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Emelkedett
a koncentráció
Újabb 34 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok, 52-en meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 139 fő. Több témát is tárgyalt hétfői ülésén
a prevenciós bizottság, megérkeztek a legújabb szennyvízvizsgálat eredményei, életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom, a közterületi maszkhasználat, fertőtlenítőszert
ajánlott fel a MOL. Lapunk 3. és 5. oldalán ezekről a témákról olvashatnak.

November 11-étől éjszakai kijárási tilalom lépett életbe este 8 és reggel 5 óra között. A tilalom alól az mentesül, aki munkavégzés miatt van kint az utcán, ezt azonban hivatalos papírral szükséges igazolni. A tilalom alól kivételt jelent az egészségkárosodással, életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. Kutyát sétáltatni lehet, a lakóhely 500 méteres körzetében. Cikkünk az 5. oldalon.

Ékszertolvajok a főutcán
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás
bűntett elkövetésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek ellen, akik
november 16-án 00:42 perckor ablakbetörés
módszerével bementek a Szent István út 5.
szám alatt található zálog- és ékszerboltba. Az
illetéktelen behatolók különböző ékszereket
tulajdonítottak el, a feljelentés alapján körülbelül 800.000 Ft értékben. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a cselekményt három személy követte el, személyazonosságuk megállapítása még folyamatban van.
Amennyiben az elkövetők beazonosítása november 22-éig nem történik meg, akkor a beszerzett kamerafelvételeket nyilvánossá teszik,
így a lakosság segítségét is be tudják vonni a
nyomozásba - tájékoztatta lapunkat Miskolczi
István, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője.

Pap Zsolt alpolgármester a legfrissebb szennyvízvizsgálat
eredményeiről tájékoztatta lapunkat.
- Az elmúlt napokban újra megmérettük a szennyvízben található örökítőanyag koncentrációját, megérkeztek az eredmények és sajnos elég elkeserítő adatokat kaptunk. Látszik az
emelkedés, de ez nem azt jelenti, hogy a korábbiakhoz képest
olyan nagy mértékben megnőtt volna az örökítőanyag koncentrációja, hogy az már súlyosnak tekinthető, hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataival összehasonlítva ez
mérsékelten közepes koncentráció. Viszont emelkedik városunkban is, tehát jelen van a fertőzés, erre oda kell figyelni.
- Milyen jövő várhat ránk az adatok tükrében?
- Várhatóan emelkedni fog a fertőzöttek száma, ezt lehet lassítani maszkviseléssel és a higiéniés szabályok betartásával, megfelelő távolságtartással. Arra nagyon fel kell készülni, hogy amennyiben emelkedik a fertőzöttek száma, az az
egészségügyet, a kórházi ellátást nagymértékben megtereli.
Többször elmondtam már, és ezt hangsúlyozzák a szakemberek is, hogy hatalmas teher van az egészségügyön, gyakorlatilag a teljesítőképesség határán van. Én nap, mint nap a
mentőknél dolgozom, és bizony láttam olyan eseteket, vittünk olyan covidos betegeket, akik kórházi kezelésre szorultak, mert nehézlégzésük van, fulladnak. Az a probléma, hogy
ha megterheljük az ellátórendszert, előbb-utóbb nem tudjuk
hová elhelyezni a betegeket.

Kilencven év
Ünnepi fények
Az elmúlt napokban a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai már azon dolgoztak, hogy a lehetőségekhez mérten
újra ünnepi fényben ragyoghasson a város. A díszkivilágítást már
felszerelték, lapunk megjelenésekor érkezik a város karácsonyfája
is a Városháztérre, ami program híján is ünnepi fényekben ragyog
majd. Karácsonyfák lesznek a megszokott helyeken, Tiszaszederkényben, Tisza-part városrészben is, és amennyiben a korlátozó intézkedések addig enyhülnek, a város fel van készülve arra, hogy más köntösben ugyan - adventi programokat is rendezzen.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte november 17-én a tiszaújvárosi Tóth István, aki a TVK Vízüzem művezetője volt nyugdíjba vonulásáig. Felesége gondos törődésének köszönhetően
érte el ezt a szép kort. A család a koronavírus-járvány miatt nem
kért önkormányzati köszöntést, az emléklapot postai úton kapta
meg Pista bácsi a Kormányhivataltól.

2. � Sokféle

Egyházi hírek

Római katolikus

2020. november 19.
ton az Istenszülő Szűz Mária templomba vezetésének ünnepét
tartjuk: 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Hétfőn 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szerdán 17.00 vecsernye.
A járványügyi előírások - fertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás - betartását kérve buzdítjuk a kedves testvéreket az együttimádkozásra, a közös istentiszteleteken való részvételre.

Református

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA, évközi idő utolsó vasárnap.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, 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 vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák
a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébáni iroda nyitvatartása:
A vírushelyzet miatt az irodában csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.00 vecsernye. Pénteken 7.50 Szent Liturgia,
17.00 vecsernye litiával, kenyér- bor- és olajáldással. Szomba-

Javak
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novemberi sorozatunk.
A megfejtéseket a hónap végén egyben
várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége közleményének értelmében, annak visszavonásáig gyülekezeteinkben szüneteltetünk minden templomi istentiszteletet. Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük telefonon
érdeklődjenek, a továbbiakról 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 elmúlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket.
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről:
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 22-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
november 23-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
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

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

Paróczai Andrásné, Terike néni
(született: Dudás Teréz)

2020. november 17-én, 67 éves korában
elhunyt.
Szűk családi körben zajló temetéséről
később gondoskodunk.
A gyászoló család

Értesítünk mindenkit, akik ismerték, hogy
Édesapánk,

Faragó Lajos

tiszaújvárosi lakos, életének 84. évében elhunyt. Hamvaszás utáni temetése 2020.
november 20-án, 12 óra 30 perckor lesz
a tiszaújvárosi temetőben.
Megkérünk mindenkit, aki el szeretné kísérni utolsó útjára,
azt egyetlen szál virággal tegye.
A járványhelyzetre való tekintettel eltekintünk a személyes
részvétnyilvánítástól.
A gyászoló család

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Fájó szívvel tudatjuk veletek,
akik ismertétek és szerettétek, hogy

Gólya György

életének 84. évében 2020. november 9-én
földi életét befejezte.
Együttérzéseteket és megértéseteket köszönve, temetése
szűk családi körben lesz.
„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás rajtatok.”
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Fegyelmezett lakosság, szigor az idősotthonban

Bő egy hete új szabályok szerint zajlik az
élet, kötelező a szabadban is maszkot viselni, és este 8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben. A részletekről, engedményekről lapunk 5. oldalán olvashatnak. A
koronavírus köztünk van, emelkedik a tiszaújvárosi fertőzöttek száma is, a napokban
pedig már az Ezüsthíd Gondozóházban és
Idősek Otthonában is megjelent a vírus.
Az elmúlt egy hét eseményeiről, történéseiről
dr. Fülöp György polgármestert kérdeztük, aki
elsőként jó tapasztalatokról számolt be:
- A közterületi maszkhasználatnál ez most egy
tesztidőszak, ha azt látjuk, hogy az esetszámok
stagnálnak, vagy csökkennek, akkor természetesen ezt a fajta szigort feloldjuk. Egyelőre azt
látjuk, hogy szükséges a közterületi maszk-

használat. Nagyon köszönöm minden tiszaújvárosinak, hogy ilyen fegyelmezetten betartják
ezt az egyébként kellemetlen szabályt, de a közösség védelmében úgy gondolom, hogy ezt a
döntést meg kellett hozni. A város rendőrkapitánya a napokban arról tájékoztatott, hogy a tiszaújvárosiak az országos szinthez viszonyítva
is példaértékűen tartják be ezt a szabályt. Több
kérdés is felmerült a kerékpárosokban, hogy
kell-e maszkot viselniük. A főszabály szerint
a kerékpározás sportolásnak minősül, nyilván
este 8 és reggel 5 óra között, a kijárási tilalom
alatt elvileg nem lehet sportolni, de sokan mennek ilyenkor is munkába. Ebben az időszakban sem fogják szankcionálni a rendőrök azt,
aki nem visel maszkot a kerékpáron. Tudom,
hogy kerékpározás közben még kellemetlenebb
a maszk viselése, tehát így, ezzel a kiterjesztő
értelmezéssel kell a helyi rendeletet értelmezni

