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Az újabb hét újabb intézkedéseket hozott magával, a járvány 
második hullámában minden eddiginél szigorúbb korlátozá-
sokat vezettek be. A szerdai adatok szerint 3945 fővel nőtt 
a beazonosított fertőzöttek száma, ezzel 122863 főre nőtt a 
fertőzöttek száma, és elhunyt 101 beteg. Az aktív fertőzöttek 
száma 91358 fő.
Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyaror-
szágon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre töb-
ben igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem 
lehet, a cél a járvány lassítása. A parlament kedden megsza-
vazta a rendkívüli jogrend meghosszabbítását, a kormány ki-
hirdette az újabb védelmi intézkedéseket. Ezeket lapunk 5. 
oldalán, a városunkat érintő döntéseket a 3. oldalon olvas-
hatják. 

- Újabb 28 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztrál-
tak a hatóságok, összesen 37 főt pedig már gyógyultnak nyil-
vánítottak, az aktív esetek száma jelenleg 120 fő. 
- Rendkívüli szünetet rendeltek el a Szederinda óvodában két 
dolgozó igazolt koronavírus-fertőzése miatt. 
- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a sebészet és a la-
boratórium fogadja a betegeket. A laborba időpontegyeztetés 
szükséges, ez 13 és 15 óra között a 0649/544-607-es telefon-
számon lehetséges. A 36 hetes kismamák a védőnőjüknél kér-
jenek időpontot. 
- A rendelőintézet arcfelismerő testhőmérséklet-mérőt vásá-
rol, ami megkönnyíti a betegek és a dolgozók mindennapja-
it. Nem csak testhőmérsékletet mér, az arcmaszk helyes vi-
selésére is figyelmeztet és kézfertőtlenítő funkcióval is ren-
delkezik. 
- Tovább folytatódik a tesztelés az önkormányzati intézmé-
nyeknél és gazdasági társaságoknál. 
- November 16-tól szünetel a személyes ügyfélfogadás a Ti-
szaSzolg 2004 Kft. ügyfélszolgálati irodájában. November 10-én megtartotta szokásos 

téli gépszemléjét a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. A cég vezetői 
szerint mind a géppark, mind a szóró-
anyag elegendő lesz a tél elleni küzde-
lemhez. A legrosszabb forgatókönyvre 
is felkészülve pedig alvállalkozói szer-
ződéseket is kötöttek az emberi erőfor-
rás növelésére, a hó elszállítására.

Kedd reggel 8 speciális, téliesített jármű 
sorakozott fel a Tisza úti vásártéren, hogy 
az átszerelés, karbantartás után átessen az 
utolsó ellenőrzésen, és ezt követően ha 
kell azonnal munkába álljon. 
- Két nagy MAN típusú tehergépjármű 
van felszerelve téli munkavégzésre al-
kalmas felépítménnyel, illetve hóekével 
- kezdi a felsorolást Krajnyák László, a 
Városgazda Kft. műszaki vezetője, a gép-
szemle „ceremóniamestere. -  Ezek a jár-
művek az utakat mentesítik, havat tolnak, 
sót szórnak. Három Multicar a kisebb 
utak, illetve a járdák, kerékpárutak men-
tesítésében működik közre. A régi MTZ 
80-as traktort ugyancsak felszereltük egy 
műtrágyaszóróval, ezzel Tiszaszeder-
kény városrész útjain végezzük a felada-
tokat. A kisebb sétányokon, a városköz-
ponti Dísztéren és a belső tereken pedig 
a John Deer traktorral, ami ismerős lehet, 
hiszen nyáron ez locsolta a muskátlikat. 
Minden járművet átszereltünk, téli mun-
kavégzésre alkalmas állapotba hoztunk, 
várjuk a telet. 
Ami előbb-utóbb bekövetkezik, ha nem is 

mindjárt hóval, - bár ez sem kizárt - de 
egyre alacsonyabb hőmérséklettel, fagy-
gyal. Rövidesen szükség lesz tehát a kü-
lönféle sikosságmentesítő szóróanyagok-
ra. 
- A szokásos mennyiséggel kalkulálunk, 
ebből a legtöbbet az útszóró sóból, a kősó-
ból használunk - magyarázza Kerékgyár-
tó István ügyvezető. - Ennek nagy részét 
már megvásároltuk, be van raktározva, 
ahogy fogy, mindig utántöltjük, mert a tá-
rolókapacitás véges. Azon kívül van még 
sóval kevert fűrészpor, amit a gyalog-
járdákra használunk. Alkalmazunk zeo-
kált is, ami egy környezetbarát jégoldó, 
szilárd csúszásgátló szer ásványi anyag-
gal keverve. Ezt olyan helyeken használ-

juk, ahol érzékeny a felület, a Dísztéren, 
egyéb helyeken. Használunk majd folyé-
kony kalcium-kloridot is, amelynek szin-
tén jó olvasztóképessége van. 
- Fontos a géppark, fontosak a szóró-
anyagok, de a legfontosabb az élőmunka, 
a humánerőforrás. E téren hogy állnak, 
különös tekintettel arra, hogy nem alkal-
mazhatnak közfoglalkoztatottakat?
- Elrendeltük a készenlétet a téli időszak-
ra, a nap 24 órájában mindig vannak va-
lakik, akik, ha kell, akkor bejönnek, akár 
szombaton, vagy vasárnap is. Ezen kívül 
arra az esetre, ha nagyobb mennyiségű hó 
esne, szerződést kötöttünk két alvállalko-
zóval emberi erőforrásra, illetve a hó el-
szállítására is.

Csatasorba álltak a munkagépek

Szigorú szabályok a járvány lassításáért

Elnézést kértek 
a trágárságért

Megszokhattuk már, hogy minden hónap első hétfő délelőttjén 
szirénahang veri fel a város csendjét. Ám november 11-én, szer-
dán is megszólaltak a szirénák. A szokatlan időpontban szokat-
lan szöveget is hallhattak a tiszaújvárosiak és további számos te-
lepülés lakossága.
Az üggyel kapcsolatban hivatalos közleményt adott ki még az-
nap a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság:
„A mai napon külső védelmi tervgyakorlatot tartottunk Tiszaúj-
városban. Ennek részeként ellenőrizték a Monitoring és Lakos-
sági Riasztó (MoLaRi) Rendszer működőképességét is. Vélhe-
tően figyelmetlenség miatt a rendszer a tervezett egy helyett hat-
vanöt végponton szólalt meg. Ezt követően néhány másodpercig 
trágár szavak hallatszottak. Elnézést kérünk a történtek miatt a 
lakosságtól, az eset kivizsgálása megkezdődött.”
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Szerdától  Tiszaújváros egész közigazgatási területén kötelezővé tették a maszkviselést, figyelembe véve, hogy zajlik a 
beruházás, és hogy nőttek az esetszámok városunkban. A járványkezelés újabb fejezete kezdődött el tegnap, újabb szi-
gorításokkal, szabályokkal. Részletek a 3. és 5. oldalon. 

Krajnyák László, a Városgazda Kft. műszaki vezetője vezényelte le a szemlét. 
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„Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert a szívünkben örökre itt maradsz.”

Fájdalommal emlékezünk drága szerettünk
CSENGE GYULA (GYUSzkó)

halálának 3. évfordulóján.
Szerető családja

Gyászol a Tiszaújvárosi Súlyemelő Szakosztály
Hosszan tartó, súlyos betegség 
után 2020. október 7-én 83 éves 
korában elhunyt Juhász Ferenc, a 
Tiszaújvárosi Súlyemelő Szakosz-
tály egyik alapító tagja, verseny-
zője, edzője, mindenki Feri bácsi-
ja.
A szakosztály megalakulásától 
versenyzőként, majd edzőként te-
vékenykedett.
Nagy türelemmel, szeretettel, kreativitással tanítgatta a 
súlyemelő palántákat 1996-ig. Családi okok miatt elköltö-
zött, de egészen az utóbbi időkig ellátogatott a versenyekre, 
idős kora, betegsége ellenére is. Szívügye volt a súlyemelés.
Nyugodj békében Feri bácsi!
Emléked megőrizzük.

a Tiszaújvárosi Sport Club közössége

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
/Juhász Gyula/

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

kUN ALbErtNé Hédi
emberfeletti türelemmel viselt hosszan tartó betegség után 
2020. november 6-án elhunyt. Temetése november 18-án, 

szerdán 12 óra 30 perckor lesz Sajószögeden, 
a Városi Temetőben. 

Kérjük, hogy az emlékezés virágait az életbe lépett
 szabályok miatt a temetés után, egyénileg helyezzék el 

a sírnál. 
A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba lépés előtt és után kézfertőtlení-
tés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA 
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
A vírushelyzet miatt az irodában csak ügyeletet tartunk.
kedd, szerda: 09.00-11.00. csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia. 
November 15-én kezdődik a karácsonyi böjt időszaka.
A járványügyi előírások - fertőtlenítés, maszkviselés, távolság-
tartás - betartását kérve buzdítjuk a kedves testvéreket az együt-
timádkozásra, a közös istentiszteleteken való részvételre.

Református

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége 2020. 
november 9-én közleményt adott ki, melynek értelmében an-
nak visszavonásáig a gyülekezeteinkben szüneteltetünk min-
den templomi istentiszteletet. Kereszteléssel, esküvővel és te-
metéssel kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjenek, a továb-
biakról akkor adunk tájékoztatót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán (@
reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség) online istentiszteletet teszünk közzé.
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, 
bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány el-
múlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazo-
kért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. 
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelőssé-
get hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és 
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk 
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próba-
tétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus-
hoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetésé-
ről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy 
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot november 15-ig (vasárnapig) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd november 16-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  

Hétfőtől szünetel 
a személyes ügyfélfogadás

A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy a ko-
ronavírus terjedésének lassítása, megakadályozása érdekében 
ügyfélszolgálati irodájában (Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) a sze-
mélyes ügyfélfogadást 2020. november 16-ától ideiglenesen 
szünetelteti.
Társaságunk arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszak-

ban a kapcsolattartásra az alábbi elérhetőségeket használják:
• hangrögzítővel ellátott telefon: 06-49-544-323
• elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a koronavírus hatá-
sára kialakult helyzetet és a hivatalos ajánlásoknak megfelelő-
en hozza meg az esetleges további intézkedéseket. 
Köszönjük ügyfeleink együttműködését, a korlátozás miatti 
kellemetlenséggel kapcsolatosan szíves megértésüket és türel-
müket kérjük!

TISZASZOLG 2004 KFT.

Látszódj, hogy lássanak!

A megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága az 
országos láthatósági kampányon belül november 9-én elindítot-
ta Látszódj, hogy lássanak! elnevezésű akcióját, ami kifejezet-
ten a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra és 
a kerékpárosokra fókuszál. 
- Megváltoztak az időjárási körülmények, egyre több gyalogos- 
és kerékpáros gázolás történik - mondta Lipták Ferenc, a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályve-
zetője -, ennek megelőzése érdekében zajlik ez az akció. A sza-
bálytalan kerékpárosoknak, akik nem viselnek lakott területen 
kívül láthatósági mellényt, illetve lakott területen belül nincse-
nek kivilágítva, láthatósági mellényt és lámpát is adunk, előse-
gítve azt, hogy biztonságban hazaérjenek. 

