gi oldalainkon is megtekinthetik. Szerdai napokon megszokott adásunkat láthatják, természetesen elsősorban a járván�nyal kapcsolatos témákat körüljárva. A Tiszaújvárosi Krónikában pedig részletesen is olvashatnak a különböző döntések következményeiről, a megoldásokról, az Önöket érintő legfontosabb tudnivalókról. Az újság csütörtökön jut el a postaládákba, de már szerdán délelőtt a nyomdába kell küldenünk, hogy
kinyomtassák. Ezért előfordulhat, hogy szerdai hír nem kerül
be a lapba. Ettől függetlenül olvasóink mindenről tudni fognak, hiszen a többi médiafelületen szinte valósidős tájékoztatást adunk majd. És ami a legfontosabb, mindig hitelesen, az
igazat! Hogy aztán sok-sok aggodalommal teli, türelmet, megértést kívánó időszak után egyszer csak nagy, kövér betűkkel
adhassunk hírt róla: vége! Bízzunk benne, hogy az a lapszám
minél előbb megjelenhet!
Radácsi Zsuzsa
főszerkesztő

Lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt,
betiltják a rendezvényeket.
A kórházakban szüneteltetnek egyes halasztható műtéteket
és vizsgálatokat.
A kormány kihirdette az újabb rendkívüli és a csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket.
Új várakozási rend a Magyar Postánál: egyszerre csak an�nyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik.
Megalakul a helyi Prevenciós Bizottság.
Szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban.
Határozatlan időre bezár a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő, valamint a Tiszaújvárosi Sportcentrum és
a Deák téri uszoda.
Zárva vannak a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idősek klubjai és a Tisza-parti szabadidőház.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi rendezvénye elmarad és szolgáltatásait is szünetelteti.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelkezése alapján korlátozzák az ellátást a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézetben is.
Szünetel a gombavizsgálat, zárva tart a Tisza úti piac

Március 17.

Életbe lép a külföldiek beutazási tilalma.
Nem nyitnak ki a tiszaújvárosi óvodák és a bölcsőde is
bezár.

Március 18.
Tiszaújváros összes játszótere bezár.

2. � Sokféle

Napsütötte gyümölcsfák

hogy a 06-80/200-839-es zöld szám
határozatlan ideig szünetel.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események
bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat,
amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Tóth-Pappné Bazsó Andrea kertészmérnök mutatja, hogyan kell metszeni a fát.
va szépen termőrügyekkel.
- A gyümölcsfáknál is érvényes, hogy a
minőségre kell törekedni a mennyiség helyett?
- Ez minden gyümölcsfa esetében igaz,
de az őszibaracknál kifejezetten, hiszen a
túlterhelt fa a következő évben nem tud
termővesszőket kinevelni. És bár lehet,
hogy ebben az évben sok lesz a termés,
de azok nem minőségi termések, lehet,
hogy nem fogja szépen kinevelni a fa, il-

Véget ért a téli készenlét, megkezdődtek a tavaszi munkák a közterületeken.

Sors
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márciusi 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.

Szünetel a zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

A napsütésnek már kezd ereje lenni,
egyre jobb kint lenni a szabadban. Már
amikor lehet, már amíg szabad. Duzzadnak a rügyek a fákon, éled a természet, a nagy felfordulásban talán ez ad
némi biztonságot, nyugalmat.
A tavasz a metszések ideje is, Sajóörösön járunk, ahol Tóth-Pappné Bazsó Andrea kertészmérnök mutatja, magyarázza a tennivalókat. Kertészetében pihe-puha barkafa, gyönyörű leanderek sorakoznak, a fóliasátorban pedig apró kis palánták gyűjtik az erőt a szabadba költözéshez. Andrea épp őszibarackfát metsz.
- Most van a legoptimálisabb időszak a
metszésre - mondja -, főleg a csonthéjasok számára, amikor már a nappali hőmérséklet eléri a 10-15 fokot, amikor már
kezdenek duzzadni a rügyek. Az almatermésűeket, a szőlőt már lehet korábban
metszeni, de a csonthéjasoknál célszerű
megvárni ezt az időpontot, amikor már
kicsit melegedik az idő, mert most a metszési felületek is könnyebben beszáradnak, és nem fertőződik el így a növény.
Az őszibaracknál a legjobb termések az
egyéves termővesszőkön képződnek,
úgyhogy ezeket kell meghagyni, ezekből
is válogatni kell, a legjobb termővesszők
ceruzavastagságúak és be vannak rakód-
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letve a következő évre lehet, hogy egyáltalán nem lesz termés.
- A metszés után mi a teendő?
- Ha nagyobb sérüléseket okoztunk a fának, mert vastagabb ágakat is le kellett
vágnunk, akkor érdemes valamilyen fa
sebkezelő anyaggal a sérüléseket lekezelni, ez lezárja a sebfelületet és nem engedi
bejutni a kórokozókat a növény szöveteibe. Illetve metszés után egy lemosó permetezés mindenképpen szükséges, mert
ezzel gyérítjük a kórokozók, kártevők téli képleteit, amiről a fertőzés megindulhat
és a vegetációban így kevesebb növényvédelemre lesz szükség.
Zajlanak a kerti munkák városunk közterületein is. Metszenek, kapálnak a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. dolgozói.
- Jelenleg a cserjék, rózsák, fák, örökzöldek kapálása folyik - mondja Tamits Adrienn, a cég kertészeti részlegvezetője. Zajlik a gyommentesítés, és a talaj fellazítása, hogy az érkező csapadékot minél jobban tudják hasznosítani a növények. Amint az időjárás szükségessé teszi, megkezdjük az öntözést, májusban
ültetjük majd ki az egynyári virágokat,
addig a kétnyári és hagymás virágok díszítik a parkokat.
Fodor Petra

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

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

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
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Tarnavölgyi Istvánné
(Sz.: Takács Mária)

életének 82. évében elhunyt. Végső búcsút 2020. március
27-én (péntek) 12 órakor
veszünk tőle a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kelemen Vilmosné

búcsúztatásán részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Marossy Tiborné
(szül.: Nagy Júlia)

2020. március 09-én, életének 82. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2020. március 20-án (pénteken)
14.30 órakor veszünk búcsút a sajószögedi Városi Temető
ravatalozójában.
A gyászoló család
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Nem érkezik új
külföldi munkavállaló
Munkatársaink és partnereink egészségének védelme és a koronavírus terjedésének megelőzése, illetve lassítása érdekében számos megelőző intézkedéseket vezettünk be a MOLban és az MPK-ban.
A teljes MOL-csoportban - így Tiszaújvárosban is - bevezettük a távoli munkavégzést március 16-tól, azokban a munkakörökben, ahol az megoldható. A MOL-csoport továbbra is
biztosítja a régió és Magyarország energia és üzemanyagellátását. A vállalatcsoport üzleti folyamatai a termelés, a gyártás, áruszállítás és üzemanyagkiszolgálás továbbra is változatlanul működnek.
A Poliol üzem építését illetően a városi képviselettel folyamatos az egyeztetés: már két, koronavírussal foglalkozó
munkacsoport ülést tartottunk, ahol a thyssenkrupp, Tiszaújváros alpolgármestere és a MOL képviselői vettek részt. Az
ülésen megvitatták a vírushelyzettel kapcsolatos aktuális teendőket, szükséges előkészületeket a naprakész felkészültség érdekében. A beruházás területén továbbra sincs fertőzött
vagy fertőzés gyanús munkavállaló és a kialakult vírushelyzet nem okoz fennakadást. A thyssenkrupp kiemelten kezeli és folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus kapcsán
kialakult helyzetet, valamint a területre vonatkozó pandémiás tervet is véglegesítették. Az olaszországi helyzet súlyossága miatt szeretnénk kiemelni, hogy március eleje óta, azaz több mint két hete nem érkezett az építkezésre új külföldi munkavállaló és a kollégák itt tartózkodását az alvállalkozó meghosszabbította. Hazautazásuk akkor megengedett, ha
már nem szükséges visszatérniük Tiszaújvárosba. Az ideiglenes lakóparkban lakók ellátását igyekszünk helyben megoldani, hogy a munkásoknak minél kevésbé kelljen kimozdulniuk. Az itt dolgozók megértik a kialakult helyzetet, és teljes
mértékben együttműködőek. A vendégmunkások megfelelő
egészségügyi ellátása érdekében törekszünk az önálló háziorvosi praxis teljeskörű kialakítására.
A MOL-ban és az MPK-ban folyamatosan figyelemmel követjük a nemzetközi és hazai eseményeket, a nemzetközi gyakorlatot, valamint Magyarország Kormányának ajánlásait,
amelyre a lehető leggyorsabban igyekszünk a következő lépéseket meghatározni. Minden olyan megelőző intézkedést
meg fogunk tenni, hogy a lehető legnagyobb lefedettséggel
biztosítsuk szolgáltatásainkat, miközben vásárlóink és munkavállalóink egészségét és biztonságát is szem előtt tartjuk.
MOL

Elkülönítő
a gyermekrészlegen
Kifestették és átalakították a tiszaújvárosi rendelőintézet
egyik emeleti raktárhelyiségét a hétvégén. Ez a helyiség lesz
az a beteg elkülönítő, ahová egy esetleges koronavírus fertőzés gyanújának kórképét mutató beteget elkülönítenek,
aki felügyelet mellett a mentő megérkezésééig itt várakozik,
majd a Semmelweis Kórházba szállítják. - A szakrendelőben
mindig is volt elkülönítő, most a hétvégén a gyermekrészlegen is kialakítottunk egyet - tudtuk meg Nagyné Kántor Judittól a tiszaújvárosi rendelőintézet főigazgatójától.