A felére csökkent a fertőzöttek száma
a beruházáson
A múlt hónapban arról számoltunk be,
hogy a poliol projekten dolgozók között
több mint 200 koronavírus fertőzöttet találtak. A jelenlegi helyzetről Zsinkó Tibor,
a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója
nyilatkozott.
- Valóban, október elején a fővállalkozó thyssenkrupp arról értesítette a MOL-t, hogy a tiszaújvárosi poliol projekten dolgozók körében több mint 200 fertőzöttet találtak. A thyssenkrupp és a MOL gyors reakciójának, valamint az óvintézkedések maradéktalan betartásának köszönhetően az elsőkörös tesztelés esetszámához képest az elmúlt hetek teszteredményei azt mutatják, hogy jelentősen
mérséklődött a fertőzöttség a beruházáson
dolgozók körében. A legfrissebb adatok alapján közel a felére esett vissza az aktív pozitív esetek száma. Szerencsére mindenki tünetmentes, senki sem szorul kórházi ellátásra.
- Hogyan kezelik a fertőzött munkásokat, milyen intézkedéseket tettek?
- Az igazoltan fertőzött dolgozókat és a szoros
kontaktokat elkülönítettük. A fertőzöttek karanténban vannak, a szoros kontaktok esetében 10

nap járványügyi megfigyelés-karantén van életben. Mindkét csoport csak negatív teszttel térhet vissza a munkába. A karantén betartását a
Készenléti Rendőrség ellenőrzi. A negatív teszteredménnyel rendelkező és szoros kontaktnak nem minősülő kollégák hatóság által kiállított felszabadító határozat birtokában elhagyhatták szálláshelyüket, és újra munkába állhattak.
A thyssenkrupp a MOL-lal együttműködésben
új pandémiás protokollt állított össze az aktuális helyzetre való tekintettel. A MOL-os egészségvédelmi szakemberek munkáját, a koncepció kidolgozását a thyssenkrupp részéről szakorvos segíti. Továbbra is folytatódik az építkezésen dolgozók szűrése, tapasztalatunk szerint a
rendszeres tesztelésnek köszönhetően a járvány
kontroll alatt tartható.
Az intézkedések célja, hogy biztosítsuk az üzleti folytonosságot az építkezés területén és
egyben a kivitelezésen dolgozók egészségét
is védjük. Ennek érdekében a tesztelésen túl
számos óvintézkedést vezettünk be. A kialakult helyzetet folyamatosan nyomon követjük és a további lépéseket ennek megfelelően tesszük meg, szorosan együttműködve az
érintett hatóságokkal.

és a rendőrök is így járnak el.
A fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik a
városban, s a gondos odafigyelés ellenére már
megjelent az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában is.
- Sajnos kedden volt egy koronavírus gyanús
eset, őt azonnal kórházba utalták, de úgy láttuk helyesnek, hogy ha szerda reggel mindenkit letesztelünk. A gondozónők közül mindenkinek negatív lett a tesztje, azonban találtak két
gyanús esetet a gondozottak között, ezért megbeszéltem intézményvezető úrral, hogy szigorú szabályozás lép életbe. A két gyanús ese-

Aktuális � 3.

tet most izolálják, megrendelik nekik az állami PCR-tesztet és majd annak függvényében
tudunk további intézkedéseket hozni, de annak
érdekében, hogy a bentlakókat védjük, tovább
fogjuk szigorítani az eddigi szabályokat. Melyek eddig is szigorúak voltak, folyamatosan
teszteltünk, fertőtlenítettünk, nagy odafigyeléssel dolgoztunk. Ha a helyzet indokolja, akkor,
ha kell, akár minden héten tesztelni fogunk dolgozókat, idős embereket, mert az emberi élet
egyszeri és pótolhatatlan.
Fodor Petra

Ajándék a MOL-tól

300 liter MOL Hygi fertőtlenítőszert kapott a
város a MOL-tól, melyet hétfőtől már át is vehetnek a társasházi közös képviselők
- Már hetekkel ezelőtt megígértük a társasházaknak, hogy segítünk a járvány elleni védekezésben, hiszen ez plusz terhet jelent minden
társasháznak - fogalmazott dr. Fülöp György
polgármester. - A MOL és az önkormányzat között kiváló a kapcsolat, nagyon örülök,
hogy nem csak akkor tudunk együttműködni,
amikor minden rendben van, hiszen bajban ismerszik meg a barát.
Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a MOL országosan is támogatja a vírus elleni védekezést saját gyártású fertőtlenítőszerével.
- Eddig körülbelül 2 és félmillió liternyi fertőtlenítőszert osztottunk szét közfeladatot ellátó intézményeknek, kórházaknak, a honvédségnek, rendőrségnek, hulladékkezelő-, közlekedési vállalatoknak és természetesen számos önkormányzatnak - fogalmazott a vezérigazgató.

Tiszaújváros 300 liter MOL Hygit kapott,
kedden délután el is szállították a Városgazda telephelyére.
- Nagyon fontos a közösségi terek védelme hangsúlyozta Molnár István alpolgármester -,
a lakóközösségek költségei megnövekedtek,
hisz sűrűbben kell fertőtleníteni a lépcsőházakat, szerettünk volna segíteni ebben.
98 társasház, 357 lépcsőház, mintegy 6000
lakás tagja a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének, ők kapnak majd a Hygiből.
- A fertőtlenítőszer 2 és 1 literes kiszerelésben
érkezett - mondta Csoma Bertalan, az egyesület elnöke, ennek a kiosztását hétfőn 8 órakor kezdjük meg itt, a Városgazda Kft. telephelyén. A társasházak egyesülete e-mailben
értesítette erről a közös képviselőket, akik lakásszám-arányosan kapnak majd a fertőtlenítőszerekből. Reméljük, hogy ez segítséget
nyújt a védekezésben.

Ha tehetik, maradjon otthon a gyerek!
Egyre több a koranavírusos beteg, egyre jobban oda kell figyelnünk a távolságtartásra és minden olyan szabályra, ami
megvédhet minket a fertőzéstől. Városunkban is folyamatosan érkeznek a hírek újabb fertőzöttekről, olyanokról, akik
kórházba kerültek és sajnos már halálesetek is történtek a
fertőzés miatt.
Vasárnap este jött a hír, hogy a Szivárvány óvodában az utolsó pár napban minden elővigyázatosság ellenére több mint tíz
óvodai dolgozó betegedett meg. Mindannyian lázasak, gyengék,
felső légúti, illetve covid tüneteket mutatnak. Az óvoda vezetéséhez a hétvégén sorra jöttek az üzenetek az alkalmazottaktól,
hogy hétfőtől nem tudnak dolgozni.
„Sajnos a gyerekek ellátása így egyre bizonytalanabbá válik,
ezért Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezetővel egyeztetve tisztelettel kérjük Önöket, hogy aki csak tudja, néhány napig (egyelőre ezen a héten), tartsa otthon a gyermekét mindannyiunk egészsége érdekében. A kérésünk célja az, hogy a Szivárvány óvodában megállítsuk a vírus terjedését. Ennek érdekében fertőtlenítjük a teljes óvodai épületet, valamint a hétfői nap folyamán leteszteljük az alkalmazottakat.„- írta a polgármester hivatalos facebook oldalán vasárnap este, jelezve a szülőknek, hogy erre a
hétfőre már lehetőség szerint így készüljenek.
- Koronavírusfertőzés miatt bezárt egy időre a Szederinda óvoda
is, két kollégánk betegedett meg a hatból, most hétfőn azonban
szerencsére újranyithattuk az épületet, hiszen gyógyultan érkeztek vissza kollégáink - adta tájékoztatásul Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napköziotthonos Óvoda vezetője.
A középiskolákkal és főiskolákkal ellentétben az óvodáknak
nyitva kellett maradniuk, ám a helyi óvoda vezetése már a múlt
héten azzal a kéréssel fordult a szülőkhöz, hogy aki tudja, tartsa otthon a gyermekét.
- Polgármester úrral egyeztetve 50 tesztet veszünk, célzottan
teszteljük azokat a kollégákat, akik közvetlen közelében voltak a coviddal fertőzött kollégáinknak - nyilatkozta lapunknak
az óvoda vezetője. - November 4-étől veszélyhelyzetet hirde-