Rejtett
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novem-
beri sorozatunk. Az októberi megfejté-
sek: Szelíd képet vág a farkas a dám-
vadnak. Kíméld a legyőzöttet, tipord el 
a dölyföst. Hasonló a hasonlóval köny-
nyen összefér. Drága barátodnak kicsi, 
de kedves ajándékot adj. Lenn marad 
az, ki szegény.

2. � Sokféle 2020. november 12.



Kilencediktől újra digitálisan 
A középiskolákban újra átállnak a digitális 
oktatásra, az általános iskolák, az óvodák és 
a bölcsődék továbbra is nyitva vannak, de 
a tanárokat, a bölcsődei, óvodai dolgozókat 
hetente célzottan fogják tesztelni - jelentet-
te be Orbán Viktor hétfőn. A járványügyi in-
tézkedések a város középiskoláit, pedagógu-
sait és diákjait is érintik, akik kedden déle-
lőtt, az utolsó hagyományos tanrendű okta-
tási napon kaptak részletes tájékoztatást. 

Eötvös

- A miniszterelnök bejelen-
tése után kedden megtör-
tént a rendelkezések jog-
szabályi szövegezése. Az 
EMMI határozat szerint 
november 11-étől - előre-
láthatólag 30 napig - digi-
tális oktatás lesz Magyaror-
szág középiskoláiban. A di-
gitális oktatást csak a 9. évfolyamtól rendelték 
el, így a 7.H és a 8.H osztály számára továbbra 
is hagyományos módon, a gimnáziumban zaj-
lik az oktatás. A 9-12. évfolyamon szerdától 
a gimnázium Microsoft Teams felületén óra-
rend szerint történik a tanagyag átadása, min-
den órát kontakt óra formájában online tartanak 
meg. A digitális munkarend idejére a kollégis-
táknak ki kell költözniük a kollégiumból – tá-
jékoztatta lapunkat Szaniszló László, a Tiszaúj-
városi Eötvös József Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium intézményvezetője. 
Az elkövetkező 30 napra te-
hát digitális tanrendet ren-
delt el a kormány.  Nagy Re-
beka Zsófia kilencedikes, ő 
szerdától újra otthonról ta-
nul, az online térben.
- Ez a kiszámíthatatlan hely-
zet kicsit érdekes, de szeret-
nék ugyanúgy készülni, mint eddig az órákra, 
és remélem, hogy jól fog menni. Hogy hogyan 
fogunk tanulni, azt ma, kedden, az utolsó na-
pon beszéltük meg a tanárokkal, igazából min-
den tanárnál máshogy van. Van, aki előre felké-

szít minket a következő napokra, mástól menet 
közben kapjuk majd az információkat - nyilat-
kozta Rebeka. 

Diákdilemma

- Szerintem, aki jól tanult és 
figyelt órán, annak menni 
fog online is, na meg szerin-
tem ez tanártól is függ, hogy 
hogyan adja le az anyagot, 
milyen formában és mennyi-
re készít fel minket. Szerin-
tem, ha mindenki tisztesség-
gel odafigyel és csinálja, akkor működni fog. 
Hogy meddig lesz ez így, azt sajnos nem tu-
dom, de szerintem most senki sem tudja ezt 
megmondani - kaptuk a válaszokat kérdéseink-
re Mező Lucától. 

- Az őszi szünet előtt sok be-
teg volt, a fél osztály hiány-
zott, volt, hogy csak 9-en 
voltunk, a tanárok közül is 
sokan hiányoztak, de a szü-
net után újra megtelt a suli, 
szinte mindenki visszajött 
és meggyógyult. Hát nem 

sokáig élvezhettük, újra otthonról fogunk ta-
nulni. Ma volt az utolsó napunk a suliban, elég 
nehéz volt, mert sok mindenből a tanárok dol-
gozatot írattak. Az az igazság, hogy váratla-
nul ért minket a digitális tanrend, bár egy kicsit 
számítottunk is rá a járványhelyzet miatt. Tesi-
órán jelentették be nekünk, hogy digitális okta-
tásra állunk át szerdától, az osztály egy kicsit 
megörült, hogy végre kicsit lazulhatunk, bár 
nem lesz könnyű, na meg egy kicsit szomorú is 
vagyok, mert a többieket most ugye nem is lát-
hatom - mondja Csanálosi Dominika.
Fónagy-Árva Péter az 
Eötvös 9.B. osztályába 
jár, szeptemberben kezd-
te a gimnáziumot mate-
matika tagozaton.
 - Érdekes volt tudni, 
hogy holnaptól átállunk 
egy másik oktatásra, de 
szerintem hiányozni fog, 

hogy nem jövünk be az iskolába. Azt gondo-
lom, hogy nagyon fontos a kommunikáció a 
tanár és a tanulók között, ami a digitális okta-
tásnál nehezen megvalósítható, de én mindent 
meg fogok tenni, hogy otthon is eredményesen 
tudjak tanulni. Még nem állt össze teljesen a 
kép, hogy milyen platformon, de a Microsoft 
Teams-t tervezzük használni, de most ezen a 
csonka hetet úgy fogjuk otthon tölteni, hogy 
nem lesznek online órák, csak megkapjuk a há-
zi feladatot, meg a tanulni valót. Számomra ez 
így nehezebb, mintha bent lennénk, nem tudom 
mások, hogy vannak vele, én úgy érzem, ne-
kem az iskolában könnyebb lenne tanulni - nyi-
latkozta lapunknak Péter. 

Élőben és online

A gimnázium pedagógusai szerdától vélhetően 
„osztódnak” az online térben és az élő tanítás 
között,  a 7.H és a 8.H, tanulói ugyanis még ál-
talános iskolás korúak, így nekik marad a ha-
gyományos, intézményen belüli oktatás.
- Vannak olyan pedagógusok, akik tanítanak 
abban a két osztályban, akiknek hagyományos 
tanrend szerint folyik tovább a tanulás és tanít-
ják a felsőbb éveseket is. Ők úgy lesznek jelen, 
hogy be kell járniuk az iskolába, ott megtart-
ják a tanórákat a 7. H-nak és 8. H-nak, amikor 
nincs órájuk ezekkel az osztályokkal, akkor, 
mint a többi kolléga, online tanítják a többi osz-
tályt. Az iskolában minden feltétel adott ahhoz, 
hogy innen tudjanak digitális órákat tartani. A 
többi kollégám, akik csak kilencedik évfolyam-
tól felfelé tanítanak, ők otthonról a klasszikus 
digitális tanórákat fogják megtartani az órarend 
szerint, a korábban is említett platformokon - 
mondta a gimnázium intézményvezetője. 
Információink szerint az őszi érettségik nem 
maradnak el, az írásbelik után november 12-én 
kezdődnek az emelt szintű szóbeli vizsgák, 23-
án pedig a középszinten érettségizők matúrái, 
továbbá az országos tanulmányi versenyeket is 
megtartják. 

Brassai

Ebéd után a Brassai középiskolából is szivá-

rogtak ki az épületből a di-
ákok, itt mindenkinek digi-
tális oktatás kezdődött szer-
dától.  
- Újra  online oktatás lesz, 
ezt mondta ma nekünk a ve-
zetőség. Hát nem tudunk mit 
csinálni, nem örülünk ne-
ki, de nyilván el kell fogadni. Online sok min-
dent lehet tanulni, de vannak olyanok is, amiket 
nem, például a gyakorlatot azt nem, az teljesen 
kiesik, de hát ez van. Én egyébként hegesztő-
nek tanulok, ráadásul végzős vagyok, szóval 
otthon nem tudom megoldani a  panelban, meg 
online se, hiába küldik el az anyagot az engem 
nem fog előrevinni. Remélem, hogy december-
ben tényleg véget ér ez, mert vizsga előtt ál-
lunk, és nem hiányzik ez nekünk - mondja Haj-
dú Bence.  
Martin központifűtés-szerelőnek tanul, bizony 

ezt a szakmát is nehéz elsajá-
títani gyakorlat nélkül. 
- Tavasszal volt már részünk 
digitális oktatásban, amit én 
nem szerettem, de most új-
ra átállunk. Egyelőre nem 
mondtak semmit a gyakor-
lattal kapcsolatban. A Krétán 
keresztül fogunk tanulni, eny-

nyit tudok - mondja Martin.   

Zeneiskola

A Vándor Sándor Zeneiskolában nem tisztá-
zódott még a helyzet, hogy szerdától kik me-
hetnek be csoportos szolfézsórákra és egyéni 
hangszeres órákra, hiszen általános és közép-
iskolás korú növendékek is járnak oda. Nyol-
cadik osztályig szabad a bejárás, a fölött lehet, 
hogy itt is digitális oktatás lesz. A kérdés, hogy 
mi lesz azokkal a zeneiskolás növendékekkel, 
akik, bár 14 év alattiak, de 6 vagy 8 osztályos 
gimnáziumban tanulnak. Az intézménytől ka-
pott információk szerint ők is várakozó állás-
ponton vannak, a végleges döntésre várnak, er-
ről, amint lehet értesítik a növendékeket és szü-
leiket.

berta

Szigorú szabályok a járvány lassításáért

 

Szigorú szabályok a járvány lassításáért
Kedd éjszaka jelent meg a kormányrendelet, 
ami ismét újraírta az élet sok területét. Váro-
sunk vezetői, a cégek és intézmények vezetői 
szerda délelőtt ülést tartottak, és meghozták a 
szükséges döntéseket, intézkedéseket. 
- Mivel Tiszaújváros tízezer főnél nagyobb lé-
lekszámú település, így a közterületek, nyil-
vános helyek vonatkozásában a polgármester-
nek van jogköre dönteni a tekintetben, hogy 
legyen-e kötelező a maszkviselés - mondta 
dr. Fülöp György polgármester. - Azt gondo-
lom, hogy akkor járunk el felelősen, ha Tisza-
újváros egész közigazgatási területén kötele-
zővé tesszük a maszkviselést, figyelembe vé-
ve, hogy zajlik a beruházás, és hogy nőttek az 
esetszámok városunkban. Természetesen azo-
kon a helyeken, melyeket a kormányrende-
let nevesít, a parkokban nem kötelező visel-
ni. A kutyafuttatók tekintetében úgy döntöt-
tünk, hogy nem zárjuk be őket, természetesen 
a maszkhasználat itt is kötelező lesz. 
Az új szabályok több szervezet, intézmény, 
társaság, rajtuk keresztül pedig a mi minden-
napjainkat is érinti, az alábbiakban ezeket 
vesszük sorra: 

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
- A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 
az eddig megszokott rend szerint folytatódnak. 
- A bölcsőde a korábban bevezetett járvá-
nyügyi szabályok alapján továbbra is fogad-
ja a gyermekeket. 
- Az idősek klubjai maszkviselés és védőtá-
volság megtartásával látogathatók. 
- A szociális étkezés az eddigi megszokott 
rend szerint zajlik. Az ebédre várakozókat ké-
rik, hogy a sorban állás ideje alatt is viseljék a 
maszkot és tartsák be a védőtávolságot. 
- A Tisza-parti Szabadidőházban az Ifjúsági 
Klubot bezárták. 