Vigyázzunk egymásra!

Magyarország kormánya március 11-én veszélyhelyzetet
hirdetett ki a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében, pillanatok alatt fordult nagyot a világ, életünk percről percre, napról napra változik.
Március 16-án hétfőn városunkban megalakult a Prevenciós
Bizottság, mely Dr. Fülöp György polgármester és Dr. Juhos
Szabolcs jegyző elnöklésével kezdte meg működését.
Dr. Kardos András aljegyző felelős a bizottság által hozott
döntések jogi hátteréért. Az egészségügyi témákban Pap Zsolt
alpolgármester és Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet főigazgatója felel. Molnár István alpolgármester feladata az önkéntes segítők szervezése. A bizottság kommunikációs vezetője Fridrik-Gál Csenge, titkára Bitó Barnabás. Tagjai még Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humán-

szolgáltató Központ, Kósa-Tóth Zoltán, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, és Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vezetője. Az egészségügyi
ajánlásokat betartva - egy szabad szék távolságot tartva - a bizottság mindennapi üléseinek célja, hogy megóvják a várost a
járványügyi helyzet fokozódásától. Minden döntést annak érdekében hoznak meg, hogy az emberéleteket megóvják. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb hírekről, döntésekről a bizottság minden nap sajtótájékoztatót tart, melyeket a
www.tiszaujvaros.hu/koronavirus oldalon, a facebook-on Dr. Fülöp
György polgármester hivatalos oldalán, a Tisza Televízió és a Tiszaújvárosi Krónika facebook-oldalain tekinthetik meg, valamint 18
órától a Tisza Televízióban, mely online is nézhető: www.tiszatv.hu
Fodor Petra

Önkormányzati intézkedések
Korlátozott ellátás a rendelőintézetben
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasításának eleget téve
a szakrendelőben, valamint a Fiziko- és balneoterápiás részlegen a betegellátás szünetel. A sebészeti rendelő a töréssel, vérzéssel, akut alhasi panasszal érkező betegeket fogadja, a mentő megérkezéséig a szükséges diagnosztikát és ellátásokat elvégzi.
A fogászati alapellátók készenléti beosztás szerint váltva, kizárólag a területi ellátási kötelezettségükbe tartozó (Tiszaújváros, Sajóörös, Tiszapalkonya, Sajószöged, Nagycsécs, Oszlár)
fogfájdalommal érkező betegeket fájdalomcsillapítás céljából
fogadják. Egyéb, fájdalommal nem járó, nem a sürgősség kategóriájába tartozó betegeket a fertőzés tovább terjedésének
megakadályozása érdekében nem fogadnak.
A különleges jogrend ideje alatt a stabil állapotú, krónikus betegségben szenvedők elfogyóban lévő gyógyszereik pótlását
telefonon kérjék a háziorvosuktól, aki a „felhőbe” felteszi a receptet és onnan a TAJ-szám ismeretében személyazonosságuk
igazolása mellett bárki kiválthatja.
Amennyiben a szakorvosi javaslat lejár a különleges jogrend
ideje alatt, szintén a háziorvosokat kell hívni telefonon, akik
ideiglenesen jogosultságot kaptak arra, hogy a szakorvos által
kiállított javaslatokat meghosszabbítsák. Ez a lehetőség a különleges jogrend lejártát követő 90 napig érvényben lesz.
A tartósan keresőképtelen állományban lévők mentességet
kaptak az alól, hogy kéthetente táppénzük meghosszabbítása miatt személyesen felkeressék a háziorvosukat (vagy a táppénzelésüket végző szakorvost). Szintén elég, ha telefonon jelentkeznek a háziorvosoknál.
A laboratóriumban az életveszélyes esetek diagnosztizálásához szükséges vizsgálatok történnek csak, és kizárólag akkor,
ha a beutaló orvos telefonon előzetesen egyeztet a laborral
A receptek, táppénzes papír és szakorvosi javaslat könnyített

eljárásrend szerinti beszerzését kizárólag a beteg háziorvosa
végezheti, mert ő ismeri, az „ügyeket”, a beteget. Ezekben az
ügyekben az orvosi ügyeletet ne keressék, mert nem jogosultak a fenti módokon eljárni!
A házi gyermekorvosok esetében telefonos tájékoztatáskérés
céljából Dr. Gyimes Zsófiát (06-30-299-3667, és Dr. Regéczy
Zoltánt (06-20-936-8780; 06-70-391-8994) lehet hívni.

Közétkeztetés
A szociális étkeztetés a megszokott rend szerint és helyszínen
zajlik.
A rászoruló gyermekek étkeztetését a továbbiakban is biztosítják. A szünidei gyermekétkeztetésben résztvevő, azaz rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő valamennyi tiszaújvárosi általános- és középiskolás gyermek számára biztosítanak ebédet elvitelre a Széchenyi iskolában.

Hivatali ügyfélfogadás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel; kizárólag haláleset anyakönyvezése történhet, az ügyfél általi kézfertőtlenítést követően.
A hivatal főbejáratához két urnát (gyűjtődobozt) helyeztek ki,
hogy az ügyfelek kérelmeiket (szociális tárgykörben, illetve
egyéb tárgykörben) elhelyezhessék.
Házasságkötést csak abban az esetben engedélyeznek a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt,
amennyiben a házasulandókon kívül kizárólag csak a jogszabály által előírt két tanú vesz részt a szertartáson.
A Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett „Zöld szám” és az
anyakönyvi, hagyatéki ügyekben bevezetett időpontfoglaló
rendszer határozatlan ideig ugyancsak szünetel.

Szabadtéri mise volt vasárnap

Vasárnap délelőtt a templom előtt tartott misét Pásztor Pascal római katolikus plébános. Egymástól méteres távolságba
tették ki a székeket a templom előtti térre, az Úr asztalát is a bejárat elé költöztették ki ideiglenesen, így imádkoztak a hívek - köztük Dr. Fülöp György polgármester - a szabadtéren. Pascal atya is a mennyei atya segítségét kérte vasárnapi miséjében, hogy óvja meg az emberiséget a vírus támadásától és a fertőzéstől.

Üresek a medencék
Március 16-ától a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sem
fogad vendégeket a tulajdonos döntése alapján. A medencéket leürítették, a vízgépészeti és épületgépészeti berendezéseket leállították, a kollégák nagy részét, elsősorban a pénztárosokat, kabinosokat, takarítókat, karbantartókat ezen a héten
szabadságra küldték - tájékoztatta lapunkat Szénégető István,
a fürdő üzemvezetője.
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Felvásárlás van, készlethiány nincs

Tömeg a parkolóban és a boltokban, másfél hete kezdődött
a bevásárlási láz, szinte minden nap „kifosztják” az üzleteket. Gyorsan fogy a tőkehús, de jön belőle utánpótlás. A
Coop abc- ben egy ember már csak maximum 5 kiló tőkehúst vehet egy vásárlás alkalmával.
A dolgozók védőfelszerelésben, gumikesztyűben és maszkban
dolgoznak, egészségük védelme érdekében korlátozták az el-

adótérbe belépők számát is. Egyszerre maximum 25-en lehetnek bent a boltban.
- Bár sokan halmoznak fel élelmiszerkészletet, hiánytól továbbra sem kell tartani. A beszállítók folyamatosan pótolják a készletet. Minden nap jön friss áru, tőkehús is, átmeneti hiány egy-egy termékfajtából azért tapasztalható, mert
azokat keresik a vevők jobban, ám mindenből van és lesz
utánpótlás - nyilatkozta Tóth László, az Unio Coop Zrt.vezérigazgatója.