tett a kormány, 11-étől pedig további korlátozó intézkedéseket,
miszerint a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola továbbra
is nyitva marad, hogy a gazdaság működőképességét meg tudják tartani az országban, a szülők továbbra is tudjanak járni dolgozni. Bizonyára sokan tudják, hogy több a beteg az óvodákban
is, jelentősen megnőtt a fertőzésveszély. A gyerekek elég széles
kapcsolati hálóval rendelkeznek, sok helyről bekerülhet a vírus
az intézménybe, így arra a döntésre jutottunk, hogy megkérjük,
- és nem kötelezzük - azokat szülőket, akik jelenleg nincsenek
alkalmazásban, gyesen, gyeden vannak, főállású anyák, vagy
munkanélküliek, ha meg tudják tenni tartsák otthon a gyereküket. Egy csoportszoba körülbelül 52 nm-es, ahol 20-25 gyerek
van és 2-3 felnőtt, valljuk be nehéz itt tartani a másfél méteres
távolságot. Féltjük a gyerekeket és féltjük magunkat, sok a 60hoz közeli kollégánk, így sok mindent mérlegelve döntöttünk
úgy, hogy próbáljuk valamilyen módon csökkenteni az egy területen lévő emberek számát, és ezzel csökkenteni a fertőzésveszélyt. Jó néhányan jelezték is, hogy nem hozzák a gyerekeiket
az óvodába, de természetesen mindazon gyermekeknek, akiknek az otthoni ellátását nem tudják megoldani, ügyeletet biztosítunk a Szivárvány óvodában. Számítunk a szülők megértő támogatására.

Rendkívüli szünet a Szivárványban
A vírus terjedése miatt folyamatosan változik a helyzet, és változnak a számok. Lapzártánk előtt újabb hírek érkeztek az óvodából, Micskiné Bodó Erzsébettől.
- November 18-ától rendkívüli szünetet rendeltünk el a Szivárvány óvodában, mert eddig újabb négy dolgozó estében igazolódott a koronavírus pozitivitás és további 6 dolgozó vár jelenleg
is a teszteredményére. Ez minden munkakört érint, nem csak az
óvodapedagógusokat, a dajkákat és az irodai dolgozókat is. Annak érdekében, hogy a vírus további terjedését az intézményben
megakadályozzuk, be kellett zárnunk az óvodát november 25-ig.
Jelenleg egyetlen szülőről tudunk, aki ügyeleti ellátást kért, amit
a Bóbita óvodában biztosítunk, de már a múlt heti felhívásunk-

Ovisok a Bóbita udvarán.
ra is - hogy aki tudja tartsa otthon a gyermekét - nagyon pozitívan reagáltak a szülők, hiszen hétfőtől, amikor még nem rendeltük el a szünetet, jelentősen csökkent az óvodába hozott gyerekek száma. Arra kérem a szülőket, hogy ha igényelnek ellátást,
azt mindenképpen jelezzék az óvodavezető felé, hiszen a fogadó intézménynek is fel kell készülnie a gyerekek érkezésére, és
azt is látnunk kell, hogy hány gyerek kér étkezést az adott napra. Polgármester úr napról-napra közzé teszi a legfrissebb járványügyi információkat a facebookon, így az óvodára vonatkozó
intézkedéseket is, de én arra kérem a szülőket, hogy a facebookon létrehozott zárt csoportjainkba is minden nap nézzenek be,
hiszen a részletes tudnivalókat mindig ott tudjuk a leggyorsabban közzé tenni, ezzel is próbáljuk megvédeni a gyerekekeket,
a családokat és munkatársainkat is a vírustól. Az önkormányzat
által finanszírozott tesztelés során sem a Bóbita óvodában, sem
a Tündérkertben nem találtak pozitív esetet. Ebben a két óvodában kedden történt meg az alkalmazottak teljes körű tesztelése. A Bóbita óvoda egyik dolgozójának, akinek háziorvos által megrendelt tesztet csináltak, kedden érkezett meg az eredménye, ami sajnos pozitív lett - tudtuk meg az óvoda vezetőjétől.
berta
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Munkatársa volt Beau, az USA új elnökének fia

Szinte családtagként figyelte az amerikai elnökválasztás minden percét egy tiszaújvárosi lány. Pontosítok, leninvárosi és már nem
lány. A ’80-as években évfolyamtársam volt
az egykori ötös iskola diákja, Turi Márta,
akiből nemzetközi jogász lett.
Mártát olyan politikai, közéleti nagyságokkal
hozta össze az élet és a munka, mint az ENSZ
volt főtitkára, Jacques Chirac, a balkáni béke megalkotója, a francia szenátus főtitkára,
Moldova miniszterelnök-helyettese, aki moldáv állampolgársággal tüntette ki Mártát. Sorolhatnám még, a sor hosszú. Az USA nemrég
megválasztott 46. elnökéhez, Joe Bidenhez is
van némi „köze”. Azon túl, hogy tiszteli, szinte pontról-pontra figyelemmel kísérte a Biden
család életét, poilitikai karrierjét, az elmúlt évtizedekben. Talán egy kicsit többet is tud róluk,
afféle bennfentesnek is nevezhetnénk, hiszen
fiatal jogászként Biden fiával, Beau Bidennel
dolgozott évekig, egy irodában, egymás társaságában. Bizony van mit mesélnie az egykori
leninvárosinak, Dr. Katz-Turi Mártának.
- Márta, miért kerestél meg minket? Miért pont
hozzánk, a tiszaújvárosi médiához kopogtattál be?
- Amikor megválasztották Joe Biden-t elnöknek, akkor lepergett előttem életem története,
és láttam Beau Bident, továbbá azt, hogy ezt az
elnöki szerepet 30 éven keresztül neki szánták.
Az apja, Joe Biden, a fiának szánta ezt a szerepet. Azt akarta, hogy Beau induljon az elnökválasztásokon, és nyerjen. Beau Biden emlékére szerettem volna elmondani a személyes történetemet. Sajnos Beau 2015-ben meghalt agydaganatban, és ennek következtében Joe Biden indult a választásokon 2018-ban. A többit
már tudjuk, Joe Biden lesz az USA 46. elnöke.
Úgy gondolom, hogy Beau-nak is szerepe volt
a győzelemben, mert a választások napján Joe
Biden úgy kezdte a napot november 3-án, hogy
kiment a sírjához a temetőbe, és utána ment el
szavazni. Visszatérve, hogy miért Tiszaújváros? Úgy éreztem, hogy mivel Tiszaújvárosból származom, ez az én személyes történetem
az itt élő embereket is érdekelheti az, hogy mit
élt át egy „tősgyökeres” tiszaújvárosi az élete
során. Úgy gondoltam, hogy a Tiszaújvárosi
Krónika megfelelő sajtóorgánum arra, hogy elmondjam személyes élményeimet az amerikai
elnökválasztások kapcsán. A szüleim még mindig Tiszaújvárosban élnek (Turi István és Turi
Istvánné, született Kerekes Erzsébet), tehát nekem itt vannak a gyökereim.
- Nemzetközi jogászként hány országban fordultál meg, hol és mikor sodort az élet Baeu Biden közvetlen közelébe?
- Gyakorlatilag egész Európa, az egész Balkán, a fél Kaukázus, Kanada, USA, Izrael, Kuba, Kairo. Európában több országban éltem,
vagy tanultam. (Franciaország, Svájc, Hollandia), illetve hivatalos kiküldetésben voltam diplomataként (Izrael, Törökország, Ro-