TiszSzolg 2004 Kft. 
- A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő átmenetileg - lega-
lább december 11-ig - nem fogad vendégeket, a Brigádház bér-
bevételére sincs lehetőség.
- A koronavírus terjedésének lassítása, megakadályozása érde-
kében 2020. november 16-tól az ügyfélszolgálati irodában a 
személyes ügyfélfogadás ideiglenesen szünetelni fog. A kap-
csolattartás a Tiszaújvárosi Krónikában, a Képújságban, a Fa-
cebookon és a Társaság honlapján megjelentetett elérhetősé-
geken lehetséges.
(- hangrögzítővel ellátott telefon: 06-49-544-323
- elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@tszolg.hu)

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
- A kormányrendelet elrendelte a fürdők bezárását, és mivel a fiziko- és bal-
neoterápiás részleg medencefürdős kezelései a termálfürdő medencéiben zaj-
lanak, azért ezt a típusú kezelést a továbbiaknak nem tudják biztosítani. 
- A gyógyászati kezelések leállítására nem érkezett utasítás, és a fiziko- és bal-
neoterápiás részleg területén adott többi kezelés zavartalanul működik tovább. 
- Az egynapos sebészet működése a továbbiakban szünetel, hiszen fennáll a 
fertőződés kockázata, és a kórházak nem tudják az esetleges szövődmények 
kezelésére biztosítani a háttérintézményi feladatokat. 

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
- 2020. november 11-től az Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium konyháján csak a fent nevezett, 
illetve a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Techni-
kum és Szakképző Iskola oktatási intézményben tanuló diákok 
és dolgozók vehetik igénybe az étkezést.
Az ebédet:  11.30 és 12.20 óra között időszakban ételhordó 
edényekben elvihetik
12.25 és 14.00 óra közötti időszakban helyben fogyaszthatják.
- Azok a vendégétkezők, akik a fent nevezett intézményben ét-
keztek 2020. november 11-től a Központi Étterem konyháján 
tudják igénybe venni az étkezési szolgáltatást.
- Amennyiben nem kívánnak élni a lehetősséggel, az étkezés 
lemondását a 49/548-328-as telefonszámon tehetik meg a TIK 
felé.

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
- A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár minden in-
tézményegysége a látogatók előtt zárva tart.
- A Hamvas Béla Városi Könyvtár a jelenleg működő részle-
ges szolgáltatásait felfüggeszti, áttér az on-line szolgáltatások-
ra. A „Könyvet házhoz” szolgáltatás kibővített formában mű-
ködik tovább.
- A Derkovits Művelődési Központban működő amatőr művé-
szeti csoportok szakmai tevékenységüket felfüggesztik.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
 - Az élelmiszerpiacon működő gombavizsgáló 19.00 órakor bezár. 
- Temetéseken legfeljebb 50 ember vehet részt. Betartatásával, a gondnok-
sággal megbízott Hadész Kft.-t bízták meg. 
- A kijárási tilalom bevezetése miatt a cég munkavállalói számára igazolást 
adott ki. 
- A játszótereken lévő sportpályákat, labdarúgópályákat lezárják. 
- A november 13-án esedékes Tisza úti vásár a járványveszély miatt elmarad. 

Tiszaújvárosi Sportcentrum 
- Maszk használata minden fedett létesítményben kötelező a vendégeknek és 
dolgozóknak egyaránt, kivétel sportolási tevékenység közben.
 - A Sportcentrum uszodáját és a Deák téri uszodát a lakossági úszók, a diák-
sportolók, az úszásoktatáson résztvevők, a gyógyúszók és az egyéb uszodai 
tömegsport tevékenységet végzők ideiglenesen nem látogathatják.
- Azon egyesületi sportolóknak, akik a vonatkozó jogszabályok szerint ver-
senyszerűen sportolnak, lehetővé teszik a Sportcentrum uszodájának látoga-
tását a számukra biztosított idősávokban. (Versenyszerűen sportoló az a ter-
mészetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedé-
lyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy 
amatőr vagy hivatásos sportoló.) Az egyesületi úszásoktatásra a kormányren-
delet hatálya alatt nincs lehetőség.
- A csapatsportágak bajnoki mérkőzéseit zárt kapuk mögött lehet megren-
dezni.  A mérkőzések szervezésével kapcsolatos előírások betartása a hazai 
mérkőzést rendező egyesület feladata. Az edzéseket nagy körültekintéssel 
kell megszervezni, a foglalkozásokon csak az edzők és a sportolók vehet-
nek részt. Szülők, hozzátartozók nem léphetnek be a fedett létesítményekbe. 
- A csapatban, csoportosan művelt szabadidős-sportolásra sem a szabadban, 
sem a fedett létesítményekben nincs lehetőség.
- Az egyéni szabadidő-sportolók az alábbi létesítményeket használhatják a 
Sportcentrumban: rekortán futópálya, szabadtéri kondipark. 
- A Sport-Park dolgozói folyamatosan fertőtlenítik a Sportcentrum és vala-
mennyi telephelye fedett és szabadtéri létesítményeit.

2020. november 12. Aktuális � 3.



A Tisza TV műsora
November 12., csütörtök 

9:00 Héthatár: Szigorodó szabályok a vírus miatt - Újra nyit 
a sebészet és a labor  - Digitális tanrend a középiskolákban - 
Szervizeld magad a biciklidet! - Látni és látszani ködben, sö-

tétben -  Hadrendben a gépek a télre - Kosárlabda bajnoki 
összefoglaló - Kézilabda: fiúk, lányok  

9:15 Hétről-Hétre: Digitális tanrend, kijárási tilalom, bolti zá-
róra, rendezvénystop: Minden, amit az új járványügyi szabá-
lyokról tudni kell (stúdióban a polgármester és a jegyző) - Ju-

biláló foltvarrók - U17, U19 utánpótlás foci  
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 16., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli ko-

sárlabda- és a Tiszaújváros - Füzesgyarmat labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről

 
November 18., szerda

18:00 Héthatár: Járványügyi intézkedések - Kutyások kime-
nője - Tiszaújvárosi tesztelőpont - Online egyetem és főisko-
la -  Zeneoktatás vírus idején - Vírusfertőzés után sportolni - 

Őszi munkák - Sportcentrumos fejlesztések 
18:15 Hétről-Hétre: Amerikából jöttem: Egy tiszaújvárosi, 

aki nemzetközi jogászként Joe Biden fiával dolgozott évekig 
-  Boltzár - Rendezvénystop - Koronából gyógyulva

November 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Miniszerviz kerékpárosoknak

Makk Marci udvari környezetben

A Lévay úton a Penny Markettel átel-
lenben egy kis zöld oszlopot állítottak 
fel a múlt héten. Az ötlet a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-é volt, ők telepítettek két 
kerékpárszerviz pontot, egyet a cég te-
lephelyén, egyet pedig itt, a városköz-
pontban. 

Mindenféle szerszámmal felszerelt ke-
rékpárszerviz pontot telepítettek az el-
múlt héten a Lévay úton, a bicikliút 
mellett egy kis szigetet létrehozva. Itt 
bárki el tudja végezni a szükséges ja-
vításokat és fel is lehet pumpálni a ke-
rékpárokat. 
- A MOL Petrolkémia Zrt.-nek köszönhe-
tően lett ide telepítve ez a pont - mondta 
dr. Fülöp György polgármester -, ők aján-
lották fel, hogy szeretnék megkönnyíteni 
a biciklisek életét, ennek érdekében fel-
ajánlották, hogy telepítenének egy javí-
tópontot. Egyeztettünk és úgy gondoltuk, 
hogy itt lenne a legjobb helyen. Nagyon 
fontos ez a pont, mert tovább bővül a vá-
ros szolgáltatásainak köre, bízom abban, 
hogy sok ilyen projekten fogunk együtt 
dolgozni a vállalattal. 
A MOL Petrolkémia Zrt. két szervizpon-

tot telepített, egyet a vállalat ipartelepén, 
a másikat pedig városunkban. 
- A MOL számára nagyon fontos, hogy 
biztosítsa a munkavállalók számára az 
egészséges munkafeltételeket, így támo-
gatjuk mindazokat az önszerveződő prog-
ramokat is, melyek elősegítik az egész-
séges életvitelt - mondta Ládi András, a 
MOL Petrolkémia Zrt. FF és EBK veze-
tője. - Ebbe beletartozik az is, hogy ha va-

laki úgy dönt, hogy szeretne kerékpárral 
munkába járni, akkor biztosítsuk ehhez is 
a feltételeket. A szerszámok itt rendelke-
zésre állnak, ha leereszt a kerék, fel tud-
ják pumpálni ezen az állomáson. És hogy 
ne csak a MOL Petrolkémián belül le-
gyen, ezért úgy döntöttünk, hogy támo-
gatjuk azt is, hogy Tiszaújváros területén 
is létesítsünk egy ilyen szervizpontot. 

FP

Csaknem 13 millió forintból a Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda két 
óvodájában, a Bóbitában és a Tündér-
kertben jelenetős udvarfejlesztési pro-
jekt valósulhat meg jövőre. 

A napközi otthonos óvoda „Makk Mar-
ci - egészségmegőrzés, környezettudatos-
ság-fejlesztés udvari környezetben” cím-
mel nyújtott be pályázatot a „Tiszaújvá-
ros jövőjéért” Alapítványhoz az udvar-
fejlesztések megvalósítására. Az alapít-
vány 9.835.000 forint támogatást nyúj-
tott a projekthez. A Bóbita óvodában a te-
reprendezés mellett udvari ivókút létesül, 
roller- és biciklipályát alakítanak ki, be-
szereznek és ütéscsillapítással fészekhin-
tát telepítenek, a homokozók fölé négy 
árnyékolót helyeznek el. 
A Tündérkert óvodában is lesz ivókút, fé-
szekhinta, öt árnyékoló, és újratervezik az 
óvoda előkertjét, növényeket telepítenek 
és virágládákat szereznek be. 
A projekt teljes kivitelezési költsége 
12.870.170 forint, ami 3.035.170 forint-
tal meghaladja a támogatás összegét. Az 

intézmény ebből 1.135.170 forintot tud 
biztosítani költségvetéséből, a fennmara-
dó 1,9 millió forintot a képviselő-testület 
minapi döntése alapján az önkormányzat 
fedezi.
A feladatokat eredetileg december 31-éig 
kellett volna elvégezni, de Micskiné Bodó 

Erzsébet óvodavezető lapunk érdeklődésé-
re elmondta, hogy tekintettel a kiszámítha-
tatlan időjárásra és a járványügyi helyzet-
re, kérte az alapítványtól a határidő meg-
hosszabbítását. Az udvarfejlesztés így vár-
hatóan jövő tavasszal valósul meg. 

f.l. 

Továbbtanulásra fel!

Fontos határidők közelednek az oktatásban: a középisko-
lába felvételiző diákok mellett az egyetemek keresztféléves 
képzéseire készülők is most adhatják be a jelentkezésüket. 

Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a 2021/2022. tanévre fel-
vételt hirdető középiskolák felvételi tájékoztatóit. A diákoknak 
egy hónapjuk van, hogy kiválasszák, milyen intézménytípusban 
szeretnének továbbtanulni, a központi írásbeli vizsgára decem-
ber 4-ig kell jelentkezni. A vizsga csak januárban várható, de 
nem minden iskola követeli meg a felvételit, sok helyre az ál-
talános iskolai tanulmányi eredmény alapján is be lehet kerülni.
Az OH honlapján 1118 iskola ajánlata böngészhető, az intézmé-
nyek együttesen több mint hat és fél ezer tanulmányi területen 
kínálnak képzést.
A felvételi vizsgát nem csak a kiválasztott iskolában, hanem 
bármely vizsgaszervező intézményben meg lehet írni, ez azok-
nak könnyítés, akik lakóhelyüktől távolabbi intézménybe jelent-
keznének. Az iskolák szóbelit is előírhatnak, ezek 2021. február 
23. és március 12. között zajlanak majd.
Az iskolák egy része tervez nyílt napokat, családi napokat, hogy 
a leendő diákok személyesen is megismerkedjenek a tanárok-
kal, az intézmény programkínálatával, de idén a járvány miatt 
az átlagosnál is több információ lesz elérhető online formában.
Segítség lehet a felvételizők számára a Legjobbiskola.hu por-
tál is, ahol többek között a kiemelkedő pedagógiai teljesítményt 
nyújtó intézmények, a stabilan jól teljesítők és a feltörekvő isko-
lák is böngészhetők. A szakképzés iránt érdeklődnek az Ikk.hu 
portált érdemes felkeresni, ahol térképes intézménykereső se-
gítségével választhatják ki, hogy a választott szakma a környék 
melyik iskolájában tanulható.
Fontos határidő közeleg az egyetemre, főiskolára készülő fiata-
lok számára is, a keresztféléves felvételire vasárnap éjfélig ad-
hatók be a kérelmek. A jelentkezők legfeljebb hat helyet jelöl-
hetnek meg, ebből hármat díjmentesen, a többi két-kétezer fo-
rintba kerül. A képzések februárban indulnak.

Eötvös siker kémiából

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny döntő-
jének eredményhirdetését november 7-én, szombaton tartották. 
Mészáros Márton Zsolt az Eötvös Gimnázium 10.H osztályos 
tanulója, az I.a. kategória döntőjében 60 diák közül a 14. helyet 
szerezte meg.
Idén a járványhelyzet miatt rendhagyó módon, nem Debrecen-
ben rendezték az országos döntőt, hanem a versenyzők saját is-
kolájukban oldottak meg írásbeli feladatsort, az egész ország-
ban egy időben. Gyakorlati mennyiségi analitikai feladat az em-
lített ok miatt most nem volt. A versenyen határon túli magyar 
iskolák tanulói is részt vettek. A munkára három órát biztosítot-
tak a szervezők.
Gratulálunk Marcinak a rangos versenyen elért eredményéhez! 
Felkészítő tanára: Barabás Katalin.

Szaniszló László
intézményvezető
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A keresztféléves felvételire készülők vasárnap éjfélig ad-
hatják be kérelmüket. 

Dr. Fülöp György és Ládi András a szervizpontnál. 

Új elemekkel bővül jövő tavasszal a Bóbita óvoda udvara.

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár minden intézményegysége- a legfris-
sebb kormányrendelet értelmében -

2020. december 11-ig A LÁTOGATÓK ELŐTT 
ZÁRVA TART,

MINDEN PROGRAMJA ELMARAD 
ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT

SZÜNETELTETI!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár áttér az online szolgáltatá-
sokra.
A „Könyvet házhoz” szolgáltatás kibővített formában műkö-
dik tovább.
Kérjük, kísérjék figyelemmel az intézmény honlapját és Fa-
cebook oldalát, melyek tartalmát rendszeresen frissítjük és 
folyamatosan tájékoztatást adunk a változásokról.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár



Járványügyi korlátozások
Kedden este fél 11 előtt néhány perccel meg-
jelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, 
amely az Orbán Viktor által hétfőn bejelen-
tetett járványügyi korlátozásokat részletezi. 
Mivel a parlament megadta a felhatalmazást 
a kormánynak a rendkívüli jogrend 90 nap-
ra való meghosszabbítására, szerdától szigo-
rú korlátozások léptek érvénybe, melyek el-
ső lépésben 30 napig érvényesek.

Kijárási korlátozás

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki kö-
teles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy 
a szálláshelyén tartózkodni. Kivételt jelent az 
egészségkárosodással, életveszéllyel vagy sú-
lyos kárral fenyegető helyzet, az életvédelem, 
vagy ha valaki munkavégzés céljából van kint, 
illetve munkába megy vagy munkából jön. A 
kijárási tilalom alóli kivételek közé sorolták a 
versenyszerűen sportolókat is, ha edzésre vagy 
sportrendezvényre mennek, onnan jönnek, il-
letve azon vesznek részt. A munkavégzést és a 
versenyszerű sportolást okirattal kell igazolni, 
ennek tartalmi követelményeit a belügyminisz-
ter kormany.hu oldalán teszi majd közzé.
Kutyasétáltatás céljából este 8 és reggel 5 óra 
között 500 méteres körzetben elhagyhatjuk la-
kóhelyünket, tartózkodási helyünket, szállás-
helyünket. Az önkormányzatok saját hatáskör-
ben dönthetnek arról, hogy bezárják-e a kutya-
futtatókat.

 Maszkviselés

A rendelet előírja, hogy hat éven felül minden-
ki köteles az orrát és száját folyamatosan elfe-
dő orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, il-
letve textil vagy más anyagból készült maszkot 
viselni a tömegközlekedési eszközökön, az ét-
termekben, vendéglátóhelyeken, az üzletekben, 
a bevásárlóközpontokban (az irodák, a sporto-
lás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi he-
lyiségek területének kivételével), a tömegköz-
lekedési várótermekben, a levéltárakban, a pos-
tán, a közigazgatási szervek ügyfelek részére 
nyitva álló területén, valamint minden egyéb 
olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, 
és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is 
beleértve - rendszeresen öt főnél többen tartóz-
kodnak egy időben.
Ugyancsak kötelező maszkot viselni a 10 ezer 
főnél nagyobb népességű település belterüle-
tén az önkormányzat (polgármester) által kije-
lölt közterületen és nyilvános helyen. Sportolás 
közben, illetve a parkokban és zöldterületeken 
nem kötelező betartani ezt a szabályt.
Minden hat éven felüli köteles maszkot viselni 
az egészségügyi intézmények területén, de ez 
nem vonatkozik a kórtermekben ápolt betegek-
re. A rendelet maszkviselést ír elő a szociális 
intézmény dolgozóinak, ha közvetlenül érint-
keznek az ellátottakkal vagy tartósan másfél 
méteres közelségben vannak tőlük, illetve az 
ellátottaknak is a közösségi programokon és le-
hetőség szerint a közösségi terekben. 
Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy 

a tömegközlekedési eszközön utazók a masz-
kot megfelelő módon viseljék. Ha ezt valaki 
megszegi, és a vezető vagy az üzemeltető más 
alkalmazottjának felszólítására se veszi fel a 
maszkot, illetve nem hagyja el a tömegközleke-
dési eszközt, a tömegközlekedési eszköz veze-
tője vagy az üzemeltető más alkalmazottja kö-
teles az utazásból kizárni, szabálysértés elköve-
tésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kez-
deményezni, és leszállítani a tömegközlekedé-
si eszközről.

Gyülekezés, sportolás

A rendelet kimondja, hogy tilos közterületen és 
nyilvános helyeken a csoportosulás, valamint a 
gyülekezés, nem lehet demonstrációt sem szer-
vezni.
A közterületen, a nyilvános helyeken és a sza-
badtéri sportpályákon az egyéni szabadidős 
sporttevékenység megengedett. Így el lehet 
menni gyalogolni, futni, biciklizni. Megtilt-
ja ugyanakkor a hobbiszerűen végzett csapat-
sportok gyakorlását közterületeken, nyilvános 
helyeken, valamint a sportpályákon. Itt a lab-
darúgást, a jégkorongot, a kézilabdát, a kosár-
labdát és a röplabdát említi a rendelet. Tovább-
ra is megengedi ugyanakkor a versenyszerű-
en sportolók számára az edzést és a sportren-
dezvényeket, így például a futballbajnokságo-
kat és az utánpótlás sorozatokat sem kell leállí-
tani. Ugyanakkor december 11-ig sportrendez-
vényeket csak zárt kapuk mögött, nézők nélkül 
lehet rendezni. Nem zárnak be teljesen az edző- 
és fitnesztermek, a sportlétesítmények, az uszo-
dák és a jégpályák, de ezeket kizárólag a ver-
senyszerűen sportolók használhatják. 

Szertartások, családi élet

A családi esemény vagy a magánrendezvény - a 
házasságkötés és a temetés kivételével - abban 
az esetben tartható meg, ha azon az egy idő-
ben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz 
főt. Temetésen legfeljebb ötven fő vehet részt. 
A házasságkötésnél pedig kizárólag a szertar-
tás vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a há-
zasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, 
nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasu-
lók gyermekei lehetnek jelen. A szabályok be-
tartásáról a rendezvény szervezőjének, illetve 
a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény 
vagy helyiség üzemeltetőjének kell gondos-
kodnia.

Éttermek, szállodák

Azokon a helyeken, amiket a rendelet vendég-
látó üzletnek nevez, csak az ott dolgozók tar-
tózkodhatnak. Rajtuk kívül más, vagyis a ven-
dég csak addig lehet bent, amíg megkapja az 
elvitelre kért ételt. De vannak kivételek, ahol 
nem érvényes ez a szabály: a munkahelyi étter-
mek, büfék, az iskolai menzák, büfék (de csak 
azt szolgálhatják ki, aki ott dolgozik vagy ta-
nul), az egészségügyi intézmények éttermei, 
büféi, illetve a szállodai éttermek, bárok (ki-

zárólag azokat szolgálhatják ki, akik ott száll-
nak meg)
 A szálláshelyeken - szállodák, üdülők, kem-
pingek - csak olyan vendégek tartózkodhat-
nak, akik üzleti, gazdasági vagy oktatási cél-
lal érkeznek, illetve rajtuk kívül a honvédség 
és a rendvédelmi szervek állományába tarto-
zó személyek, akik szolgálati feladatot látnak 
el, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók. 
Tehát turistákat nem fogadhatnak. A regiszt-
rált szálláshelyeknek az állam megtéríti a no-
vember 8-ig regisztrált foglalások után számí-
tott nettó bevételek 80 százalékát. A támogatási 
összeg számításának alapját azok a foglalások 
képezik, amelyek a rendelet hatálybalépésétől, 
(azaz november 11-től) számított 30 napon be-
lüli időszakra vonatkoznak. Az állami támoga-
tás feltétele, hogy a november 8-án foglalkoz-
tatott munkavállalókat ne bocsássák el a támo-
gatás időtartama alatt, és a fizetésüket is kapják 
meg a dolgozók. 

Dohányboltok, benzinkutak, 
gyógyszertárak

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzleteknek, 
lottózóknak, valamint a nemzeti dohányboltok-
nak is zárva kell lenniük. Ebben időben az ott 
foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben, 
a lottózóban, valamint a nemzeti dohánybolt-
ban tartózkodni. A gyógyszertárak és a benzin-
kutak este 7 óra és reggel 5 óra között is nyit-
va tarthatnak.

Köznevelés

A bölcsődék, az óvodák és az iskolák a 8. osz-
tályig nyitva maradnak, 9. évfolyamtól fölfelé 
viszont az iskolák átállnak digitális oktatásra. 
A középfokú kollégiumoknál a döntés az igaz-
gatóké. A belépésnél továbbra is kötelezően 
hőmérőznek. Az országos tisztifőorvos határo-
zatban rendelkezik arról, mennyi a maximum 
megengedett testhőmérséklet. A felnőttek be 
sem mehetnek az épületbe, ha ennél magasabb 
értéket mérnek náluk, a gyerekeket pedig ilyen-
kor elkülönítik, és rögtön értesítik a szülőt. A 
gyereket a szülő a hőmérőzési pontig bekísér-
heti az intézménybe, de csak akkor, ha masz-
kot visel.