Védekezés a buszokon

Mint az élet minden területét, a tömegközlekedést is érinti a
koronavírus elleni védekezés. Az alábbi intézkedéseket vezették be az utasok és munkatársaik védelmében.
1. A Volánbusz elővárosi, regionális és országos, és Tiszaújvárosban közlekedő helyi járatai egyelőre az eddig megszokott
menetrend szerint közlekednek.
2. A járatokon - a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében a bérletesek és az ingyen utazók a hátsó ajtókat vehetik igénybe, az első ajtón csak azok szállhatnak fel, akiknek menetjegyet kell váltaniuk.
3. A csomagkezelési rend is változik: a járművezető nyitja és
zárja a csomagteret, a csomag be- és kivételét az utasok maguk végzik.
4. A Volánbusz a koronavírus terjedésének megelőzése érde-

kében az országos tiszti főorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be országszerte utasai és munkavállalói védelmében. Fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket.
5. Az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítják. Éjszaka nagyobb fertőtlenítést végeznek: a padló fertőtlenítőszeres felmosása, kapaszkodók fertőtlenítőszeres áttörlése vírusülő hatású felületfertőtlenítő szerrel. A napközbeni takarítás a
kapaszkodók, fogantyúk többszöri fertőtlenítéséből áll, amit
folyamatosan végeznek az autóbuszokon és az autóbusz-állomásokon egyaránt.

ÖCSI segít az időseknek

Kedves Tiszaújvárosi Lakosok! Kedves Barátaim!
Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekre, polgármester úr megbízásából az
újonnan kialakított alpolgármesteri Facebook oldalamon létrehoztunk egy tiszaújvárosi önkéntes csoportot, hogy együtt,
szervezett keretek között segítsünk a veszélyeztetett korú városlakók támogatásában.
Szándékunk szerint az önkéntesek együttműködve a humánszolgáltató központ és az intézményműködtető központ munkatársaival a Tiszaújvárosban élő idős lakótársainkat segítik.
A facebook csoport pontos elnevezése: ÖCSI - Önkéntes Csoport Időseink Védelmében - Tiszaújváros
Kérjük azokat a 18 és 55 év közötti tiszaújvárosi lakosokat,
akik szívesen segítenének a veszélyeztetett korú városlakók
támogatásában, hogy csatlakozzanak a facebook csoporthoz,
ahol minden, a jelentkezéssel kapcsolatos információt megtalálnak.
Lehetőség szerint olyan segítőket várunk, akik valószínűsíthe-

tően egészségesek (nem jártak a közelmúltban fertőzött területeken és nem érintkeztek fertőzött betegekkel).
További információk Dr. Fülöp György polgármester úr hivatalos közösségi oldalán, az alpolgármesteri facebook oldalamon, illetve a Tisza Média felületein érhetők el.
Vigyázzanak magukra, és akik tehetik, maradjanak otthon!
Molnár István
alpolgármester

Viszik a vitaminokat, veszik a gyógyszereket
Napok óta kígyózó sorok állnak a gyógyszertárak előtt. Vitamin utánpótlásért mennek és kiváltják a rendszeresen
szedett gyógyszereiket, akár előre több havi adagot is. Legalább félórát kell várni, mire sorra kerül valaki, de mindenki türelmesen teszi ezt, betartva a szabályokat, egymástól egyméteres távolságra állnak. A patikákba csak annyi
embert engednek be, amennyit egyszerre ki tudnak szolgálni, így elkerülik a tömeget.
- Húsz perce állok sorban itt a Remény patikánál, előtte a Tisza gyógyszertárban próbálkoztam, ott körülbelül 15-en voltak
előttem, de egyszer csak kiírták, hogy 20 percet várjunk, mert
fertőtlenítenek, utána indul a kiszolgálás, úgyhogy inkább vis�szajöttem ide a Szent István úti patikába. Háromhavi gyógyszerem van felírva e- receptre, úgyhogy mindenképpen kivárom a soromat, ha három órát is kell itt ácsorognom, hiszen
már ma este be kell venni a gyógyszeremet - mondja a türelmesen várakozó Theisz István.
A gyógyszereket nem kell személyesen felíratni, elég betelefonálni a rendelőbe, ezután felrakják a felhőbe. Most más helyett
is kiválthatjuk a gyógyszert a beteg TAJ kártyával és a kiváltó
személy igazolványával. Gyógyszerutánpótlás folyamatosan
érkezik, de vannak már olyan patikák is az országban, amelyek
korlátozták az egyszerre kiváltható 3 hónapra felírt mennyiséget egyhavi adagra, hogy jusson a készletből mindenkinek.

Mindenképp kivárom a sorom - mondta Theisz István.

Kígyózó sor az Arany Sas Gyógyszertár előtt is.

Lezárták
a játszótereket
Újabb biztonsági óvintézkedés lépett életbe a koronavírus-veszély miatt. Tiszaújváros önkormányzata szerda reggeltől lezárta a város összes játszóterét, jól láthatóan szalaggal kerítették el e a területeket. Arra kérik a lakosságot, hogy ne használják a játszótereket a rendelkezés visszavonásáig.

Ellátás
hetvenen felül
Tisztelt 70 éven felüli nyugdíjasaink!
Megjelent a 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet, amelyben a
Kormány arra kéri a 70 éven felüli nyugdíjasokat, hogy lakóhelyüket, tartózkodási helyüket ne hagyják el. Akik ezt vállalják és bejelentik az önkormányzatnak, azoknak az ellátásáról a polgármester köteles gondoskodni.
Ezért kérem, elsősorban azokat a 70 éven felüli nyugdíjasokat, akiknek nincsenek olyan hozzátartozóik, akik gondoskodni tudnának róluk, jelezzék az alábbi telefonszámok egyikén:
548-375 „Tiszavirág” Idősek Klubja
548-230 „Őszirózsa” Idősek Klubja
548-235 „Tiszaszederkény” Idősek klubja
343-622 „Tisza-parti” Szabadidő Ház
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkatársai hétköznap munkaidőben 8.00 és 16.00 óra között fogadják a bejelentéseket.
Segítséget tudnak nyújtani a
- gyógyszerek kiváltásában
- bevásárlásban
- ebéd házhoz szállításában.
Kérem, szíveskedjenek jelezni, hogy milyen szolgáltatásokra és mely napokon van igényük, valamint mondják be a nevüket, lakcímüket, telefonszámukat, hogy fel tudjuk keresni Önöket.
Ismételten kérem a 70 éven felüli nyugdíjas városlakókat,
hogy elsősorban azok jelentkezzenek, akiknek nincsenek segítő hozzátartozóik, hiszen a szolgáltatást nyújtó kapacitásunk véges, és az a célunk, hogy valamennyi rászoruló megfelelő ellátáshoz juthasson.
Poropatich Péter
intézményvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
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Rendhagyó emlékezés
A koronavírus-járvány miatt városunkban idén elmaradtak a hagyományos március 15ei események, rendezvények. Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról azonban - rendhagyó módon - így is megemlékezett Tiszaújváros. Az önkormányzat vezető
tisztségviselői és a képviselő-testület több tagja koszorút, virágot helyezett el a Petőfi
szobornál, a Tisza Televízió pedig ünnepi műsorral jelentkezett, többek között bemutatva az ágazati kitüntetésben részesülteket. Ők egy későbbi időpontban ünnepélyes keretek közt vehetik át az elismeréseket.
A televízió ünnepi műsorában a beszédíró pályázat első három helyezettje az eredeti helyszínen mondhatta el szónoklatát. Az Eötvös középiskola diákjainak pályaműveit a 7. oldalon közöljük.

Látni és láttatni
Március 15-én ünnepeljük a magyar sajtó
napját. Ilyenkor általában sokan összegyűlünk, régi kollégák, külsős munkatársak, beszélgetünk, felidézzük a régi, közös emlékeket, jó hangulatban eltöltünk pár kellemes
órát.
Eddig így volt. Most viszont az élet - és a koronavírus - úgy hozta, hogy másképp kell ünnepelnünk. Szűkebb keretek között, kisebb lánggal, csendesebben. Dr. Fülöp György polgármester és Dr. Juhos Szabolcs jegyző köszöntötte a Tisza Média Kft. munkatársait, köztük
Nyerges Adriennt, aki a Lovas Lajos-díj idei
kitüntetettje.
- Nagyon fontos, hogy beszéljünk a szabad sajtóról - mondta Dr. Fülöp György -, és megköszönjük azt a munkát, amit a sajtó munkatársai végeznek, meggyőződésem szerint Tiszaújvárosban szabadon. Ahogy látom, az országban
nem egészen így van. Azért hoztuk meg ezt a
döntést, hogy mindenképpen köszöntünk benneteket, mert nagyon fontosak vagytok nekünk.
Minden ágazatot, szakmát szoktunk köszönteni, és azt gondolom, hogy benneteket, akik a
helyi társadalom élő lelkiismerete vagytok, kötelességünk köszönteni és kötelességünk az is,
hogy megköszönjük, nem csak a magunk, képviselőtársaink, hanem az egész város nevében

azt a munkát, amit végeztek. A mai világban
nagyon felértékelődött az, hogy egy hírforrás
mennyire hiteles, én úgy gondolom, hogy a Tiszaújvárosi Krónika és a Tisza Televízió hiteles
hírforrás most, és az volt az elmúlt évtizedekben is, azért, mert tisztességes és nagy szakmai
felkészültségű munkatársak dolgoznak itt.
A polgármester szólt az elmúlt évben zajlott
választásokról, és napjaink kihívásairól is. Legyen szó akár a koronavírus-helyzetről, vagy
épp a múlt heti tűzesetről.
- Azonnal tájékoztatjátok a lakosságot, és így
segítetek megnyugodni - mondta a polgármester -, ezért mondtam a hitelességet, hiszen az emberek azt a hírforrást fogadják el,
amelyik hiteles. Dolgozzatok mindig azon,
hogy azok is maradjatok, legyen szó bármiről, mindig minden oldalról meg kell közelíteni, és körbe kell járni az ügyet. Sok erőt, kitartást, türelmet kívánok nektek, tudom hogy
különösen nehéz ebben a helyzetben, hiszen
az emberek ingerültebbek, és ez még nagyobb terhet ró rátok. Legyetek türelmesek,
korrektek, naprakészek, kérlek, hogy segítsetek nekünk ebben a viszonylag nehéz időszakban, hogy az állampolgárok meg tudják
őrizni a nyugalmukat.
Hagyomány, hogy ilyenkor köszöntik a Lovas
Lajos-díj kitüntetettjét is, idén ez csak jelképesen történt meg, hisz a díjazott, Nyerges Adrienn

A hagyományok jegyében: elkészült Tiszaújváros 2019-es évkönyve.