‚Az apja, Joe Biden, a fiának szánta
ezt a szerepet. Azt akarta, hogy Beau
induljon az elnökválasztásokon, és
nyerjen.”

mánia, Észak-Macedónia, Görögország, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Franciaország,
továbbá Azerbajdzsán, Koszovó, Örményország, Washington D.C, USA). Négy éve Németországban élek a férjemmel és német-magyar állampolgár lettem. Négy nyelven beszélek, angolul, franciául, németül és természetesen magyarul.
- Tudtad, hogy ki az Beau Biden, amikor egy
irodába kerültetek fiatal jogászként?
- Én érkeztem hamarabb, egy amerikai
ügyésszel dolgoztam egy irodában, aki sokkal
idősebb volt nálam. Neki lejárt a szolgálati ideje, és visszatért az USA-ba, majd az amerikai
Igazságügyi Minisztérium egy új ügyészt küldött, ő volt Beau Biden. Mielőtt elment a kollégám, az utolsó napon megérkezett Beau, és
a kollégám bemutatta nekem, mint az utódját,
azzal, hogy „Ti ketten nagyon jó barátok lesztek.” Tényleg így is lett. Valójában úgy tudtuk
meg igazán, hogy ki is Beau Biden, hogy rengeteg amerikai kolléga dolgozott az EBESZnél Pristinában, és amikor megérkezett Beau,
akkor 5 percenként csörgött a telefon, mindenki vele akart beszélni. Továbbá megjelentek az
amerikaiak az iroda előtt, kopogtattak, illetve Beau-ra vártak, hogy bemutatkozzanak neki. Ezt nagyon furcsállottuk. Akkor írtam egy
amerikai ismerősömnek az USA-ba és megkérdeztem tőle, hogy tényleg ekkora nagyágyú-e a
Joe Biden, mert a fia éppen velem szemben ül
az irodában. Mire azt a választ kaptam „Kedves barátom, a Biden név és Delaware állam
egyenértékű”.
- Mint már akkor is a politikában ismert ember,
mennyire lehetett „szabad” a Biden fiú? Inkognitóban élt? Biztonsági őrök kísérték?
- Beau az apjával érkezett Koszovóba, volt egy
hivatalos vacsora, itt találkoztam az apjával is.
Ugyanaz a Kennedy-mosoly, ugyanaz a nyíltság. Az apja nagyon tapasztalt politikus volt
már akkor is. Nagyon jóképű volt a család, az
apja és a fia, nagyon hasonlítottak egymásra.
Beau az U.S. Office-ba lakott fenn a hegyen,
nem volt civil lakása. Onnan járt le az EBESZ
irodájába gyalog, kb. fél kilométer lehetett. Mivel egy irodában dolgoztunk, többször hallottam, hogy az amerikai biztonsági főnök felhívta, és aggódott, hogy egyedül járkál a városban,
és többször akarták „szállítani” sofőrrel, de a
Beau ezt nem engedte. Minden reggel megérkezett az irodába és látszott rajta, hogy neki ez
a szabadság, hogy inkognitóban járkálhat, és
nem ismerik fel.
- Rajta keresztül mennyire láttál bele a Biden
család életébe, az amerikai politikába?
- Beau mindenfajta felesleges felhajtást került
maga körül. Ő azért szeretett velünk lenni, mert
nem ismertük a családját. A híre természetesen
eljutott hozzánk, de nem foglalkoztunk vele,
mert nagyon sok volt a munka. Rendkívül normális volt, és „földhözragadt”, inkább ő akart
hozzánk beilleszkedni és nem fordítva. Azt már
nem tudom, hogy derült ki, hogy Beau lesz az
amerikai elnök majd egyszer, de ezt mindenki
elhitte, aki találkozott vele. Nagyon meggyőző volt, ezt a képességet nem lehet megtanulni, ő erre született. Mindenkivel a legnagyobb
tisztelettel beszélgetett, még a takarítónővel is.
A kommunikációs képessége volt a legerősebb.
- Koszovó, a háborús övezet, veszélyes munkahely volt?

Dr. Katz-Turi Márta Ottawa-ban, a legfelsőbb bíróságon.

„Mielőtt elment a kollégám, az utolsó
napon megérkezett Beau, és a kollégám bemutatta nekem, mint az utódját, azzal, hogy „Ti ketten nagyon jó
barátok lesztek.” Tényleg így is lett.”
- Sajnos nagyon veszélyes volt, van és lesz. Akkoriban még veszélyesebb volt, mint ma, mert
kevesebb volt a rendőr, illetve a bombázások
után voltunk hat hónappal, teljesen más politikai körülmények között. Azért tudtam „túlélni”,
mert hittem abban, amit csinálok, továbbá akkor nagyon jó volt a társaság. A NATO katonák
azt mondták, hogy azzal történik valami, aki fél.
Kriminológiából is tanultuk az egyetemen viktimológiának hívják a tudományt. Ehhez nem kell
elmenni Koszovóba, aki fél a kutyától, azt megharapja a kutya, aki attól fél, hogy betörnek hozzá, ahhoz valószínűleg betörnek.
- Bizonyára sok történeted van onnan, akár
olyan is, amelynek te, és az USA 46. elnökének
a fia vagytok, voltatok a szereplői.
- A legérdekesebb napom Koszovóban Beau
Biden-nel kapcsolatos, amikor elmentünk Mitrovicába, ami Koszovó északi részen található
szerb enkláve. Ott találkoztunk a bíróság elnökével, átkeltünk azon a mitrovicai hídon, amit
NATO katonák és mesterlövészek őriztek, ott
átültettek minket egy páncélozott autóba. Akkor nem gondoltunk bele, hogy akár az életünkbe is kerülhetett volna ez az utazás. 12 órát
ültünk aznap autóban, Beau minden kérdésemre válaszolt, az amerikai politikával kapcsolatban. Útközben megálltunk a rigómezei csata emlékműjénél, ami egyébként fordítási hiba,
mert ott nem rigók, hanem fekete varjak élnek,
méghozzá több ezer a mai napig. Tehát a rigómezei csata, az fekete varjak mezeje, kicsit Hitchcock-i hangulata van. Ez a nap volt a legérdekesebb és a legveszélyesebb nap is egyben,
amit Koszovóban átéltem. De azt is veszélyesnek mondanám, amikor egy konferenciát elnököltem a Grand Hotelben Pristinában, és ott
volt a fél világ, a BBC is közvetítette, és kiment
az áram, megszakadt a szinkron- tolmácsolás.
Ott álltam 500 vendéggel és 10 perc alatt kellett
megoldanom a problémát, ami sikerült.
- Milyen ügyek, emberi történetek jöttek veled
szembe a munkád során? Felidéznél egyet?
- Egyszer dolgoztam az Európai Emberi Jogok
Bíróságának egyik bírájával, akiből később elnök lett. Azt nem mondom meg, hogy melyik
ország képviseletében. Ő mesélte, hogy úgy
lett bíró, hogy hivatalos volt egy konferenciára, egy nagyon elismert helyen, de valahogy
érezte, hogy nem oda kell mennie, hanem másik helyre, aminek egyáltalán nem volt presztizse. A lényeg, hogy a szívére hallgatott, nem
az eszére. Ott találkozott valakivel, akitől meghallotta, hogy X ország ratifikálni fogja az Európai Emberi Jogi Egyezményt, és akkor feláll a bíróság és akkor új bírók lépnek hivatalba. A lényeg, hogy a végén ő lett az egyik bíró, később pedig a bíróság elnöke. Nagyon sokszor láttam és tapasztaltam a saját életemben is,
hogy a nagy dolgok kis dolgokon múlnak.
- Milyen politikai, közéleti nagyságokkal találkoztál?