Adókedvezmények

A kormány bevezet néhányán könnyítést. No-
vemberre többek között az éttermeknek, kocs-
máknak, moziknak, előadó-művészeti tevé-
kenységet végzőknek, múzeumoknak, állatker-
teknek, sportegyesületeknek, közfürdőknek a 
munkaviszonyban foglalkoztatottak után nem 
kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési 
hozzájárulást, és rehabilitációs hozzájárulást fi-
zetnie, a kisvállalati adó (kiva) megállapításá-
nál pedig nem tekintik kisvállalati adóalapnak 
a személyi jellegű kifizetések összegét. Ez csak 
azokra vonatkozik, akiknek ez a főtevékenysé-
ge, amely alatt azt értik, hogy a rendelet hatály-
balépését megelőző hat hónapban a legtöbb be-

vétele, de legalább bevételének 30 százaléka 
ebből származott. feltétel az is, hogy a rendelet 
hatálybalépésekor már fennálló munkaszerző-
dés szerinti béreket kifizeti, és nem mond fel a 
munkavállalóknak. A kedvezmények nem jár-
nak automatikusan, a mentesség iránti igényt 
be kell jelenti az adóhatóságnál. A kedvezmé-
nyek halmozhatóak más állami támogatással 
is, feltéve, hogy a halmozott támogatás nem 
haladja meg a munkavállalók bérköltségeinek 
100 százalékát.

Bértámogatás

A felsorolt gazdasági szereplők bértámogatás-
ra is jogosultak novemberre. A munkaadók a 
munkaviszonyban foglalkoztatottak bruttó bé-
rének ötven százalékának megfelelő összegű 
támogatást kaphatnak, ha a támogatás időtarta-
mának utolsó napján a munkavállaló jogviszo-
nya fennáll, és a bérét kifizeti a munkaadó. A 
támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhe-
lye, illetve telephelye szerinti kormányhivatal-
hoz kell benyújtani, amely nyolc munkanapon 
belül bírálja el a kérelmet. A támogatást utólag 
fizeti ki az állam. A támogatás halmozható más 
állami támogatással is, amennyiben nem halad-
ja meg a munkavállalók bérköltségének 100 
százalékát.
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Az éttermek újra berendezkedhetnek a kihordásos étkeztetésre. 

A gyógyszertárak (és a benzinkutak) este 7 és reggel 5 óra között is nyitva tarthatnak. 

Egymillió forintos bírság

A rendelet betartását a rendőrség a honvéd-
ség közreműködésével ellenőrzi, és 100 ezer 
forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot 
szabhatnak ki arra, aki üzemeltetőként nem 
tartatja be a maszkviselési szabályokat, il-
letve rendezvényszervezőként vagy rendez-
vénynek helyet adóként nem veszi figyelem-
be a tiltásokat, a boltokra, lottózókra, trafi-
kokra, amelyek nem zárnak be este 7 órakor, 
a szabadidős létesítményekre, amelyek nem 
zárnak be, azoknak a nevelési, oktatási in-
tézményeknek a vezetőire, ahol nem végzik 
el a hőmérőzést.
A bírság mellett ideiglenes bezárással is fe-
nyegeti a rendelet a szabályszegőket a neve-
lési-oktatási intézmények, vagyis a bölcső-
dék, óvodák, iskolák kivételével. A bezára-
tás legalább 1 napra, legfeljebb 1 évre szól-
hat. Ugyanazt a helyet egy napon belül akár 
többször is megbírságolhatják. Azok a he-
lyek, amelyek mindent megtesznek azért, 
hogy betartassák a szabályokat, csak ez nem 
sikerül, mert - mondjuk valaki, aki nem visel 
maszkot, a felszólításuk ellenére sem hajlan-
dó távozni - az megmenekül a büntetésről, 
feltéve, ha értesítette a rendőrséget. A bírsá-
got 15 napon kell megfizetni, és fellebbezni 
nem lehet ellene.
Azok, akik nem tartják be a szabályokat 
pénzbírságot kaphatnak, ami minimum 5 
ezer, legfeljebb 500 ezer forint lehet. A hely-
színi bírság minimuma 5 ezer forint, a maxi-
muma 150 ezer forint, ha ismételt elkövetés-
ről van szó, akkor 200 ezer forint.



Színes foltkavalkád fogadja látogatóit a Vá-
rosi Kiállítóteremben, huszonöt év különle-
ges alkotásai kaptak helyet a falakon, vitri-
nekben. A Tiszavirág Foltvarró Kör tagjai 
ünnepelni gyűltek össze, volt mire emlékez-
ni, van mire büszkének lenni. 

1995-ben valami történt a városban, hiszen ek-
kor alakult meg a Tiszavirág Foltvarrókör, a 
Derkovits Majorette Csoport, a Kisbocskor 
Néptáncegyüttes és a Szederke Díszítőművé-
szeti Szakkör. Már mindannyian megemlékez-
tek a jubileumról, a sort most a Tiszavirág zár-
ta. De nem csak ezt a sort, mert jelenleg való-
színű, hogy ez volt a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár utolsó idei rendezvénye. 
A Városi Kiállítóteremben milliónyi apró folt 
fogad bennünket, melyekből csodákat készí-
tettek a foltvarró kör tagjai. A tablón 18 szem-
pár mosolyog vissza, a másik oldalról már azok 
néznek vissza ránk, akik nem lehetnek köz-
tünk, rájuk emlékezve gyertyát gyújtottak. 
Pelles Jánosné ott volt az 1995-ös kezdeteknél, 
szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, 
amikor az első vezető, Szabados Lajosné Te-
rike, aktívan tanítgatta őket a foltvarrás rejtel-
meire. 
- Nyugdíjba mentem és szerettem volna hasz-
nosan eltölteni az időmet - mondja Pelles Já-
nosné -, szerettem volna olyan dolgokkal fog-
lalkozni, amire mindig is vágytam. Szerettem a 
kézimunkát, a varrást, és hallottam, hogy indul 
egy tanfolyam, hát jelentkeztem. Jó érzés varr-
ni, nagyon szeretem, habár most már, ahogy te-
lik az idő, néha eszembe jut, hogy abba kellene 
hagyni, de úgy döntöttem, hogy amíg tudom, 
addig csinálom. Nagyon sokat varrtam a gye-
rekeknek, amikor picik voltak az unokák, ne-
kik, sok játékot készítettem a szobájukba, ké-
sőbb már táskát is a lányunokámnak, aztán már 
az anyukájának is. Nagyon szeretik hordani, ha 
elkészül, kiteszem, nekik szánom, ha pedig tet-
szik nekik, akkor lecsapnak rá. Általában tet-
szik nekik, amit készítek. 
Sokan sokfélét alkotnak, ennek is csak egy sze-
letét tudták bemutatni a rendhagyó kiállításon, 
mivel a legtöbb foltvarró rengeteget ajándékoz. 
Egy különleges kép előtt időzünk, rajta az Iciri-
piciri mese iciripiciri foltokból. 
- Ez egy közös kép, ahány részből áll, annyi 
foltvarró készítette - magyarázza Vaszilkó Ti-
borné. - Egy országos foltvarró kiállításra ké-
szült, aztán a sajószögedi óvodában is ki volt 
már állítva. Miután a sok kis képből összeállt a 
nagy, akkor én kaptam feladatul, hogy ráírjam 
a verset alkoholos filctollal. 

- Milyen érzés most huszonöt év munkái közt?
- Nem voltam az alapító tagok sorában, de már 
több mint húsz éve tevékenykedem a szakkör-
ben. Az alkotás igazi öröm, együtt, közösen is, 
meg önállóan is. Amikor nagyon ideges vol-
tam, én mindig a foltvarráshoz nyúltam, mert 
ez engem nagyon megnyugtatott. Kétheten-
te találkozunk egyébként, de a facebookon fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot, küldjük egy-
másnak a fotókat az alkotásainkról. Ez a nap 
nagyon különleges, igaz, hogy eredetileg más-
képp terveztük, szerettünk volna több foltvar-
ró csoportot meghívni, de a járvány ezt felbo-
rította. 
Szabados Lajosné, Terike haláláig vezette a 
szakkört, őt egy évre Füredi Zsuzsanna követ-
te, majd tizenkét évvel ezelőtt Mag Kálmánné, 
Marika vette át a szakkör vezetését. 
- 2000-ben csatlakoztam hozzájuk, a munka-
helyemen volt egy kis átalakulás, és akkor hir-
detett meg Terike egy tanfolyamot, eljöttem, itt 
maradtam. A foltvarrás ma már egész művészi 
szintre fejlődött, folyamatosan változik a tech-
nika, szinte végtelen a lehetőségek száma. Fo-
lyamatosan vannak tanfolyamok, ahol találkoz-
hatunk új technikákkal, fogásokkal. Aki kívül-
ről nézi, az sokszor nem tudja elképzelni, hogy 
ezeket a dolgokat nem egyesével varrjuk össze, 
hanem van ennek egy technikája. 
- A foltokról a maradék anyag jut eszünkbe, de 
ez már koránt sincs így, igaz?
- Valóban úgy indult a foltvarrás története, 
hogy a maradék anyagokat használták fel. Ez 
egyébként még előfordul, például gyerektaka-
róknál divat, hogy a gyerekek kinőtt ruháiból 
készülnek. De kellenek az új anyagok, és ma-
gunk is festünk anyagokat, melyek végül a fol-
tok közé kerülnek. 
- Nagyon széles a skála, hogy mi készülhet fol-
tokból. Nem sajnálja az ember ezeket használni 
a mindennapokban?
- Van, amikor igen, de végül is azért varrunk 
mindent, hogy használjuk. Arra gondolunk 
ilyenkor, hogy úgyis varrunk másikat. A leg-
többen egyébként elajándékozzuk a munkáin-
kat, úgyhogy ilyenkor mindig olyan nehéz ösz-
szeszedni, hogy mit is állítsunk ki. 
Losonczi Benjáminné tizenegy éve varrja szor-
gosan a foltokat. 
- Elég nehéz volt akkor bekerülni, mert nem 
volt annyi hely, így egy tanfolyamot indítottak, 
ami után egy másik csapat jött létre, mi vol-
tunk kevesebben - emlékszik vissza a csatla-
kozás időszakára Losonczi Benjáminné -, na-
gyon örültem, hogy bekerültem. Szívesen em-
lékszem vissza a táborokra, ahol nem csak a 
varrással foglalkoztunk, hanem egymáshoz is 
közelebb kerülhettünk. Ez egy támogató, segí-

tő közösség, mindenki elmondhatja a bánatát, 
hiszen nem csak foltvarrással, hanem egymás 
lelkével is foglalkozunk. 
A kiállítóteremből a Derkovits konferenciater-
mébe vezetett az út, ahol egy kis ünneplés, ün-
nepség várta a tagokat. Más volt ez, mint a töb-
bi, mert jobbára csak az ünnepeltek vettek részt 
rajta, másrészt ez volt az utolsó rendezvénye 
a művelődési központnak, ugyanis a járvány-
helyzet miatt idén már nem valószínű, hogy 
lesz lehetőség rendezvényt szervezni. 
Az ünnepelteket Mátyás Zoltán, a művelődési 
központ igazgatója köszöntötte, aki a városve-
zetés köszönetét is tolmácsolta, megköszönve 
azt a sok-sok maszkot, melyet a foltvarrók ön-
zetlenül varrtak a városlakók számára a tava-
szi időszakban. 
- Szabadosné Terike Dolányi Annával összefog-
va 1995-ben alapította meg a Tiszavirág Folt-
varró Kört - folytatta beszédét az igazgató -, 
felismerve azt, hogy milyen óriási közösségfor-
máló, értékteremtő erő rejlik ebben a művészeti 
ágban. Bátran kijelenthetjük, hogy a tiszaújvá-
rosi foltvarró műhely volt az, amely szétszórta 
magjait a megyében, hatására sok megyei szak-
kör alakult meg. 
Az igazgató szólt azokról a projektekről is, 
amik határon túlra is elvitték a város hírét, a 
sárospataki egyházi zászló készítéséről, a mo-
dern reneszánsz kiállításról, és a 2013-as orszá-
gos foltvarró kiállításról, melynek házigazdái a 
tiszaújvárosiak voltak. Lendület, kitartás, szak-
maiság - összegezte az igazgató a foltvarrók tu-
lajdonságait, majd egy albumot nyújtott át, ami 
az elmúlt huszonöt év legszebb pillanatait mu-
tatja be. Ebben így köszönti a jubiláló foltvar-
ró kört: 
„A megalakulás pillanatától látlak Benneteket, 