Polgármesteri köszöntő a rendhagyó ünnepen.
- csakúgy, mint a többi ágazati kitüntetett -, egy
későbbi időpontban veheti át elismerését. Adrienn vágóként dolgozik a televíziónál, alkalmanként pedig ő tördeli a Tiszaújvárosi Krónikát.
1998-ban került a Tisza Média Kft.-hez, mint
titkárnő, két évvel később Budapestre költözött, majd néhány év után visszatért városunkba,
előbb külsős kollégaként, majd 2013-tól főállású
munkavállalóként dolgozik a Tisza Média Kft.nél. Ő végezte a Derkovits Művelődési Központ
50., valamint a fúvószenekar 40 éves évfordulójára készült filmek utómunkálatait.
- Úgy lettem vágó, hogy elbocsátottak a tévétől - kezdte szokatlan visszaemlékezését
Nyerges Adrienn -, 1998-ban vettek fel titkárnőnek, két évvel később pedig egy létszámleépítés keretében elküldtek. Tulajdonképpen ezután kezdtek helyreállni a dolgok. Budapestre költöztem, ott volt egy operatőr ismerősöm, akinek volt egy filmstúdiója. Egyik
alkalommal adott egy könyvet egy vágóprogramról, hogy tanuljam meg, ha tudom, akkor
jöjjek vissza.
Így kezdődött a történet, az eltelt években pedig sok-sok film, anyag vágása fűződik a nevéhez. Vágóként a háttérben dolgozik, varázsol,
együttműködve a szerkesztővel és az operatőrrel.
- Próbálunk objektíven látni és láttatni dolgokat
- magyarázta -, de ez szinte lehetetlen, hiszen
mindnyájan a saját szemünkön keresztül nézzük a világot. Amikor készítünk egy anyagot,
akkor a riporter olyan irányba tereli a beszélgetést, ami őt érdekli, a néző azt látja, amit az

Nyerges Adrienn
operatőr látott és érdemesnek tartott arra, hogy
felvegyen, a vágó pedig mindezek után szintén
szelektál, hiszen ezekből a képekből válogatja
ki azokat, amelyek szerinte passzolnak a témához. Így, bár próbálunk objektívek lenni, mert
ez a dolgunk, azért mi magunk is benne vagyunk a filmekben, anyagokban. Igazán jó dolgot pedig akkor tudunk csinálni, ha mindannyian beletesszük ebbe, amit tudunk.
Fodor Petra

Ünnep � 7.

2020. március 19.
Zsóri Ádám, a beszédíró pályázat első helyezettje:

Mindenkiből lehet hős

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők, Emlékezők!
1848. március 15-én néhány fiatal változást
akart, változást a politikában, változást az életükben.
Amikor elkezdtem megírni ezt a beszédet,
azon gondolkoztam, hogy vajon miért emlékezünk meg róluk minden évben? Miért fontos, hogy már óvodásként verseket szavaljunk
ezen a napon, hogy az iskolában tanuljunk róluk, vagy hogy az évfordulón mindannyian kokárdát viseljünk?
Az 1848. március 15-ei pesti forradalom történéseivel a legtöbben tisztában vagyunk, itt
gondolok a Pilvax kávéház szerepére, a nyomdába vonuló tömegre vagy éppen Táncsics kiszabadítására, de ma, az internet világában az
okostelefonoknak, a számítógépeknek köszönhetően egyszerűen és pillanatok alatt sok meglepő és új információt szerezhetünk a történtekről és körülményeikről.
Önök például tudták, hogy a márciusi ifjak a
Pilvax kávéházat Fillingernek nevezték, ez volt
a „törzshelyük”, vagy azt, hogy Petőfi kokárdáján, - amit felesége, Szendrey Júlia varrt neki
- nemzeti színeink fordított sorrendben voltak?
Gondolták volna, hogy Landerer a forradalmárok oldalán állt, és ő segített a kétségbe esett tömegnek, vagy, hogy Táncsics Mihály nem jelent meg a tiszteletére rendezett színházi előadáson, ahol a Bánk bánt adták elő?

Valójában ezek mind csak érdekességek, apróbb részletek, a lényeg, amit minden magyar
tud, az az, hogy több ezer ember gyűlt össze
aznap, a „népek tengere”, és közösen harsogták a 12 pontot és együtt tettek esküt Petőfivel,
hogy nem tűrhetik tovább a rabságot és megalázottságot.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az eseményeket talán a legszebben Arany János, Petőfi költőtársa és barátja foglalta össze
a következőképpen:
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én
nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep,
a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”
Petőfi Sándor! Sokak számára ő a legnagyobb
magyar költő és ő az egyik olyan történelmi
személy, akinek a nevével már mindenki kisgyermek korában találkozik. Közel 1000 verset írt, és ő tudta átadni a legjobban a hazaszeretet érzését a költeményein keresztül.
A Honfidal című művében így fogalmazott:
„Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?”
A márciusi ifjak nem tudhatták, hogy később
hősökké válnak, és nyilvánvalóan azt sem,

hogy 172 évvel később is fogjuk őket ünnepelni. Ők egyszerűen változást akartak, szabadságot akartak, és összefogtak a céljaik elérése érdekében. Így váltak valódi hősökké. Hősökké,
azaz olyan személyekké, akikre mindenki felnéz, és példaként tekint.
A mai világban kissé átalakult ez a fogalom.
Manapság sportolókat, tűzoltókat, orvosokat,
feltalálókat, olyan embereket nevezünk hősöknek, akik valamilyen különleges, példaértékű cselekedetet vittek véghez. Én úgy vélem,
hogy mindenkiből lehet hős, aki küzd az álmaiért, a céljaiért és példát mutat a többieknek.
Most gondolhatják páran, hogy nem, a mai világ nem így működik, de ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, minden helyzetből a lehető
legjobbat hozzuk ki és tanulunk a múlt hibáiból, akkor hiszem, hogy túllendülhetünk minden akadályon.
Tisztelt Hallgatóság!
Ma számunkra elképzelhetetlen, hogy ezek a
hétköznapi és mégis rendkívüli hősök, hogyan
élték meg a forradalom napjait, és lehet, hogy
nem is sejtették, hogy milyen nyomot hagynak az utánuk jövő generációk lelkében. Az
pedig legmerészebb álmaikban sem szerepelt,
hogy majd egyszer a távoli jövőben, egy felgyorsult világban, a forradalmuk emléknapján minden ember feltűzi a kokárdáját, és rájuk gondol több mint másfél évszázad távlatából is, ahogyan tesszük ezt ma, mi is, itt, Tiszaújvárosban.
Petőfi Sándor így fogalmazta meg a hazához
kötődő kapcsolatát már egy évvel az esemé-

Orosz Csilla a beszédíró pályázat második helyezettje:

Szabad szóval élve

Haza. Ez csak egy szó. Egy szó a mi nyelvünkön, egy szó, aminek mi adtunk jelentést,
mi magyarok. De mégis mit jelent magyarnak lenni? Azt hiszem, a választ önmagunkban kell megtalálnunk. Magyarnak lenni számomra büszkeség, rengeteg dolog van, amiért
büszkék lehetünk hazánkra. A gyönyörű és különleges ország, amiben élünk, a néphagyományaink, és kultúránk, a történelmünk, a nyelvünk sokszínűsége, egyedisége, a rengeteg érték, amit hozzátett népünk ehhez a világhoz.
Tehát magyarnak lenni többet jelent annál a
helynél, ahol élsz, magyarnak lenni egy életérzés, hazaszeret, ami minden magyarnak a vérében csörgedezik. Magyarságunk ott lakozik
mindenben, mi körülvesz, kezdetektől fogva,
ahogy édesanyánk altatót dúdolt, és népmeséket mondott. Büszke vagyok arra, hogy azt
mondhatom: - Igen, magyar vagyok!
Tisztelt Hallgatóság! Kedves Tiszaszederkényiek!
1848. március 15-e többet rejtett magában,
mint pusztán egy forradalom kezdetét. A magyar nemzet megmutatta milyen erős, hogyha
összefog, ha szeretett hazájáért igaz szavakkal,
és ha kell, tettekkel harcol. A márciusi ifjak elszántan léptek fel a Habsburg elnyomással
szemben. A mi forradalmunk nem a vérontásról szólt, hanem a tiszta igaz szavakról, a bátor hazaszerető magyarokról. Ahogyan a tizen-

két pontban is áll, ,,Mit kíván a magyar nemzet: Legyen béke, szabadság és egyetértés.” A
forradalmunk egyik jelképévé vált, ahogy Petőfi Sándor, a kor, és a magyarság nagy költője, az ifjúságot buzdítva elszavalja a Nemzeti
dalt. Zászlónk színei is jelképezik népünk mivoltát, erő, hűség, remény. A nemzet nem kívánt mást, mint a szabadságát, azt, amit mi,
a mai kor emberei olyan természetesnek veszünk, akár a levegőt, ami ott van, éltet, néha
mégis megfeledkezünk róla, nem jut eszünkbe
milyen drága kincs. Főképp akkoriban a szabadság olyan törékeny dolog volt, ami bármikor semmivé lehetett.
Bozzai Pál szavait idézve:
„A ti életeteknek a szabadság olyan,
mint a halnak a víz, madárnak a levegő, vadnak a rengeteg.
Legyetek inkább halni készek véle, mint élni
nélküle.
Midőn mindeneteket föláldozzátok érte
És a szabadságot megnyerétek,
nem vesztétek semmit, hanem nyertek mindent.’’
Azon a márciusi napon a magyar forradalmárok is mindent feláldoztak hazánk szabadságáért, a mi szabadságunkért. Kivívták az országunkat megillető függetlenséget, és más népek
tiszteletét is. Ez a nap örökké nevezetes marad történelmünkben. Köszönetet mondhatunk

Juhász Kristóf, a beszédíró pályázat harmadik helyezettje:

A nép kezében van a hatalom
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ma, március 15-én, ismét itt találkozunk a Petőfi szobornál, ahol azokra a fiatalokra emlékezünk, akik mertek cselekedni. Az emberekre,
akik a tömeg segítségével porig rombolták az
elnyomás magas, rideg vasfalát. És mi tudjuk,
ezzel örökre bevésték e napot a történelembe.
Hogyan is indult az a nap? Úgy valahogy, mint
a mai, de mégis más volt. A Pilvax kávéházban fiatalok gyülekeztek, valami készült. Jókai
felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi
elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az
előzetes megállapodás szerint először a jogi
egyetemhez az Egyetem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt rájuk s ott rögtön széket hoztak Petőfi és Jókai számára, ahol
Petőfi újból elszavalta az előző éjjel írt költeményét, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot.
Az Újvilág utcai orvosi egyetemen és a többi megállóhelyükön is hasonlóképpen fogad-

ták őket. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, amely nőttön-nőtt.
A siker és lelkesedés hatása alatt a tömeg Landerer és Heckenast nyomdájához vonult. Ekkor már ötezres tömeg követte őket. Landerer
Lajos nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét
pontot tartalmazó program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállás esetén az el nem kerülhető
kényszerítést helyezve kilátásba.
Jókai így emlékezett erre a napra.
„Felvirradt.
Március 15-ödike volt, 1848.
Tízedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, mellyel a korszellem óriás keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az újan emelkedő dicső főváros számára.
Másodszor követelte a korszellem azt a cso-

azért, hogy most itt állhatunk, itt, ahol 80 évvel
ezelőtt felavatták ezt az I. világháborús emlékművet. Ahol azóta is minden évben megemlékezünk hazánk hőseiről és minden magyar hazafiról, akik hazájukért áldozták életüket.
Miben rejlik a szabadság? Abban, ahogy kimondod a szót, a szent meggyőződést, szabadon szólsz, s ezzel nem vétkeztél, a szabadság
ott rejlik minden pillanatban. Tiéd lehet a mindenség, csak akarnod kell, önmagad rendelkezel az életedről. Nem kell beállnod a sorba
senki után, légy szabad amilyennek születtél, a
legfontosabb értékkel, amit március hősei ránk
hagytak, az utókornak.
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk
dát, mely eltörölje a régi, korhadt Magyarországot, s alapot teremtsen az új, az Európában
számot vető, szabad Magyarországnak.”
Kedves Diáktársaim!
Mire képes, mit érhet el a nép együttes erővel?
A válasz az, hogy bármit, ha van közös cél. Mert
igazából mindig a nép, a tömeg kezében van a
hatalom. Fontos az összetartás, a tudat, hogy magyarok vagyunk. Ma meg kell állnunk, és el kell
gondolkodnunk a múlton, hogy mit is jelent igazán ehhez a nemzethez tartozni. Ma újra tanulnunk kell az őseinktől. Azt kell megtanulnunk,
hogyan tartsunk össze mi, magyarnak született
magyarok. 1848. március 15- én nekik sikerült
véghezvinni valamit, ami megváltoztatta mindannyiunk életét. Mertek cselekedni, tenni az ügy
érdekében és nem féltek a következményektől.
Tisztelt Fiatalok!
Richard Layard azt mondta „a társadalom nem
virágozhat, ha tagjai nem képesek elkötelezettséget vállalni.”
’48-ban a magyarok elkötelezetten küzdöttek
céljukért. Őseink a helyes ösvényre terelték az
országot, nekünk most tiszaújvárosiaknak is az
a feladatunk, hogy az ő tiszteletükre és a saját

nyeket megelőzően a Magyar vagyok című
versében:
„De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!”
Hálásnak kell lennünk a márciusi ifjaknak,
amiért példát állítottak a mindenkori fiatalság
számára és megmutatták, hogy ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, össze kell fognunk és mindent meg kell tennünk.
Emlékezzünk meg ezzel a hálával minden év
március idusán a forradalomról és annak hőseiről, ünnepelve a hazaszeretet nagyszerű érzését, és merjünk mindig változni, változtatni és
megújulni.
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz.” - mondta Kossuth Lajos.
Mi is kötelességgel tartozunk hazánk iránt,
hozzátehetünk valamit, és erősíthetjük sikereinkkel. Tiszaújváros megannyi lehetőséget
kínál arra, hogy erősíthessük közösségünket,
összetartozásunkat. Hiszen egy közösség attól
lesz igazán erős, ha összetart.
Hazánknak ma is szüksége van hősökre, mai
márciusi ifjakra. Ezért nyújtsd kezed önzetlen,
segíts ott, hol a szükség kívánja, adj reményt
annak ki elveszett, tedd még jobbá ezt a helyet.
Hiszen hazaszeretetünket mi sem fejezheti ki
jobban, mint szavaink és tetteink.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ha most megkérdeznék, mit jelent a haza, a
válasz hogyan hangozna? Mint egy szótárból
kikeresett fogalom, vagy egy szívből jövő válasz? Úgy hiszem a válasz minden igaz magyarnak egy, a hazánk szeretete mindannyiunkban ott rejlik, csak meg kell találnunk. Egy
a haza, egy válasz, egy szív.
A világban járhatsz bárhol, a szíved mindhalálig visszahúz szülőhazádba, sehol nem lesz
olyan, mint amilyen itt volt, mindenben otthonod keresnéd mindhiába, úgy sem mondják
szebben sehol azt, hogy haza.
Sajó Sándor szavait idézve:
„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.”

jólétünk érdekében a helyes ösvényen tartsuk.
Juhász Gyula szavaival búcsúzom:
„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”

8. � Hirdetmények
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új típusú
koronavírus terjedésének megakadályozása céljából ügyfélszolgálati irodánkban a személyes ügyintézést 2020. március 17. napjától ideiglenesen felfüggesztjük.
Befizetéseiket egyedi utalással, postai
vagy banki befizetéssel teljesíthetik. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a befizető fizetőkódját,
nevét, címét.
Ügyfélszolgálatunkon ezen időszak alatt
munkatársaink telefonos és elektronikus
úton állnak rendelkezésükre.
Telefonszám: 06-49-544-323
e-mail: ugyfelszolgalat@tszolg.hu; tiszaszolg@tszolg.hu
A bejelentésekhez szükséges dokumentumokat az alábbiakban ismertetjük:
A szükséges dokumentumok a http://
www.tszolg.hu/index.php/dokumentumtar weboldalról az ügyfélnyomtatványok
mappából tölthetők le.
A Díjfizető (Fogyasztó) személyében
bekövetkezett változást 8 napon belül
mind a régi, mind az új Díjfizető kötelesek bejelenteni a TiszaSzolg 2004 Kft.
és a Társasházak között fennálló Általános Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja szerint „A Díjfizető személyének változását a régi és az új Díjfizető a változástól számított 8 napon belül köteles a