Koszovóban, a háborús övezetben a nemzetközi jogászok.
- Egyszer találkoztam személyesen a Világbank elnökhelyettesével, Bouthrous-Bouthos
Gali-val, az ENSZ volt főtitkárával, továbbá sok nagykövettel. Találkoztam Jacques
Chirac elnökkel is Hágában. A legemlékezetesebb számomra, mégis a Richard Holbrooke-kal való találkozás volt - aki a balkani béke megalkotója, a Dayton-i szerződés létrehozója -, amikor az amerikai külügyminisztériumban a lift előtt összefutottam vele véletlenül. Pont akkor olvastam a feleségének,
Kati Martonnak a legújabb könyvét. 10 percet tudtam vele beszélni, ráadásul még a közös fotóba is beleegyezett, pedig 15 ember
várt rá. Sajnos hat hónappal később szívrohamban meghalt. A másik emlékezetes találkozás Moldova miniszterelnök-helyettese volt, amikor Moldova átvette az Európa Tanács elnökségét hat hónapra 2003-ban
és nekem is volt benne munkám. A miniszterelnök-helyettes úr azt mondta, hogy an�nyira kiváló munkát végeztem Moldova számára, hogy gondolkodott rajta, hogy tudná meghálálni, és úgy döntött, hogy megadja nekem a moldáv állampolgárságot, „mert
kiváló moldáv állampolgár lenne belőlem”.
Találkoztam egy vatikáni érsekkel is, aki közölte, hogy mi magyarok nagyon jó katolikusok vagyunk. Amikor a férjemmel a Gundelben egy esküvői vacsorát szerveztünk, eljött a partinkra az akkori francia nagykövet
is. Találkoztam a francia szenátus főtitkárával, akivel, mint kiderült, ugyanazon a helyen laktunk Párizsban diákkorunkban 30 év
különbséggel. Dolgoztam együtt egy francia
szenátorral is, aki a CLRAE Kongresszus alelnöke, később elnöke lett, és a feleségével
is összebarátkoztam egy hivatalos kiküldetés során. A legérdekesebb találkozások, valahogy véletlenül történtek, úgy, hogy nem
volt megtervezve.
- Márta! Miből kellett a legtöbb, hogy ilyen sikeres karriert fuss be? Tehetség, elhivatottság,
szorgalom, szerencse?
- Mind a négy. Kitartás, szorgalom, rengeteg
munka, istenáldotta tehetség, mert a nélkül
nem megy. De talán a belső iránytű, hogy mindig tudtam, merre kell lépnem, meddig mehetek el, mik a határaim, milyen emberekkel állhatok szóba. Hozzáteszem, a belső iránytű ahhoz is szükséges volt, hogy higgyek magamban. Tehát, nem szabad és nem is lehet más életébe beleszólni, mert ezt mindenkinek önmagának kell éreznie.
berta

Márta és Beau Biden (jobbra hátul) nemcsak kollégák, jó barátok is voltak.
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Maszk mögött kint és bent
November 12-e óta néhány terület kivételével szinte mindenhol maszkot kell hordanunk Tiszaújváros utcáin, terein. A
kormány a 10.000 lakos feletti településeken a polgármestereket hatalmazta fel a
döntésre, így több nagyvárosban is kötelezővé tették a maszk viselését a közterületeken. A jogszabály egyelőre egy hónapig
van érvényben. Hogy népszerű-e a döntés
vagy sem? Erről megoszlanak a vélemények, online és az utcán is.

Gellérfiné Erika
- Én már nagyon
nehezen viselem a
maszkot, már fulladok tőle. Napi
12 órában dolgozom, és végig rajtam van a
maszk. Hogy megvéd-e a vírustól? Valamit
biztos számít, remélem igen. Én örülök ennek a döntésnek is, hogy az utcán is kötelező a maszk. Így legalább egy kicsit mindenki védi magát és az embertársait. Mindig
van a zsebemben és az autóban is maszk, soha nem felejtem el felvenni. Arról is hallottam, hogy a rendőrök ellenőrzik az utcákon
a kötelező maszkviselést, de itt a városban
még nem hallottam, olyanról, hogy pénzbírságot is kiszabtak volna bárkire, mert nem
volt rajta maszk.

Masason László
- Hallottam róla, hogy Tiszaújvárosban az utcán is kötelező a maszk. Itt
van a zsebemben, de elfelejtettem
felvenni. Szerintem hülyeség ez az
egész, én nem találkoztam még Covid-os beteggel. A buszon állandóan
hordjuk.

Gintner György
- Hallottam az új szabályozásról és azt
is tudom, hogy hol nem kell viselnünk
a maszkot, a parkokban. Egészségünk
védelme érdekében be kell tartanunk
ezt, és mások miatt is el kell ezt fogadnunk. Ennyit meg kell, hogy érjen
mindenkinek a saját egészsége.

Balázsné Kiss Karolina a buszállomáson maszk nélkül
gyalogol a Szent István út felé ahogy megszólítjuk és a maszkról kérdezősködünk, felveszi. - Itt van a maszk a zsebemben, csak
még nem szoktam meg, hogy fel kell venni.
Ha kell, akkor kell, legalább óvjuk a többi
embert. A TV-ben hallottam, hogy ide a városba, szinte mindenhova kell a maszk, de a
neten és facebook-on is láttam, olvastam. Én
orvosi maszkot használok, mivel ez egyszer
használatos, így minden nap kicserélem.
Bányász Miklós, Balogh Martin
- Rossz, hogy mindenhol maszkban kell lennünk. Körömben lakunk ide járunk suliba Tiszaújvárosba. Nem tetszik nekünk ez a döntés. Körömben csak a
boltokban
kell maszkot hordani.

Bartók Gábor élete legrosszabb napjait élte át novemberben. Elkapta a koronavírust. A kórházat megúszta, de egy hónap
volt, mire kijött a betegségből.
- Azt gondolom, és ezt is olvastam, hogy
azért is hordjuk a maszkot, mert nem mindegy, hogy milyen dózisban kapjuk el ezt a
vírust. Ha a maszk valamennyire véd, akkor
valamennyire megszűri a vírust és nem kapunk belőle annyit, ha pedig kisebb dózist
kapunk belőle, akkor nem is ér olyan intenzitású betegség minket. A koronavírusból
kilábalva mindenkit arra buzdítok, hogy vegye fel a maszkot, és ha csak lehet, felezze
meg a szokásos kijárásait, mert sokszor csak
azért megyünk ki, hogy kint legyünk. Próbáljunk meg magunknak határt húzni, gondoljuk át valóban fontos-e útnak indulnunk,
és ne menjünk közösségbe, ahol a legjobban
terjed a koronavírus.