Terike, Zsuzsi, Marika. Nagyszerű emberek és 
Ti is azok vagyok. Lélek nélkül nem érne sem-
mit az, amit csináltok, de a lelketek benne van 
minden egyes elkészült darabban. Ezen túl sem 
akarok mást hallani, mint a varrógépek hangját 
és a csicsergéseteket, mert ebből tudom, hogy 
minden rendben van. Boldog születésnapot kí-
vánok, drága Virágszálaim!”
A rendezvény, bár szűk körben zajlott, díszven-
déggel is büszkélkedhetett. A 85 éves Dolányi 
Anna textilművész is eljött, aki a kezdetektől 
bábáskodott a születő foltvarró kör felett, s az-
óta is büszke az itt végzett munkára. 
- Terike volt az első, aki kiállította a Szívek vi-
rága kiállítást, amivel elindult a foltvarrókör - 
mondta Dolányi Anna, s ennek egy darabját ad-
ta ajándékul a művelődési központnak -, azóta 
is szívem csücske Tiszaújváros. Én itt voltam 
a kezdet kezdetén, mert mi tűztük ki a terve-
zőkkel az utcákat, ahhoz képest most eljöttem 
és egy világváros várt itt. A Tiszavirág Foltvar-
ró Kör tagjai mindig lelkesek voltak, nem csak 
Terike, hanem a többiek is. Mindig valami szé-
pet alkotnak, összetartanak, végtelenül gratu-
lálok, a legjobbakat kívánom a továbbiakra is. 

Fodor Petra

Foltos emlékek a huszonötödik évfordulón
6. � Kultúra 2020. november 12.

Az elhunyt tagokra emlékezve. 

Ajándék a művelődési központnak Dolányi Annától. 

Színek, minták, formák kavalkádja. A kiállítóteremben gyülekeztek a foltvarrók. 

„A Tiszavirág Foltvarró Kör tagjai 
mindig lelkesek voltak, nem csak Te-
rike, hanem a többiek is. Mindig vala-
mi szépet alkotnak, összetartanak.”

Dolányi Anna

Lélek nélkül nem érne semmit az, 
amit csináltok, de a lelketek benne 
van minden egyes elkészült darab-
ban. Ezen túl sem akarok mást halla-
ni, mint a varrógépek hangját és a csi-
csergéseteket, mert ebből tudom, hogy 
minden rendben van. 

Mátyás Zoltán

„A foltvarrás ma már egész művészi 
szintre fejlődött, folyamatosan válto-
zik a technika, szinte végtelen a lehe-
tőségek száma. Folyamatosan van-
nak tanfolyamok, ahol találkozha-
tunk új technikákkal, fogásokkal.”

Mag Kálmánné



Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. november

NOVEMBER Helye Ideje Kinek a részére
12. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

18. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

19. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

23. hétfő
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

24. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. szerda

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és al-
kalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden étkező
27.péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Minden étkező
30. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  el-
fogadunk!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Maszk használata kötelező!

Tiszteletdíjas gondozót 
keresnek

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat keres - lehet 
nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenlé-
ti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhí-
vása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen belüli 
megjelenés, és a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldá-
sa érdekében szüksége azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem elő-
írás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat szük-
séges, juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. november 13-ig személyesen a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazin-
czy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdeklődni a 49/548-
190-es telefonszámon.

Poropatich Péter
intézményvezető

Közterületi SOS hívószám
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. 

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

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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirde-
ti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező aláb-
bi gépjárműveket.

1.A gépjármű adatai:
HYUNDAI Mighty H 350 tehergépkocsi
• gépjármű kora: 24 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 161.560 km
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2020. 08. 03-án lejárt
• rendszám: GFP-823 

2. A gépjármű adatai:
MULTICAR-IFA emelőkosaras felépítménnyel (INREKA M 
1407-1)
• gépjármű kora: 22 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 48.444 km, 7.108 üzemóra
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2019. 11. 03-án lejárt
• rendszám: GNX-569
  
A gépjárműveket árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról 
induló szabad licitálással.

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csek-
ken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064 számlaszámra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében.
• Beadási határideje: 2020. november 30-án 12.00 óráig a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűj-
tő dobozba.
Árverés ideje, helye:
2020. december 1-jén 10.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti tárgyaló
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Bazsó Gábor 
munkatársnál, tel.: 49/548-043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tehergépjárművek 
értékesítése

Sor-
szám

Biztosí-
ték (Ft)

Árveré-
si alapár      

(Ft)

Licitlépcső (Ft)

1. 35.000 350.000 
ÁFA 

mentes

10.000 
vagy annak egész számú

többszöröse
2. 90.000 900.000

ÁFA 
mentes

10.000 
vagy annak egész számú 

többszöröse

Influenza elleni oltópont
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi helyzet miatt az influenza elleni védőoltások beadása oltóponton törté-
nik. 
Az oltópont kialakításával az volt a célunk, hogy a háziorvoshoz rendelési időben érkező, több esetben panasszal rendelkező be-
tegek közé ne keveredjenek az elméletileg egészséges, védőoltásra jelentkező páciensek. A problémával a háziorvosi szárnyban 
szembesültünk, ahol több háziorvos látja el a feladatát különböző - sokszor átfedéssel megvalósuló - rendelési időkben.
Az oltópont helyszíne: A rendelőintézet Bethlen Gábor út felőli oldalbejáratánál a pszichológiai rendelő.
Az oltásokra a csoportosulás elkerülése végett időpontra kell érkezni!  
Időpontot mindenkinek a saját háziorvosa ad.
Az oltóponton szerdai napokon az alábbi háziorvosok oltanak:
Dr. Iszlai Zoltán   08:00-09:30
Dr. Csémi György  11:00-12:30
Dr. Szabó-Maák Sándor   12:30-14:00
Dr. Szinku Tímea   15:30-17:00

A többi háziorvos a saját rendelőjében, az előre egyeztetett időpontban adja be az oltásokat.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban 
a szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti fel-
mérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. 
A Miből élünk? elnevezésű kutatás - amelyet az Európai 
Központi Bank koordinál - minden euróövezeti tagállam-
ban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkénte-
sen Magyarország. A kérdőív rákérdez a háztartások tulaj-
donában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, jármű-
vekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszkö-
zökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcé-
lú előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim kutatás ki-
tér a háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hitelekre 
és kölcsönökre) is. 
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összeha-
sonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyo-
ni helyzetéről. A kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan 
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a 
hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpoliti-
kai döntések meghozatalához” - mondta Dr. Vukovich Gabri-
ella, a KSH elnöke. 
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítette 
a véletlenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 ezer 
háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A 

felmérés december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresz-
tül szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni. Ok-
tóber 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik 
fel - maszkban és a közösségi távolságtartás szabályait betart-
va - azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online ki-
töltés lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc 
alatt megválaszolhatóak. 
A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai Közpon-
ti Bank gyűjti össze, az eredményekből várhatóan 2022-ben a 
KSH és az MNB is közöl adatokat. 
A kutatásról bővebb információ itt található: mibolelunk.ksh.
hu 
A KSH-ról 
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centru-
ma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú mun-
kájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a tár-
sadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdések-
ben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével 
európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intéz-
mény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, ku-
tatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szin-
tű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek 
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártat-
lanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti el-
kötelezettség.

Miből élünk? felmérés
2020. november 12. Közlemények � 7.



Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein tör-
ténő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Elmarad a vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár a 
járványügyi helyzetre való tekintettel november 13-án (pén-
tek) elmarad.
 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

Zárva a humánszolgáltató
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tájékoztatja a 

Tisztelt Lakosságot, hogy november 12-e, csütörtök a Szo-

ciális Munka Napja. Az intézmény ezen a napon zárva tart, 

az ügyfélfogadás és az élelmiszerosztás szünetel. A Napsu-

gár Bölcsőde a szokásos nyitvatartási rend szerint fogadja a 

gyermekeket.

Mecénás 
ösztöndíjpályázat

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pá-
lyázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére A TISZA-
ÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ 
FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-
es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályá-
zati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy ál-
lamilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illet-
ve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tan-
év II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a 
felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat 
tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely 
több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görge-
tett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. november 16. (hétfő)

Helye: A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal bejáratánál el-
helyezett gyűjtődobozban
elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu 
(A koronavírus járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk haszná-
lata kötelező!)

Kötelezően, zárt borítékban beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.
mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujva-
ros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2019/2020-as tanév II. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt,
• a 2020/2021-es tanév I. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.
      a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót

GÉPKOCSIVEZETŐ
KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozat-
lan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikö-
tésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség, 
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelent: 
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szer-
zett tapasztalat.

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), 
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti.

Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. november 13.
- Az elbírálás határideje 2020. november 17.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mát: 5/50199-8/2020., valamint a munkakör megnevezését: 
„GÉPKOCSIVEZETŐ/KARBANTARTÓ”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Elektronikus
fogadóórák

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány terjedésé-
re tekintettel a polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és 
jegyzői fogadóórák a személyes megjelenés helyett - határo-
zatlan ideig - elektronikus úton zajlanak.
A fent említett fogadóórákra szánt kérdéseiket, bejelentései-
ket a kepviselo@tujvaros.hu e-mail címre várjuk. A beérke-
zett üzeneteket a hivatal továbbítani fogja a címzett részére, 
mellyel egy időben - az eddig megszokott rendben - a hivata-
lon belül is elindul az üzenet tartalmának kivizsgálása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

KOSÁRLABDA. A Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő Phoenix KK idegenben lé-
pett pályára, bajnokság 7. fordulójá-
ban az Agrofeed Széchenyi Egyetem 
Győri KC csapatával mérte össze ere-
jét. A Pöstényi és Martin nélkül kiálló 
Phoenixnek nem volt könnyű dolga a 
mindig veszélyes győriekkel szemben, 
de sikerült az idegenbeli győzelem.