2020. március 19.
Távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni
és ezzel egyidejűleg erről a Felhasználó
képviselőjét értesíteni. A Díjfizetők személyében bekövetkező változások nem
érintik a Felhasználó és a Távhőszolgáltató között létrejött Szerződés érvényességét. A Díjfizető a változás időpontjától
jogosult a szerződésben foglaltak szerint
a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.”
A bejelentéshez az alábbi dokumentumok
szükségesek:
Adásvételi vagy ajándékozási szerződés
esetén:
- mindkét fél igazolja aláírásával a Nyilatkozat – tulajdonosváltozás nyomtatványon a változás tényét
- Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
mindkét fél részéről
- adásvételi, ajándékozási szerződés
(vagy egyéb tulajdonosváltozást eredményező szerződés), vagy 1 hónapnál
nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem
szükséges hiteles), melyen már be van
jegyezve az új tulajdonos
- melegvízmérőóra állás
Halálozás esetén:
- változásbejelentő nyomtatvány
- adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
- ha még nincs hagyatékátadó végzés,
akkor halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges,

- ha van jogerős hagyatékátadó végzés,
akkor annak bemutatása
- ha az ingatlan közös tulajdonban volt
akkor ezt igazoló 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges
hiteles)
- melegvíz-mérőóra állása
- ha a hagyatékátadó végzésben több
örökös van megnevezve, akkor elég annak jelezni a változást, akinek a nevére
a továbbiakban a számlát kérik kiállítani
Névváltozás esetén
- változásbejelentő nyomtatvány
- adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
- személyigazolvány és lakcímkártya
másolatát juttassa el postai vagy elektronikus úton
A szolgáltatás minden esetben a bejelentést követő hónap első napjával kerül az
új Díjfizető (Fogyasztó) nevére Társaságunk Távhőszolgáltatási Üzletszabályzatának 18.6. pontja alapján „A távhőszolgáltató a közszolgáltatási díjról szóló
számlát a tárgyhó első napján a nyilvántartásban Felhasználóként/Díjfizetőként,
ennek hiányában a felhasználási hely tulajdonosaként szereplő természetes vagy
jogi személy nevére állítja ki.”
Kérjük a fenti dokumentumokat aláírva
postai vagy elektronikus úton eljuttatni
Társaságunkhoz.
Köszönjük szíves megértésüket!
TiszaSzolg 2004 Kft.

Gazdasági ügyintéző munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére határozott
időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2022. 05. 31.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési
szakmai tapasztalat
• legalább 3 év szakmai tapasztalat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdasági végzettség
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési 5 év
feletti szakmai tapasztalat
• CT-EcoSTAT Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási
Rendszer felhasználói szintű ismerete
Feladatok:
• Intézmények közötti tárgyi eszközmozgás dokumentálása, figyelése.
• Tárgyi eszköz- és készletállomány kezelése.
• Főkönyvi kontírozás, könyvelés.
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások készítése.

• Kontrolling feladatokban való közreműködés.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló-nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005 /2020. számot
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 04. 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04. 02
Az állás betölthető: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308 vagy Bánréviné Zán
Tamara: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Egyházi hírek
Római katolikus

A nyilvános szentmisék és minden nyilvános liturgia
szüneteltetéséről
Az Egri Főegyházmegye területén, így a tiszaújvárosi római katolikus templomban is, 2020. március 17-ei hatállyal életbe lépett az a rendelkezés, amely szerint a szentmisék mellett minden templomi közösségi imádság, szertartás, keresztúti, rózsafűzér és egyéb ájtatosság, bibliaóra és minden olyan egyházközségi összejövetel, amelyeket pap nélkül is szoktak végezni, vis�szavonásig
S Z Ü N E T E L!
A közmédia által kínált közvetítések mellett használjuk ki a
Szent István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhető tartalmakat, kapcsolódjunk be a szentmise, a déli Úrangyala
és az esti rózsafűzér imádság közvetítésekbe. Külön felhívjuk a
figyelmet, hogy a rádió programjai interneten is elérhetőek, akár
okostelefonon is.
A temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával,
egyszerű és rövid formában a sírnál történik. Tisztelettel kérem,
hogy az esetleges altemplomi temetés esetében a hozzátartozók
előzetesen a plébániával egyeztessenek.
A plébánia iroda nyitvatartása is szünetel, és kérem minden halaszthatatlan esetben a 06-49-540-102 telefonszámon előzetesen egyeztessünk.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre, és arra, hogy a
saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk
a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra.
Arra kérem kedves mindnyájukat, hogy élő imaláncként minden este 20.00 órakor lélekben összekapcsolódva egyénileg
imádkozzuk az Úr Angyala imádságot. A 20.00 órai harangszón
túl erre figyelmeztessenek óráink és telefonjaink.
A mihamarabbi közösségi és személyes találkozásaink reményében a Jó Isten őrizze és óvja kedves mindnyájukat.

Református

A Tiszaújvárosi és Tiszaszederkényi Református Gyülekezet tájékoztatása
A kormányzati intézkedésekkel összhangban, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége kérésének megfelelően, annak visszavonásáig a gyülekezeteinkben is szüneteltetünk
minden egyházi alkalmat. Kereszteléssel, esküvővel kapcsolatban csak e-mailes és telefonos egyeztetésre van lehetőség szándék bejelentésére, alkalmakat nem tartunk.
Temetés bejelentése szintén telefonon, és a továbbiakról akkor
adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com
Mobil: +36304861847
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák a szeretteiket. Figyeljünk egymásra, különösen
az idősekre! Imádkozzunk a járvány megfékezéséért, vezetőink
bölcsességéért, erőért és kitartásért az egészségügyi dolgozóknak, a társadalmi rend és nyugalom megőrzéséért és a nyomorúságban lévőkért.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 vecsernye (zárt ajtós). Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk, 11.00 Szent Liturgia és pannichida. 17.30
vecsernye (zárt ajtós). Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye (zárt ajtós). Hétfőn 17.30 Krétai Szent
András bűnbánati nagy kánonját imádkozzuk (zárt ajtós). Kedden 17.30 vecsernye (zárt ajtós). Szerdán Örömhírvétel ünnepét
tartjuk: 8.00 utrenye (zárt ajtós), 17.30 nagy vecsernye Aranyszájú Szent János Liturgiájával.
A vasárnapi és ünnepi istentiszteletek kivételével minden közösségi program elmarad.

A Tisza TV műsora
Minden nap 18.00 órától:

Dr. Fülöp György polgármester és a Prevenciós Bizottság
tájékoztatója
Március 25,.szerda
18:00 Közéleti magazinműsor: Koronavírus-helyzet

Hirdetmények � 9.

2020. március 19.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 22-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd március 23-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15
FELHÍVÁS
az általános iskolába történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratások az alábbi időpontokban lesznek:
2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2020. április 24. (péntek) 8.00-19.00 óra között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola 2020. első évfolyamára beíratni.
Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az
alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1.TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA ( Tiszaújváros, Alkotmány
köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szent István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út, Kazinczy F. út,
Bajcsy- Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G.
út 1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58.,
Szemere B. út, Szederkényi út 1-15., Szederkényi út 17-31.,
Tompa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út
(28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út,
Teleki B. út, Árkád sor.
Markovicsné Szabó Enikő		
Gál János
intézményvezető-helyettes		
mb. tankerületi igazgató

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái a 2020. március 16. - április 15. 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 kategó-riájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. március 16-án reggel kezdődnek a város
1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a vis�szael-lenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a
tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi
vizsgálata 2020. április 15-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Közszolgálati ügykezelő munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügykezelő
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Ellátandó feladatok: Adminisztrációs feladatok, ügyintézők
munkájának segítése, postázás.
Pályázati feltételek:
• legalább középszintű szakképesítés,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
• közgazdasági szakközépiskola igazgatás-ügyviteli szakán
szerzett képesítés,
• ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.

évi CXCIX. törvény 208.§ (1) bekezdése és Tiszaújváros Város
Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• szakmai önéletrajzot,
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
• oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Tel: 49-548-085.

Az óvodai felvételek rendje

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek
azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2020. december
31. napjáig töltik be.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2020/2021.
nevelési évre történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén,
a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2020. április 22. és 23. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést, a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott
- kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes
Járási Hivatal jogosult engedélyezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik,
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak
óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön

teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www. oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével
és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem”
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport)
beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy 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, amelyről 2020.
május 25-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.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek
beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Református
Egyházközség
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET
hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek,
akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem”
elnevezésű nyomtatványon történik, melyet a Tiszaújvárosi
Református Óvodában lehet beszerezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik,
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak
óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Óvodánkba nagy szeretettel hívjuk azokat a családokat, akik elfogadják református értékeinket ,nevelési elképzeléseinket és
ezen értékek mentén szeretnék neveltetni gyermeküket
A felvételi kérelem beadása:
2020. április 22. és 23. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában (Tiszaújváros, Irinyi János út 4.). Reggel 800tól délután 1700-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek keresztlevelét, lakcím kártyáját,
születési anyakönyvi kivonatát, TAJ- kártyáját.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020.
május 25-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
az óvoda fenntartójának címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekük beíratásáról.
Szeretettel várjuk jelentkezését!
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

10. � Hirdetés

2020. március 19.