Szimonetta
- Nem örülök neki, hogy egyre több helyen maszkot kell használni, már
elegem van abból, hogy minden nap hordom. Nem szeretek benne lenni. Szerintem az orvosi maszk és az a textil maszk, amit a boltban lehet kapni, az semmitől sem véd, inkább a visszájára hat, nem arra, hogy
segítsen.
berta

Kijárási tilalom: üres utcák, csendes város
November 11-étől éjszakai kijárási tilalom
lépett életbe este 8 és reggel 5 óra között. A
tilalom alól az mentesül, aki munkavégzés
miatt van kint az utcán, ezt azonban hivatalos papírral szükséges igazolni. A tilalom
alól kivételt jelent az egészségkárosodással,
életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető
helyzet. Kutyát sétáltatni lehet, a lakóhely
500 méteres körzetében.
A rendőrség több mint háromezer esetben intézkedett a kijárási tilalom megszegése miatt
annak november 11-i életbe lépése óta. A koronavírus-járvány elleni védekezés része a kijárási tilalom is.
- A hétvégén a kijárási tilalom, valamint a közterületi szabályok betartásának ellenőrzése során rendőreink azt tapasztalták, hogy a gyalogosforgalom, a közterületi jelenlét gyér volt az
utcákon - mondta Kiss Róbert rendőr alezredes,
az operatív törzs ügyeleti központ vezető-helyettese tájékoztatójában. - Azt tapasztaltuk,
hogy az állampolgárok jelentős részben megértették azt, hogy a kijárási tilalom betartásával mások életét, testi épségét, egészségét óvják meg, és ezzel a járvány elleni védekezést
tudják elősegíteni. A hétvégén mindennek ellenére 1500 személlyel szemben kellett rendőri
intézkedést folytatnunk, akik ténylegesen meg-

szegték a kijárási tilalomra vonatkozó korlátozást. Ebből 34 fő volt az, aki a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt
szegte meg.
Bárki könnyen ellenőrizheti, hogy mennyi is az
500 méter, az interneten több oldalon is, ha lakóhelyünkre kattintunk, megjelenik a térkép, és
az 500 méteres kör.
Harangozó László naponta akár nyolcszor
is megsétáltatja kutyáját.
- Állandóan otthon vagyok - mondta László -, tervezéssel foglalkozom, gépeket tervezek, csak a kutyát hozom le sétálni. Változó,
hogy hányszor sétálunk, általában hatszor is
lehozom, nagy kutya, nagy a mozgásigénye,
ki is kéri magának, hogy le akar jönni, ilyenkor általában egy-egy órát szoktunk sétálni.

Este nyolc után a Városháztéren.
Napközben még ugyanolyan minden, de este
8 óra után már csendes, kihalt, üres a város.
Csak pár autó halad el a Szent István úton,
egy-egy kerékpáros teker át a téren és pár
kutyát sétáltató.
- Elég csendes lett a város - mondta Lengyel
Vanda -, azt látom én is, hogy csak a kutyások vannak lent az utcákon, senki más. Azért
a kutyáknak vannak szükségleteik, jó, hogy
le lehet őket hozni, hisz máshogy ezt nem is
lehetne megoldani.

- Tudomásul vettük, ha ezt kell csinálni, akkor így lesz - mondta Szabóné Kiss Mária
-, én háromszor hozom le a kutyát, este 8 óra
után is, hisz már öreg a kutyus, szükségletei vannak. Este már csak kutyasétáltatókkal
szoktam találkozni, úgy látom, az emberek
betartják a szabályokat.

Rendőrök ellenőrzik, hogy az emberek betartják-e az éjszakai kijárási tilalom szabályait.

S. Bognár Ivett is este 8 után sétáltatja kutyáját.
- Először nagyon megijedtünk a kijárási tilalom miatt - mondta Ivett -, hiszen én mindig
8-kor hozom le a kutyát sétálni, hogy kibírja
az egész éjszakát. Most kicsit nyugodtabban
sétálok az utcán este, hogy nincsenek ilyen
furcsa emberek a városban, nekem kicsit pozitív, hogy mi azért a kutyát le tudjuk hozni.
Félelmetes, hogy mennyire üres a város. Csak
kutyásokkal találkozom ilyenkor, de velük se
nagyon beszélgetek. Hordom ilyenkor is a
maszkot, betartom a szabályokat. Úgy gondolom, hogy ez fontos, van értelme. Nagyszüleimmel sem találkozom most, pedig nagyon szoros a kapcsolatunk. Ha kell nekik valami a boltból, megveszem és beadom, vagy
az erkélyen keresztül beszélgetünk pár szót.
Nagyon hiányoznak, rossz most nagyon, de
fontos, hogy megfékezzük a vírust.
Fodor Petra

6. � Kultúra/Biztonság

Szünetel a könyvtárbuszos
szolgáltatás
November 11-e óta legalább 30 napig nem közlekednek a
könyvtárbuszok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Idén tavasszal már történt egy leállás, de június közepétől újra lehetett
kölcsönözni a megye legkisebb településein, ám ez most határozatlan ideig nem lehetséges.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 53 olyan település van,
amelyre könyvtárbuszok közlekednek, ám a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan elrendelt veszélyhelyzet miatt november 11-től ez a szolgáltatás szünetel. Így most bizonytalan ideig a kistelepüléseken élők ebben a formában nem vehetik igénybe a könyvtárbuszokat. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár munkatársai azonban a leállás ideje alatt is készséggel válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre, melyeket a
konyvtarbusz@rfmlib.hu e-mail címen, vagy a 30/140-5469-es
telefonszámon lehet feltenni.

2020. november 19.

KönyvtárMozi program a megyében
A kistelepülési könyvtárakban az utóbbi években egyre népszerűbb a KönyvtárMozi program, mely 5 éve működik
szerte az országban, így megyénkben
is. A rendezvény kialakításának alapja a 2013 óta működő Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer (KSZR), mely segítséget nyújt a megvalósulásához. Az
esemény a koronavírus-járvány idején
szünetel, de a szervezők bíznak abban,
hogy a veszélyhelyzet feloldását követően folytatódhat a program.
Az évek során - állami forrásból finanszírozott - infrastrukturális fejlesztések tették lehetővé a projekt indulását, és akadálytalan működését a szolgáltatóhelyeken. A támogatásból projektorokat, televíziókat és vetítővásznakat vásároltak. A
KönyvtárMozi-hálózat az 5500 fő alatti
települések könyvtáraiban teszi alapszol-

gáltatássá a vizuális kultúrához való hozzáférés biztosítását. A cél az, hogy azokon a kistelepüléseken élők is igénybe
vehessék a szolgáltatást, ahol nincs mozi,
így ők is hozzájuthatnak azokhoz az értékes tartalmakhoz, amelyeket esetleg csak
a nagy lélekszámú települések filmklubjainak tagjai érhetnek el. A szolgáltatás
2015 októbere óta működik az ország valamennyi megyéjében, a programban regisztrált kistelepüléseken. A konyvtarmozi.hu oldalon található filmkészlet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ),
a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a Kecskemétfilm Kft., valamint a Dunatáj Alapítvány segítségével vált elérhetővé a KSZR
tagkönyvtárak számára a Nemzeti Audiovizuális Archívum pontokon keresztül. A

Regisztrált települések a KönyvtárMozira
Cigándi Járás: Bodroghalom, Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Tiszakarád (5)
Edelényi Járás: Hídvégardó (1)
Encsi Járás: Krasznokvajda (1)
Gönci Járás: Abaújszántó, Boldogkőújfalu, Hidasnémeti, Telkibánya, Tornyosnémeti (5)
Kazincbarcikai Járás: Alacska, Bánhorváti, Berente, Kurityán, Tardona, Sajókaza, Vadna (7)
Mezőcsáti Járás: Ároktő, Tiszadorogma (2)
Mezőkövesdi Járás: Bogács, Borsodgeszt,
Bükkábrány, Cserépfalu, Egerlövő, Mezőnagymihály, Szentistván, Tibolddaróc,
Tiszavalk (9)
Miskolci Járás: Bükkaranyos, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kondó,

„Társasházak napja”
2020. november 02-30.
Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem
helyezhetők el.
Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a
lezárás tűzvédelmi eszközök, a hő- és füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja.
A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók,
mentők munkáját akadályozza.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha
valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?
Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása.
Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer
alkalmazása, mely a szakszerű kivitelezés esetén garantálja a
biztonságot.
Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság - franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt - kisebb 1,3
méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag
alkalmazása.
A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás
egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