 Győri KC - Phoenix KK
 63-82 (16-23, 10-18. 14-19, 23-22)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kovács Martin (17/6), Drahos Gábor 
(24/9), Orliczki Bence (3), Molnár Ben-
ce (7), Kovács Zoltán (6). Csere: Tas-
kó István (-), Szabó Norbert (2), Eremi-
ás Kristóf (-), Szilasi Bence (9/3), Lajsz 
Gergely (14). Vezetőedző: Szendrey 
Zsombor.
Nehezen talált magára a Tiszaújváros az 
első negyedben, a vendéglátók agresszív 
játékkal kezdtek, és már hét pontnál jár-
tak, amikor Drahos megszerezte az első 
tiszaújvárosi kosarat. Egy perccel később 
Kovács Martin távolijával már egyenlő 
volt az állás, majd az előny is a vendé-
gek kezébe került. A játékrész egészen a 
hajráig kiegyenlítetté vált, azonban ekkor 
néhány kemény támadással a Phoenix ke-

rült fölénybe, és hétpontos vezetéssel zár-
ta a tizedik percet.
A Phoenix lendülete a második etapban 
sem tört meg. Az ötödik percre, egy 2-7-
es rohamot követően már 18-30-as ál-
lást mutatott az eredményjelző. Az ellen-
fél időt kért, határozottan erősödő játékát 
azonban most Szendrey edző törte meg 
egy időkéréssel (26-35). Ismét a Phoenix 
percei következtek, és Drahos technikai 
faultja ellenére újra növekedni kezdett az 
előny. A félidő impozáns, tizenöt pontos 
vezetéssel zárult. (26-41).
Remekül kezdte a Phoenix a harmadik ne-
gyedet is, a második percre már huszon-
két pontos volt az előnye. A győriek azon-
ban ekkor ritmust váltottak, és fokozatos 
felzárkózásba kezdtek. A hatodik percben 
újra „csak” tizenöt pontos vezetést muta-
tott az eredményjelző, de a tiszaújvárosi 
fiúk akarata sem tört meg: Drahos, Lajsz 
és Orliczki ketteseivel újra húsz pont fö-
lé ugrott az előny, és ebből az etap végéig 
csak egyetlen egységet tudtak ledolgozni 
a dunántúliak (40-60).
A kiválóan végigjátszott három negyed 
után bajba került a Phoenix. A feszes 
iram felőrölte az energiát és a koncent-
rációt, a húszpontos előny gyorsan ol-
vadni kezdett. A harmadik percben már 
csupán tizeneggyel vezetett a Tiszaújvá-

ros. Szendrey edző időkéréssel próbálta 
rendezni a sorokat, és a rövid pihenő jót 
tett, ráadásul Kovács Martin ismét bele-
lendült a pontgyártásba, így lassan új-
ra növekedni kezdett a különbség, de a 
Győr is keményen ostromolt. A mérkő-
zés hajrájára ismét Drahos vált a Phoe-
nix pontgyártójává, az ő hármasa zárta 
a találkozót.
Drahos Gábor a találkozó legjobbjaként 
24/9 ponttal, 5 lepattanóval, 6 szerzett 
labdával, 7 assziszttal és 6 kiharcolt fault-
tal járult hozzá a győzelemhez. Nem sok-
kal maradt el tőle a dupla-duplázó Ko-
vács Martin sem (17/6 pont, 10 lepatta-
nó, 3 szerzett labda, 4 assziszt, 4 kihar-
colt fault), és remek formában kosarazott 
Lajsz Gergely is (14 pont, 5 lepattanó, 2 
assziszt, 1 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Nagyon örülünk az 
első idegenbeli győzelmünknek, ami nem 
is kicsi. Hatvan pont környékén tartottuk 
a hazai csapatot, ami nagyon dicséretes, 
és ennek nagyon örülök. Volt egy meg-
beszélt taktikánk, támadási taktikánk ott-
hon, és azt mondhatni 75-80%-ban sike-
rült betartanunk. Azt, hogy ez volt a si-
ker kulcsa, vagy sem, nem tudom, úgy 
láttam, hogy a hazai csapat kicsit fásul-
tabb volt, és emiatt jobban tudtunk érvé-
nyesülni.

Idegenben is megjött az étvágy
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy zebrán áthaladó gyalo-
gost sodortak el a múlt héten a Szederkényi úton.

Az eljárás eddigi adatai szerint november 3-án 7 óra 47 perckor 
a Szederkényi úti kijelölt gyalogátkelőhelyen egy sofőr autójá-
val elsodort egy nőt. A gyalogos könnyű sérülést szenvedett. A 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos kö-
rülményeit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya ezzel kapcsolatban felhívja a figyel-
met arra, hogy a szabályok betartásával a balesetek elkerülhe-
tők, továbbá a rendőrség intelmeinek betartásával mindenki ha-
zaérhet:
- a gépjárművezetők mindig az út és látási, valamint időjárá-
si viszonyok figyelembevételével válasszák meg járművük se-
bességét,
- az autósok kiemelt figyelemmel közelítsék meg a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyeket, fokozottan ügyelve azokra a napszakokra, 
amikor adott esetben a jelzőlámpa nem üzemel,
- a gépjárművezetők ellenőriztessék autójuk fényjelző berende-
zéseit, ezzel is elősegítve láthatóságukat,
- a gyalogosok mielőtt az úttestre lépnek, mindig győződjenek 
meg arról, hogy biztonságosan át tudnak-e menni anélkül, hogy 
veszélybe sodornák magukat, vagy másokat. A gyalogosok nagy 
kockázatnak vannak kitéve, ha korlátozott látási viszonyok kö-
zött közlekednek. A veszélyhez hozzájárul a sötét ruházat, ha la-
kott területen kívül nem viselnek láthatósági mellényt, és ezál-
tal szinte teljesen beleolvadnak a környezetbe. Legyen mindig 
látható!
- a járművek vezetői fokozott óvatossággal közelítsék meg a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhelyek környékét. Sokat segít a szemkon-
taktus, hogy mindenki számára világos legyen, ki mit lép.

Egy elsodrás margójára
8. � Vegyes 2020. november 12.



LABDARÚGÁS. A felnőttekkel ellentétben az FC Tiszaúj-
város utánpótlás csapatai nem vonultak (kényszer)pihenő-
re, futószalagon játszották a mérkőzéseket. Hol több, hol 
kevesebb sikerrel.

U19
Sajóbábony - Tiszaújváros 

2-3 (0-3)
Gól: Soltész B. 2, Erős T.
Puskás Tibor: A találkozót Boldván rendezték egy gidres-göd-
rös pályán, amihez az első félidőben elég jól alkalmazkodtunk, 
rúgtunk három gólt, két kapufát, és ezzel úgy gondoltuk, hogy 
ezt a mérkőzést lerendeztük. A második félidő is ebben a me-
derben csordogált, sok helyzetet kialakítottunk, amiket rend-
re elkönnyelműsködtünk, és a végén erre majdnem ráfizettünk. 
Ez a mérkőzés jó volt arra, hogy rávilágítson bizonyos hibák-
ra, amiket nem engedhetünk meg magunknak egy erősebb csa-
pat ellen.

Tiszaújváros - Sajóvölgye 
2-3 (1-1)

Gól: Erős T., Káposzta B.
Puskás Tibor: A mai napon a szerencse elpártolt tőlünk, pe-
dig jól kezdtük a mérkőzést, viszonylag hamar megszereztük 
a vezetést, és ha az első félidőben a helyzeteinket értékesítjük, 
akkor valószínűleg meg is nyerjük a találkozót. 1-0-ás vezeté-
sünknél a játékvezető - 35 m-ről - felülbírálta a vonalban he-
lyezkedő partjelzőt, így egy szabályos góltól megfosztott min-
ket. Az ellenfelünk talált két szerencsés gólt, nekünk viszont 
ma nem jött össze semmi. 

Tiszaújváros - Mezőkövesd
 0-0 

Puskás Tibor: A bajnokság legerősebb csapatával találkoztunk, 
eddig minden mérkőzésüket megnyerték és csupán egy gólt 
kaptak. Kezdőcsapatukban kilenc játékos már bemutatkozott 
az NB III-as felnőtt bajnokságban. Nagyon jól kezdtük a mér-
kőzést, letámadtunk és ezzel megleptük a Mezőkövesd csapa-
tát. Az első 10 percben négy nagy helyzetet dolgoztunk ki, de 
a befejezésnél pontatlanok voltunk. Az ellenfelünk többet bir-
tokolta a labdát, de igazán nagy helyzetet csak egy alkalom-
mal tudtak kialakítani. A második félidőben is mezőnyfölény-

ben játszottak, mi viszont a gyors kontráinkkal több alkalom-
mal is gólt szerezhettünk volna, és ami örömteli, hogy fiziká-
lisan végig partiban voltunk ellenfelünkkel, sőt az utolsó 10 
perc már ismét a miénk volt, és ha jobban koncentrálunk akkor 
meg is nyerhettük volna a találkozót. Összességében egy ma-
gas színvonalú, nagy iramú mérkőzést játszottunk, amit a hely-
zetek alapján meg kellett volna nyernünk! Gratulálok a csapa-
tunknak, büszke vagyok rájuk!

U17
Sajóbábony - Tiszaújváros 

3-1 (1-0)
Gól: Szmicsek L.
Hágen Zsolt: Komoly hullámvölgyben vagyunk, a bajnok-
ság ezen szakaszában érettebb futballt kellene játszanunk, eh-
hez képest ellentétes „fejlődési” irányt mutatunk. Ha nem az 
egyénieskedésben látnák többen a futball nagyszerűségét, ak-
kor sokkal előrébb tartanánk, de ez a Z generáció, nagyon ne-
héz egyeseknek az egyéni érdekeket a csapatérdek alá rendel-
ni. Most vagyunk azon a ponton, amikor feltétlenül szükséges 
egy újraindítás, kitisztítani a fejeket, megtalálni azt az utat, ami 
a minőségi játék felé viszi a csapatot.

Tiszaújváros - Sajóvölgye 
0-5 (0-2)

Hágen Zsolt: Az első félidőben nagy különbség nem volt a két 
csapat között, ám két alkalommal gólt ajándékoztunk ellenfe-
lünknek, s ez megpecsételte a sorsunkat. A második félidőben 
mindenkinek adtam lehetőséget, sajnos az öt csere ellenére sem 
tudtunk feljavulni, így megérdemelten győzött a vendégcsapat. 
Örömteli, hogy a nálunk játszó U15-ös korosztályú játékosok: 
Jávorszki Regő, Victor Mátyás és Nótár Zoltán jól szálltak be a 
mérkőzésbe, hasznos tapasztalatokat szereztek. 

Tiszaújváros - Mezőkövesd
 0-1 (0-0)

Hágen Zsolt: Maximálisan elégedett vagyok játékosaim mai 
hozzáállásával, amit az öltözőben megbeszéltünk, azt a pályára 
tudtuk tenni, ennek jutalma a listavezető elleni rendkívül szo-
ros eredmény. Bár 1-0-ra kikaptunk, de jelen helyzetünkben 
ez morális győzelemmel ér fel, hiszen 65 percig képesek vol-
tunk meggátolni, akadályozni ellenfelünk támadójátékát, sőt, 
az egyik legnagyobb gólhelyzet előttünk adódott.

U15
Sényő - Tiszaújváros 

2-2 (0-1)
Gól: Urbán P., Emődi M.
Császár Zoltán: Az első félidőben abszolút uraltuk a mérkő-
zést. Egy nagy ziccerünk ki is maradt, azonban ötletesen és 
magabiztosan játszottunk, illetve a vezetést is megszereztük. 
A második félidőben ellenfelünk mindent egy lapra feltéve tá-
madott. Helyzetek és gólok itt is ott is. Nekünk és nekik is volt 
meccslabdájuk, de egyik csapat sem tudta értékesíteni. Így vé-
leményem szerint igazságos döntetlen született.