Roma horgászengedélyek
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedélyek kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életévüket betöl-

Tisztelt Ügyfeleink!

tötték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2020. március 20-ig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.
Farkas Sándor

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy
személyes ügyfélszolgálati irodáink további rendelkezésig zárva tartanak az új típusú koronavírus

elnök

A Magyar Közút is intézkedett
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt hetekben számos megelőző intézkedést vezetett be,

további terjedésének megakadályozása céljából az

hogy munkavállalói és partnerei egészségét megóvja a Kormány által kihirdetett veszélyhely-

Ön és kollégáink egészségének és biztonságának

zet idején is. Újabb intézkedésként a társaság előzetesen 2020. március 31-éig felfüggesztette a

megóvása érdekében. Kérjük, hogy ezen időszakban válassza a továbbra is teljes kapacitással működő telefonos ügyfélszolgálatot, illetve eljuttathatja hozzánk megkeresését e-mail címünkre. A
postai és a személyes kapcsolattartást kérjük, átmenetileg mellőzni szíveskedjenek.

személyes ügyintézési lehetőséget a cég telephelyein.
A társaság a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre tekintettel az általa üzemeltetett tengelysúlymérő állomásokon a személyes ügyfélszolgálatot, illetve ügyfélforgalmat 2020. március 16-án, az esti műszakkezdettel együtt felfüggesztette. Egyúttal a többi országos és megyei
telephelyén is korlátozza a személyes ügyfélforgalmat. Ugyanakkor a jövőben is valamennyi
ügytípusban lesz mód online ügyintézésre, így a www.kozut.hu oldal E-Ügyfélszolgálatán keresztül várják a partnerek megkereséseit. Ezen kívül a túlsúlyos és túlméretes járművek engedélyének kiváltását elektronikus úton munkanapokon és hétvégén is biztosítják a https://uvreoffice.kozut.hufelületen.

Pá, Pál utcaiak

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Szünetel a gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tiszaújvárosi élelmiszerpiacon a gombavizsgáló határozatlan ideig zárva tart.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Szünetel a vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszaújvárosi Tisza úti piac és vásár a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan ideig zárva tart.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Kedves Közönségünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 25-re meghirdetett A Pál utcai fiúk című előadás
Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet miatt elmarad!  Az előadást egy későbbi időpontban mutatjuk be.
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2020. március 30-án (hétfő) 16.00-ig váltsák vissza! A
megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

Szünet a Derkovitsban
Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy Magyarország Kormánya rendeletben döntött veszélyhelyzet kihirdetéséről a koronavírus-járvány miatt.
A betegség terjedésének megelőzése érdekében a   Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár
MINDEN PROGRAMJA ELMARAD ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT
HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELTETI
Kérjük, kísérjék figyelemmel az intézmény honlapját és Facebook oldalát, melyek tartalmát
rendszeresen frissítjük és folyamatosan tájékoztatást adunk a változásokról.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

2020. március 19.

Jó, hogy itt voltál

Nem volt bereteszelve a kapunk

Sport � 11.

Nem fogad látogatókat az uszoda sem.
Jó, hogy itt vagy - fogad a Sportcentrum felé vezető út kereszteződésében az óriásplakát hétről hétre. Itt, a Teleki
Blanka út sarkán még hívogat a létesítmény, a kapuk azonban már zárva vannak.
Megelőzés, biztonság, egészség - ezek most fontosabbak, így
március 16-ától a Sportcentrum is bezárt a látogatók előtt, s nem
látogatható a Deák téri uszoda sem. Gál Csaba, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy az uszodákat minden látogató előtt bezárták, sem
a lakossági úszók, sem a sportolók nem látogathatják a létesítményeket.
- Így járunk el helyesen - mondta Gál Csaba -, így tudunk felelősséggel viseltetni a vendégeink iránt. Mi mindent szeretnénk
megtenni annak érdekében, hogy semmilyen fertőzést ne kapjon
el senki és annak ellenére, hogy folyamatosan fertőtlenítettük a
létesítményeinket - az uszodát kifejezetten -, de be kell, hogy
lássuk, hogy ez az egészségügyi helyzet olyan fokozatba jutott,
hogy minden megelőző intézkedést meg kell, hogy tegyünk.
- Mi lesz az ott dolgozókkal?
- Egy részük dolgozik tovább, hiszen az uszoda vizét mindkét
uszodában karban kell tartani, az uszodagépészetet működtetni
kell. Az úszómesterek, pénztárosok hétfőn és kedden még dolgoztak, az úszómesterek még egyszer fertőtlenítették az uszodatereket, medencéket. Őket szerdától szabadságra engedjük, a
többi dolgozónk jelentős része a továbbiakban is dolgozni fog,
hiszen a Sportcentrumot működtetni kell, akire nem lesz szükség, el fogjuk engedni szabadságra.
- Sokaknak ad otthont a Sportcentrum, egyesületeknek, csoportoknak. Ők látogathatják-e a létesítményeket?
- Az a döntés született, hogy egyelőre a Sportcentrum bezárja
kapuit, ez is egy megelőző intézkedés. Tudom, hogy nagyon sokan lesznek, akik nem értenek ezzel egyet, de higgyék el, hogy
most olyan a helyzet, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni.
Arra kell törekednie mindenkinek, hogy a lehető legkevesebbet
találkozzunk közösségben, bárhol üti fel a fejét a vírus, akkor
ne tudjuk továbbadni ismerőseinknek, barátainknak, csapattársainknak. Meg kell érteni, hogy minden a megelőzést szolgálja,
a saját egészségünk érdekében történik.
Fodor Petra

Véget vetettek
a bajnokságnak
KOSÁRLABDA. Fellélegezhet a Phoenix KK, nem lesznek kiesők az idei kosárlabda bajnokságokban, melyeket
a szövetség befejezetteknek nyílvánított.
A koronavírus terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége március 13-án felfüggesztette valamen�nyi versenysorozatát az utánpótlás korosztályokkal bezárólag. A továbbiakról március 17-én tartott értekezletet az elnökség, a veszélyhelyzetre való tekintettel internetes kapcsolat segítségével.
A szövetség előzetesen megkérdezte az első és második vonal klubjait arról, hogy miként állnak a bajnokság folytatásához.
A beérkezett vélemények alapján döntő többséget kapott az
a javaslat, hogy a bajnokságokat az eddigi eredmények alapján fejezzék be. Ezt elfogadva, az elnökség úgy döntött, hogy
befejezettnek nyilvánítja a 2019/2020-as bajnokságokat minden korosztályban, mindkét nemben. Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén.
Mindez azt jelenti, hogy az NB I/B Zöld csoportjában - tehát a harmadosztályban - szereplő Phoenix KK a 15 csapatot
számláló mezőnyben a 14. helyen végezve zárta a „szezont”.

Siralmas kép, siralmas játék.
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III
Keleti csoportjának 19. fordulójában
a Putnok együttesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A találkozót a
Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében zártkapusnak nyilvánították a koronavírus járvány terjedése miatt. A mérkőzésen 3-1 arányú vendégsiker született.
Tiszaújváros - Putnok
1-3 (0-1)
Tiszaújváros, zárt kapu. V.: Kovács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Burics (Molnár M.), Nagy D. (Fodor),
Pap, Kristófi, Csicsek, Tóth M., Bokros
(Horváth), Márton, Kulcsár, Bene. Edző:
Gerliczki Máté.
Putnok FC: Lékai - Nyisalovits, Kercsó,
Zimányi, Vajda, Katona (Szilágyi), Lakatos, Marczis, Keményffy, Arday, Ádám
(Takács). Edző: Nagy Csaba.
Hiába a jó tavaszi idő, ezúttal nézők nélküli üres lelátókkal nézhettek szembe a
csapatok. A Magyar Labdarúgó Szövetség a múlt héten, szerdán jelentette be
a korlátozást, zárt kapuk mögött kellett
megrendezni valamennyi bajnoki labdarúgó mérkőzést. A Tiszaújváros legutóbbi a Putnok elleni mérkőzésén ősszel idegenben 1-0-ra győzött és most hazai pályán is a 3 pont megszerzésére készült.
A hazaiaknál sok volt a hiányzó, Lippai
és Gelsi eltiltás, Tóth Simon, Hussein,
Kundrák, Bussy, Orosz, Kovács és Galambvári sérülés miatt nem állt a hazai
vezetőedző rendelkezésére.
A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a
jelenlévők a napokban elhunyt Haisz Imrére emlékeztek, aki tagja volt az 1969ben az NB III-as bajnokcsapatnak, később pedig sportvezetőként is szolgálta a
klubot.
A különleges körülményhez csak nehezen alkalmazkodtak a csapatok, az első
helyzetre 32 percig kellett várni. Ekkor
Márton lőtt távoltól kapura, de Lékai résen volt. Három perccel később egy tiszaújvárosi védelmi hiba után megszületett
a találkozó első gólja. Egy vendégszöglet után röviden mentettek a hazai védők,
a labda a teljesen üresen álló Kercsó elé
került, aki 15 méterről bevette Tóth kapuját 0-1. A félidő hátralévő részében a 40.
percben Katona szabadrúgását tenyerelte
a hazai kapus szögletre, majd két perccel
később Márton beadását követően Nagy
Dávid egyenlíthetett volna, de fejese elkerülte a vendégkaput.
A második játékrészt lendületesen kezdték a házigazdák, ám a helyzetek rendre
kimaradtak. A putnoki kapus, Lékai nem
panaszkodhatott a „munkanélküliségre”,
több védenivalója is akadt ebben az időszakban. Az 59. percben aztán újabb gólt