Sajóbábony, Sajólászlófalva, Sajópetri,
Sajósenye (9)
Ózdi Járás: Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Hangony, Nekézseny, Uppony (6)
Putnoki Járás: Királd, Zádorfalva (2)
Sárospataki Járás: Viss (1)
Sátoraljaújhelyi Járás: Füzér, Filkeháza, Hollóháza, Kovácsvágás, Mikóháza,
Nyíri, Pálháza (7)
Szerencsi Járás: Golop, Legyesbénye,
Mád, Rátka (4)
Szikszói Járás: Léh (1)
Tiszaújvárosi Járás: Hejőkürt, Nagycsécs,
Kesznyéten, Sajóörös (4)
Tokaji Járás: Erdőbénye (1)

Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?
Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak tartalmaznia kell a nyílt láng
használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat.
Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben tartsunk megfelelő távolságot
a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást
okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból, erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk
lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat.
A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár
csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!
Miért fontos a Tűzvédelmi házirend, és milyen előírások
vonatkoznak rá?
A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek
esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a
lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg
kell jelölni a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel
kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is
szerepelniük kell a dokumentumban.
Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a
tűzvédelmi házirend kidolgozását javasolt szakemberre bízni.
A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen
gyakorlat az, amikor az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból,
vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek
részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre
vonatkozóan tartalmazzák az egyedi, az ingatlanban lakóktól
és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.
A tájékoztatót kiadja:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
www.katasztrofavedelem.hu

A kesznyéteni könyvtármozi.
programot az IKSZ koordinálja a megyei
könyvtárak közreműködésével.
A szolgáltatás a helyi könyvtárakban valósul meg, kizárólag magyar filmeket,
közkincseket és valamennyi korosztály
igényeit kiszolgáló, animációs-, játék-,
rajz-, dokumentum- és ismeretterjesztő
filmek nyilvános vetítését teszi lehetővé,
a magyar kultúra értékeit közvetítve.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében eddig
összesen 65 település és egy könyvtárbusz
regisztrált a programra, melynek köszönhetően összesen 92 településen valósulhat
meg vetítés a megyében. Az elmúlt 4 évben összesen több mint 800 vetítés történt
a településeken, amely jelzi, hogy a helyiek igénylik ezt a szolgáltatást, örömmel
vesznek részt rajta. A vetített filmek műfaji megoszlásából kitűnik, hogy tavaly a sorozatok voltak a legnépszerűbbek, de a játék- animációs- és dokumentumfilmeket is
kedvelték. A településeken a KönyvtárMozi egyben közösségépítő szerepet is betölt,
hiszen a vetítéseket sok helyszínen beszélgetés, közönségtalálkozó követi. A programhoz kapcsolódó közösségi események
számos helyi ötlettel gazdagodtak, például az Ízőrzők című film vetítését követően
közös főzéssel és vacsorával fejezték be a
rendezvényt.
Brézai Zoltán

Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási területről és a száraz
felszálló vezetékek átalakításáról?
Az épület tűzoltógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.
Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt
a tiltó tábla utólagos elhelyezése
A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi
kirendeltségek adnak felvilágosítást.
A meglévő száraz felszálló tüzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi
hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tüzivíz rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai!
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel
rendelkező lakóépület központi szellőző-rendszerét a gyártó
által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év
helyett 4 évente kell tisztítani.
Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1
db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack
használható, vagy tárolható.
Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő
és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin nem helyezhetők el éghető
anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat:
54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A mindenkor hatályos szöveg elérhető: www.njt.hu
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
és elérhetőségei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3580 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1. szám
Tel.: +49/ 341 244; e-mail: titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu
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50 éves jubileumi évforduló

Idén ünnepli a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola az épület fennállásának 50. évfordulóját.
Ismét újabb mérföldkőhöz érkezett városunk, hiszen Leninvárosban épült, s ma Tiszaújvárosban található az az intézmény,
mely külsejében is megújulva, többször átalakulva, ám eredeti funkcióját megtartva sikeresen oktatja, neveli tovább a gyermekeket.
1970-ben nyitotta meg kapuit a 4. számú Általános Iskola. Az
ünnepélyes megnyitó 1970. november 21-én volt. A 12 tantermes épület az évek során 20 tantermesre bővült. Az első évben a
tanulók létszáma 392 fő volt, 1987-ben érte el a maximumot 619
tanulóval, majd a város lélekszámával párhuzamosan csökkent.
Az intézmény arculatának kialakításakor a műveltség alapjainak lerakása mellett mindig gondot fordított a művészeti oktatásra, nevelésre.
1981-ben indult az emelt óraszámú ének-zenei képzés. A közel
húsz éven át virágzó énektagozat kitűnő eredményekkel büszkélkedhetett, az aranykoszorús minősítést is elnyerte.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
felvételi tájékoztatója a
2021/2022-es tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
(feladatellátási hely: 001)
1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő Tagozatkód: 0001
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
történik. A felvételi pontszámba 50 % ban az 5. év végi és a 6.
félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 25 % ban a két központi írásbeli eredménye számít.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1 osztály, 30 fő.
Tagozatkód:0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján
történik. A felvételi pontszámba 50 % ban az 5., 6., 7. év végi
és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 25 % ban a két
központi írásbeli eredménye számít.

1985-ben startolt a rajztagozat, ahol sok kiváló művészpalánta
változatos technikákat ismerhetett meg. A magas szintű képzésnek köszönhetően a kis képzőművészek számos hazai és nemzetközi díjat, aranydiplomát tudhattak magukénak. Közülük
többen hazánk sikeres művészei lettek.
1992-ben az iskola felvette Arany János nevét. 2000-ben megszűnt az önállósága, a város hat általános iskolája, zeneiskolája és szakszolgálata egyetlen hatalmas intézménybe tömörült
(ÁAMIPSZ). A 2003 és 2011 közötti időszakban az intézmény
egy-egy kisebb tagiskolája az Arany János iskolába integrálódott (3. számú Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és az 1.
számú tiszaszederkényi tagiskola, a Vásárhelyi Pál ÁMK).
Az úttörőmozgalom segítségével egy erős, összetartó közösség
alakult ki, ahol a gyermekek szabadidejét hatékonyan és tartalmasan tudták megszervezni az akkori pedagógusok.
A művészeti nevelés mellett az iskola számos megyei, országos
tanulmányi és sport versenyen ért el kiemelkedő eredményeket.
2013. szeptemberétől az iskola fennállásának több mint 40 éve
alatt felhalmozott értékeket, hagyományokat megőrizve Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola néven önálló
intézményként működik tovább a keresztény hit szellemében.
Az iskola keresztény szellemiségének alapja a katolikus hit, kiemelve ebben a lelki értékek fontosságát, nem csak a tanórákon, hanem a tanórán kívüli foglalkozásokon, közösségi programokon is. Pedagógiai tevékenységének célja nemcsak a korszerű ismeretek átadása, hanem olyan emberi és erkölcsi értékek kialakítása, amelynek birtokában a tanulók saját egyéni boldogulásukat meg tudják teremteni. Az iskola szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedéket kíván nevelni a rábízott
gyermekekből.
„Köszönöm elődeinknek és jelenlegi kollégáimnak, hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet. Mi pedagógusok, a rengeteg
változás és változtatás ellenére hiszünk a nevelés lehetőségében,