Tiszaújváros - Karcag
 2-0 (0-0)

Gól: Orosz D., Jávorszki R.
Császár Zoltán: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Talán 
az volt a legnagyobb hiba, hogy lebecsültük az ellenfelünket. 
Támadásban a mai napon nem sikerült szinte semmi. Nagyobb-
nál nagyobb helyzeteket sem tudtunk gólra váltani, azonban két 
pontrúgás után sikerült ellenfelünk kapuját bevenni. Hatalmas 
pozitívuma volt a mérkőzésnek, hogy végig hajtott a csapat il-
letve a védelmünk nagyon jól teljesített. 

Tiszaújváros - Balmazújváros
 4-0 (2-0) 

Gól: Molnár D. 3, Kis Dominik
Császár Zoltán: Nagyszerű CSAPATOM van! Minden nehéz-
ség ellenére minden alkalommal nagyszerűen helyt állnak a fi-
úk. Egy jól felkészített és kulturált játékot bemutató Balmazúj-
várost sikerült fegyelmezett, lelkes játékkal megverni. Minden 
csapatrészünk nagyon jó teljesítményt nyújtott. A védelmünk 
óriási formában játszva, szinte hiba nélkül hozta le a mérkő-
zést!

 U14
Sényő - Tiszaújváros 

8-1 (4-1)
Gól: Pásztor Z.
Czerva Zoltán: A mérkőzésre létszámban megvoltunk, de csa-
patkapitányunk, a védelem oszlopa, Elek Matyi, és ügyeletes 
gólvágónk Kovács Milán hiányzott és ezt nagyon megéreztük. 
A hazaiak között több alkatilag erősebb játékos is szerepelt, és 
ez sajnos a párharcoknál, az ütközéseknél megmutatkozott. Tá-
madóik erősek és gyorsak voltak, a mélységi indításoknál több-
ször lefutottak bennünket, és ez sajnos a kapott gólok számá-
ban is megmutatkozott.

Tiszaújváros - Karcag 
2-4 (1-4)

Gól: Suhajda P., Novák M.
 Tiszaújváros - Balmazújváros

 1-8 (1-7)
Gól: Suhajda P.
Czerva Zoltán: A csoport 2. helyezett csapata volt az ellenfe-
lünk, akik a pályán nyújtott teljesítményükkel igazolták jelen-
leg elfoglalt helyezésüket, az első félidőben ez gólokban is je-
lentkezett. A második félidőben már jóval kiegyenlítettebb já-
ték folyt, voltak helyzeteink is, de ezeket sajnos elhibáztuk.

LABDARÚGÁS. A hétvégén az FC 
Hatvan vendégeként lépett volna pá-
lyára a Tiszaújváros, a hevesiek azon-
ban a mérkőzés elhalasztását kérték, 
melybe a kék-sárgák beleegyeztek. A 
két klub abban is megállapodott, hogy 
december 10-én pótolják a 17. forduló 
mérkőzését. 

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke hétfőn 
még úgy nyilatkozott, hogy a férfi labda-
rúgó NB I és NB II, valamint a női NB I 
kivételével valamennyi alacsonyabb osz-
tályú bajnokság küzdelmeit felfüggesz-
tik a koronavírus-járvány miatt, azaz le-
áll a teljes amatőr foci, a teljes utánpót-
lásszektor, az NB III, a megyei bajnoksá-
gok is. Kedden azonban fordult a kocka. 
A Magyar Közlönyben megjelentek sze-
rint a gyülekezés és a csoportos sportolás, 
így a szabadidős foci is tilos, a rendelet 
lehetőséget biztosít a versenyszerű sport-
tevékenység - nézők kizárásával történő - 
folytatására.
Lapunk nyomdába adásának végső határ-
idejéig vártunk, hiszen az MLSZ elnök-
sége szerdán ülést tartott, és honlapján 
az egyesületek gyors tájokoztatását ígér-
te, de hivatalos bejelentés nem érkezett. 
Azonban az MLSZ honlapján és több hír-
portálon is olyan információk jelentek 
meg, melyek azt sejtetik, hogy lesz foly-
tatás. Ebben bízva közöljük az NB III Ke-

leti csoport 18. fordulójának párosítását, a 
mérkőzések (tervezett) időpontját.

A legutóbbi forduló eredményei:
Mezőkövesd II. - Balassagyarmat 0-4

SBTC - Tiszafüred 2-1
Gyöngyös - DVTK II. 0-0

Füzesgyarmat - DVSC II. 0-1
Tállya - Sajóbábony 1-3
Putnok - Kisvárda II. 0-0

Sényő - Cegléd 0-0
Zugló - Tiszakécske 3-1
Eger - Jászberény 1-3

Következik a 18. forduló
2020. november 14., szombat 13:30 

SBTC - Eger
Tiszafüred - Mezőkövesd II. 

Balassagyarmat - Zugló
Tiszakécske - Sényő

Cegléd - Putnok
Kisvárda II. - Tállya
Sajóbábony - Hatvan

Tiszaújváros - Füzesgyarmat 
DVSC II. -  Gyöngyös 
DVTK II. - Jászberény

Mégis folytatódhatnak a bajnokságok?

KÉZILABDA. Mindkét megyei csapatunk hazai környezetben 
lépett pályára, és szenvedett vereséget a hétvégén.
Szombaton 16 órától a nők a bajnokesélyes alsózsolcai Borsod 
SK csapatával mérkőztek. Az újvárosiak nem ijedtek meg esé-
lyesebb ellenfelüktől. Olyannyira nem, hogy a vége előtt néhány 
perccel még a Bagdiék vezettek 30-28-ra. Ám a vendégek meg-
fordították az eredményt. 

TSC - Heves
31-34 (13-15)

Este hatkor a férfiak játszottak a megyei bajnokság egyik legerő-
sebb, jelenleg a 2. helyen álló csapatával. A hevesiek az első fé-
lidőben keményen védekeztek, csak hét gólt engedélyeztek, igaz 
a góllövésben ők sem jeleskedtek. A második félidőben minden 
megpróbált a TSC, hogy az ellenfél nyakán maradjon, de az sor-
ra dolgozta ki és értékesítette a helyzeteket, így a félidei négy-
gólos hátrány a végére tizenegyre nőtt.

TSC - Borsod SK
18-29 (7-11)

Jó meccsek vereségekkel

Voltak fent, voltak lent

Sport � 9.

Gyakran egy hajszálon múlik a gól. 

Az utánpótlásnál is sokan sérültek. 

A nők alaposan megszorongatták a bajnokesélyest.

2020. november 12.

Az NB III. Keleti csoport állása 
1. Tiszakécske  17 14 1 2 46-13 43 
2. Jászberény  17 13 2 2 48-20 41 
3. Füzesgyarmat   15 9 1 5 30-14 28  
4. Sényő   17 8 4 5 35-22 28  
5. Zugló   16 8 4 4 33-25 28  
6. Eger    15 7 5 3 28-12 26  
7. Kisvárda II.  17 6 7 4 23-25 25  
8. Tiszafüred  16 7 3 6 29-26 24  
9. Tiszaújváros  16 7 3 6 25-22 24  
10. DVTK II.  17 6 5 6 29-26 23  
11. DVSC II.  16 6 3 7 23-25 21  
12. Balassagyarmat  15 5 5 5 18-20 20  
13. Putnok  16 5 4 7 22-29 19  
14. SBTC  17 5 4 8 23-34 19  
15. Cegléd  17 5 3 9 17-24 18  
16. Tállya  17 4 6 7 19-22 18  
17. Sajóbábony   16 5 2 9 25-43 17  
18. Hatvan  16 4 2 10 21-34 14  
19. Gyöngyös  17 3 4 10 20-46 13  
20. Mezőkövesd II. 16 1 2 13 14-46 5 



Gyermekrajzpályázatot 
hirdet a Magyar Közút

 
Immár hetedik alkalommal hirdeti meg országos gyermekrajzpályázatát a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. általános iskolás gyerekeknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
nyertes alkotások az utakat pásztázó útellenőri autók oldalát díszítik majd egy évig, 
továbbá a legjobb rajzok készítői jövőre osztálykirándulást is nyerhetnek a társaság 
interaktív kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába. A szervezők a korábbi évek gyakorla-
tához képest ezúttal elektronikus formában várják a rajzokat, melyek témája az út-
hoz, munkagépekhez, közlekedéshez, úton dolgozókhoz kapcsolódik.
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” című gyermekrajzpályázatára ezúttal is 
öt kategóriában várják a pályaműveket:
• 1-2. osztály
• 3-4. osztály
• 5-6. osztály
• 7-8. osztály
• gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos, sajátos ne-
velési igényű gyermekek.
 
Kategóriánként egy győztest hirdetnek a szervezők, a legjobbnak választott pá-
lyaművekből a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook oldalán szervezett közön-
ségszavazás alapján különdíjat is bezsebelhet az az általános iskolás, aki bekül-
di alkotását. A kategória- és a közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándu-
lást nyer jövőre a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legna-
gyobb úttörténeti gyűjteményébe. A nyertes osztálytársaival együtt utazhat busszal 
Kiskőrösre, ahol elleshetik az útépítés fortélyait, igazi úthengert vezethetnek, be-
lekóstolhatnak a közlekedési hírszerkesztésbe, múzeumi tárlatvezetésen vehetnek 
részt, interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól 
kezdve a legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó gé-
pekkel, eszközökkel. Az osztálykiránduláson kívül a győztesek művei egy éven ke-
resztül láthatóak lesznek a társaság útellenőri autóin, illetve 150 darab 10.000 fo-
rint értékű ajándékutalvány is gazdára talál. A társaság díjazza a gyerekeket felké-
szítő pedagógusokat is.
 
Nevezni kizárólag elektronikusan, az alkotásról készített fotó feltöltésével lehet a 
társaság honlapján, 2021. január 15-ig. A nevezés részletei és a pályázat letölthető 
plakátja ezen a linken érhetőek el: https://internet.kozut.hu/alomut-gyermekrajzpa-
lyazat-2020-2021/
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a rajzpalyazat@kozut.hue-mail címen lehet.

Álmosító, szürke őszi reggelek, forró kávé karamellel, puha 
sál. Ködfátyol, az eső ritmusa. Alma, dió, és a közelgő kará-
csonyt beharangozó fahéj illata. Az ősz gyönyörű, színeivel, 
illataival, hangulatával. Olyan jó észrevenni, legyen akármi-
lyen hangos is a külvilág zaja, megnyugtató meg-megállni az 
őszi csendben. 

Fotók: Fodor Petra

Szent Márton napjához, november 11-
hez számos népszokás, néphit kapcso-
lódik Magyarországon. A Márton-napi 
népszokások egyrészt az év végéhez, a 
mezőgazdasági munkák befejeződésé-
hez, illetve az advent közeledtéhez kö-
tődnek, másrészt ahhoz a legendához, 
mely szerint Szent Márton egy libaól-
ban próbált elrejtőzni, amikor püspök-
ké akarták megválasztani, de a ludak el-
árulták gágogásukkal. A fáklyás felvo-
nulás német nyelvterületről terjed el, 
amely Szent Márton emlékét őrzi, és 
a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt 
juttatja el az emberekhez. 
Ezt a hagyományt elevenítették fel a 
Széchenyi iskola kis elsősei. 

FP

10. � Képekben 2020. november 12.
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