Csak a Tisza TV lehetett jelen a meccsen.
szerzett a Putnok. Egy középre adott lab- vábbra is a 7. helyen áll. A bajnokságban
dával Katona indult meg az újvárosi ka- jelenleg jobb gólkülönbségével vezet a
pu irányába, Bene csak szabálytalanság 38 pontos DEAC az ugyancsak 38 pontos
árán tudta megakadályozni a gólszerzés- Füzesgyarmat előtt. A harmadik helyen a
ben. A játékvezető tizenegyest ítélt, a vét- Cegléd áll 36 megszerzett ponttal.
kes hazai labdarúgónak pedig sárga lapot Gerliczki Máté: A kialakult helyzetben
adott. Gerliczi Máté erősen vitatta a 11- nem volt könnyű dolgunk, mert sok volt
es tényét, de Kovács Tamás már nem vál- a hiányzó. Azt viszont el kell ismernem,
toztatta meg döntését. A megítélt bünte- hogy a mostani mérkőzésen jobb volt az
tőt Ádám nagy erővel rúgta a kapuba 0-2. ellenfél.
Úgy festett, ezután már nem lesz esélye Nagy Csaba: A találkozón megérdemela vendéglátóknak a gólszerzésre, de ne- ten nyert csapatom. Az előzetes taktikai
gyedórával a vége előtt megszületett a utasításokat igyekeztünk hellyel-közzel
várva-várt hazai találat. Nyolcadik szög- betartani. Örülök a 3 pont megszerzéséletét végezte el a Tiszaújváros és egy le- nek.
csorgó labda után Csicsek fejelt közelről Az MLSZ elnökségének hétfő délutáni
a vendégek kapujába 1-2. A gólt követő- döntése értelmében a szakszövetség felen abban bízhattak a házigazdák, hogy 15 függesztette valamennyi bajnoki mérkőperc alatt összejön az egyenlítés. A hát- zését. A tiszaújvárosi labdarúgók - beleralévő időszakban a Tiszaújváros igye- értve az utánpótlás játékosokat is - a tokezett mindent megtenni annak érdeké- vábbiakban egyéni edzésterv szerint kében, hogy gólt szerezzen, de a 90. perc- szülnek. A bajnokságban az újvárosiak, ben szertefoszlottak a hazai álmok. Fo- amennyiben lesz folytatás - Tállyán játs�dor fejelt ellenfélhez egy labdát, Kato- szák következő mérkőzésüket.
na Kercsóhoz továbbított, aki 15 méterről További eredmények
laposan lőtt a vetődő Tóth mellett a há- Hatvan - DEAC 0-1
lóba 1-3. A hátralévő néhány percben az Balassagyarmat - Tállya 0-2
eredmény már nem változott, így ezúttal Jászberény - DVSC II. 3-3
is 3-1-es vereséget szenvedett a Tiszaúj- Cegléd - DVTK II. 5-0
város.
ESMTK - Gyöngyös 0-0
Gerliczki Máté együttese 26 pontjával to- Eger - Füzesgyarmat 1-0
1. DEAC		
2. Füzesgyarmat		
3. Cegléd		
4. Sényő			
5. ESMTK		
6. Jászberény		
7. Tiszaújváros		
8. Putnok		
9. Balassagyarmat
10. Eger			
11. Gyöngyös		
12. Tállya		
13. DVSC II.		
14. Hatvan		
15. DVTK II.		

Az NB III. Keleti csoport állása
17
12
2
3
18
12
2
4
18
11
3
4
17
9
5
3
18
8
7
3
18
7
8
3
18
8
2
8
18
7
4
7
18
7
3
8
18
6
2
10
18
5
5
8
17
5
3
9
18
4
4
10
17
2
4
11
18
2
2
14

45-20
30-18
36-24
37-28
29-20
37-31
30-27
27-25
27-28
19-31
28-36
20-25
29-36
16-33
19-47

38
38
36
32
31
29
26
25
24
20
20
18
16
10
8

12. � Bajos

Kétszáz tonna hulladék égett

2020. március 19.

Háromszáz négyzetméteren égett a veszélyes hulladék, amit négy órán keresztül oltottak a tűzoltók.
Ipari tűzesethez riasztották a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelem tűzoltóit. Március 12-én az esti órákban kigyulladt a hulladékkezeléssel foglalkozó Ecomissio
Kft. egyik raktára.
Az acélszerkezetű nyitott tároló színben, mintegy háromszáz négyzetméteren égtek a hordókban
és konténerekben tárolt anyagok. A tüzet a helyi létesítményi, valamint a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, a miskolci, a mezőkövesdi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók oltották el.
- A tűzben több mint 200 tonna begyűjtött hulladék égett el - nyilatkozta lapunknak Képes Tibor, az Ecomissio Kft. ügyvezetője. - Az említett raktárban lévő hulladékot a mi cégünk nem kezelte, mindössze tárolta, hiszen ezek az anyagok továbbszállításra vártak. Mi ugyanis nem minden hozzánk beérkező hulladékot égetünk el. Amennyiben létezik célszerűbb megoldás, úgy törekszünk arra, hogy annak eleget tegyünk és továbbítjuk azoknak a hulladékkal foglalkozó cégeknek, amelyek ezt átveszik, és megfelelően kezelik. A tűz okát még vizsgálják. Annyit azonban már tudunk, hogy a hulladéktároló közepén keletkezett a tűz. Mivel mindez már munkaidőn
kívül történt, az Ecomissio Kft. dolgozói nem voltak veszélyben, személyi sérülés nem történt.
A katasztrófavédelmi mobil laborok folyamatosan méréseket végeztek az érintett telephelyen és
a város különböző részein. A mérések egyik helyszínen sem mutattak ki egészségre ártalmas károsanyag-koncentrációt a levegőben, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
					
ema

A tűzeset munkaidő után történt, így a dolgozók nem voltak veszélyben. Személyi
sérülés nem történt.

Nem volt
gázszivárgás

Zebrán sodorták el
a kislányt

Múlt csütörtök délelőtt kiürítették a Jabil
tiszaújvárosi gyárának épületeit, ugyanis a
szellőző- rendszer veszélyes anyag jelenlétét mutatta. Az ok nem itt, hanem kilométerekkel távolabb keresendő: az Ecomissio
Kft.-nél.
- Merkaptán hulladék került a darálandó hulladék közé - tájékoztatta lapunkat Képes Tibor, az Ecomissio Kft. ügyvezetője -, ez egy
nagyon büdös anyag, amelyet a földgáz szagosítására használnak. Természetes az emberek reakciója: aki ilyen szagot érez, gázömlésre gondol, de itt nem erről volt szó. A hulladékdarálás során keletkezett ez a szag, és nagyon rövid időn belül el is múlt, olyannyira
kevés volt, hogy csak a széliránynak megfelelően lehetett érezni.
A Jabil a protokollnak megfelelően kiürítette
gyárát, a dolgozók az épület mellett várakoztak. Szellőztetés után mindenki visszatérhetett
a munkahelyére, tűzoltói beavatkozásra nem
volt szükség. Az eset nincs összefüggésben
az aznap esti tűzzel.
Fodor Petra

Nem adta meg az elsőbbséget egy személyautó a Bethlen Gábor úton, a Bóbita óvoda előtti gyalogátkelőhelyen és elsodort egy tizenegy éves kislányt, majd segítségnyújtás nélkül
tovább hajtott március 13-án, pénteken.
- Az elmondottak alapján feltehetően piros színű gépjármű okozta a
balesetet- nyilatkozta lapunknak Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője. - Azonban a
történtek után nem állt meg segítséget nyújtani, hanem továbbhajtott
Bethlen Gábor úton a Rózsa út irányába. A gyerek a földre esett, de
nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.
Az esetnek szemtanúja nincs, ezért arra kéri a rendőrség a lakosságot, hogyha bárkinek bármilyen információ a birtokába jut,
akár a balesettel, akár az érintett személyautóval kapcsolatban,
akkor a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy a 112-es segélyhívószámon tegyen bejelentést.