3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 15 fő
Tagozatkód: 0003
A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a
matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 % ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50 % ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika; 0,5 osztály, 15 fő.
Tagozatkód: 0004
A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 % ban az 5., 6., 7. év végi és a 8.
félévi tanulmányi eredmények átlaga, 50 % ban a központi matematika írásbeli vizsga eredménye számít.
5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő.
Tagozatkód: 0005
A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények, az angol nyelvi szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A
felvételi pontszámba 25 % ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi
eredmények átlaga, 25 % ban a szóbeli vizsga, 25 25 % ban a
két központi írásbeli vizsga eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt magyar (+dráma); 1 osztály, 30 fő.
Tagozatkód: 0006
A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga
eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25 % ban
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munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.
Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy
egészségesen fejlődjenek, és iskolánkban igyekszünk biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra képességeik
szabad kibontakoztatásához.”
Novemberben a „Fél évszázad képekben” című kiállítás megnyitásával indul a múltidézés.
Szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt, városunkban
lakó vagy hozzánk lélekben hazalátogató régi diákot az 50 évet
átölelő virtuális kiállításra!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a volt diákok és tanárok
emlékeiből rendezett tárlatról készült képek és videók a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola honlapján tekinthetők meg: http://szentistvan-tiszaujvaros.hu/, melyek feltöltése folyamatos.
Gál Benjáminné
igazgató

az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25 % ban
a szóbeli vizsga, 50 % ban a magyar nyelvi központi írásbeli
vizsga eredménye számít.
A 9. évfolyamra és a hat évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén is a felvételi lapok megküldésének (postára
adásának) határideje 2021. február 19. Amennyiben a tanuló
nem intézményünkben írta meg a központi írásbelit, a jelentkezési lapjához kérjük, csatolja az írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát.
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról
A tanuló 2020. december 4-ig nyújthatja be jelentkezési lapját.
A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők iskolánk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2021. január 23. 10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
Tájékoztató a szóbeli vizsgákról
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2021. február 24. 13:00 óra.
A magyar nyelv és irodalom osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2021. február 25. 15:00 órakor lesz.
A szóbeli vizsgák követelményei, valamint a beiskolázásra vonatkozó további információk megtekinthetőek honlapunkon
(www.eotvos-tuj.edu.hu), a Beiskolázás 2021/22 menüpont
alatt.
Szaniszló László
intézményvezető

8. � Vegyes
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Tehergépjárművek
értékesítése

Tovább zöldül a város

Az előző évekhez hasonlóan idén is
több díszfa, örökzöld telepítése zajlik
városszerte. Az ültetések a „Zöldülő
Tiszaújváros” program keretében és az
éves fatelepítési terv szerint történnek.
A fajokat tekintve igen változatos túlkoros, többször iskolázott díszfát szereztünk
be, előtérbe helyezve a magyar nemesítésű, jó várostűrő képességgel rendelkező fajtákat.
A fák többségét a közterületi parkokba
ültetjük a meglévő fasorok pótlására, játszóterek környezetébe, szoliter parkfaként ültetve. Új fasor is létesül, a Tiszaszederkény városrészt és a várost összekötő út mellett.
A közparkokat Tilia Szent István (hársfa),
Fraxinus ornus „Huba” (virágos kőris)
magyar nemesítésű fajtái díszítik majd.
Az Acer platanoides „Olmstedt” (oszlopos juhar), keskeny utcák fásítására, parkolók környezetébe is alkalmas fajta.
A Tiszaszederkényt és a várost összekötő
út mellé is magyar fajta kerül, a Fraxinus
excelsior „Tekeres” (magas kőris), mely
30-40 m magasra is képes megnőni, kitűnő várostűrő sorfa.
Az ültetések előkészítésekor elsődleges a

Új fasort telepítettek a Tiszaszederkény felé vezető úton.
közműtérképek áttekintése, hogy a tervezett helyen a felszín alatt milyen vezetékek futnak. A megfelelő védőtávolságot
az egyes vezetékektől be kell tartani.
A fák telepítésekor a talajlakó kártevők
ellen Force 1,5 G talajfertőtlenítőt használunk. A Symbivit mikorrhiza gomba talajba való kijuttatásával pedig elősegítjük az ültetett növényanyag gyökerének
víz- és tápanyagfelvételét, mellyel a növények sokkal ellenállóbbak lesznek. Az
ültetéskor a fákat karózással tartjuk stabil

egyenes állásban, mely szintén elősegíti
a fa biztonságos gyökeresedését. A törzsvédelem Sunreflex típusú szerrel történik, melynek célja, hogy az ültetés során
egyébként is sokkhatásnak kitett fák törzse a napsugarakat visszaverje, és ne alakuljon ki nyáron héjaszás (a fáknak napsütés által okozott betegsége) télen fagyléc.
Tamics Adrienn
kertészeti részlegvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2020. november 20-án
(pénteken) 1801 kg kétnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Sajó: 			
Csécsi tó: 		
Erdészeti tó:		
Tolnai tó:		
Örösi tó:		
Kürti tó:		

201 kg
500 kg
500 kg
200 kg
200 kg
200 kg

A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2020. november 21-én (szombaton) reggel 7 órától lehet.
Serfőző Gergely
horgászmester

Közérdekű telefonszámok

Hétfő óta szünetel
a személyes ügyfélfogadás

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy a koronavírus terjedésének lassítása,
megakadályozása érdekében ügyfélszolgálati
irodájában (Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) a személyes ügyfélfogadást 2020. november 16-ától ideiglenesen szünetelteti.
Társaságunk arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban a kapcsolattartásra az
alábbi elérhetőségeket használják:
• hangrögzítővel ellátott telefon: 06-49-544323
• elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@
tszolg.hu
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a
koronavírus hatására kialakult helyzetet és
a hivatalos ajánlásoknak megfelelően hozza
meg az esetleges további intézkedéseket.
Köszönjük ügyfeleink együttműködését, a
korlátozás miatti kellemetlenséggel kapcsolatosan szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
TISZASZOLG 2004 KFT.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

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
17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi 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.
Sor- Biztosíszám ték (Ft)
1.

35.000

2.

90.000

Árverési alapár
(Ft)
350.000
ÁFA
mentes
900.000
ÁFA
mentes

Licitlépcső (Ft)

10.000
vagy annak egész számú
többszöröse
10.000
vagy annak egész számú
többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csekken 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 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűjtő 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

Családsegítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út
3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör
betöltésére, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek,
krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1993. évi III. törvény,
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II.
rész 1. Alapellátások - Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevélmásolat
- felhasználói szintű MS Office (irodai
alkalmazások)
Pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos

információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 3564/2020., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. december 07.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2020. december 11.
Az állás a pályázatok elbírálása után
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az
intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 356-4/2020. azonosító számon
2020. november 20. napján jelenik meg.
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A csapatmunka és a szív diadala
KOSÁRLABDA. Nehéz körülmények között vállalta az összecsapást Szendrey Zsombor vezetőedző legénysége a Vásárhelyi Kosársuli csapatával szemben november 13-án.
A bajnokság nyolcadik fordulóját erősen hiányos kerettel várta a Phoenix: Kovács Martin, Molnár, Martin, Orliczki és Pöstényi is
hiányzott a játékosok közül. Az esély egy
olyan csapat ellen, mint a Vásárhely nem nálunk volt. A járványügyi helyzet miatt zárt
kapus mérkőzésen mégis hazai győzelem
született. Nem is akármilyen!!!
Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli
96-65 (19-22, 18-13, 32-14, 27-16)
2020. november 13. Tiszaújvárosi Sportcentrum, nézők nélkül.
Játékvezetők: Lengyel Ádám József, Sallai István József, Horváth Csongor Béla.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Taskó István (9/6), Drahos Gábor (18/6), Szilasi Bence (25/12), Kovács Zoltán (21/3), Lajsz
Gergely (14). Csere: Czimer Adrián (3), Hajdu
Boldizsár (-), Drizner Gábor (-), Szabó Norbert
(6), Eremiás Kristóf (-), Orosz Zoltán (-), Balogh Ákos (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Kiegyenlített kezdést követően Drahos vezérle-

tével látványosan erősödni kezdett a tiszaújvárosiak játéka. Az etap közepén már hat ponttal
is vezetett a hazai gárda, a Vásárhely azonban
igazított támadójátékán, és a nyolcadik percre megfordította az állást (19-20). A maradék
időben a Phoenix már nem tudta visszavenni az
irányítást.
A második negyed elején még mindig a vendégek fölénye érződött, akik igyekeztek elszakadni, a lassan növekedő hátrányt Lajsz és Kovács kosarai ellensúlyozták, így sikerült versenyben maradni. A negyed második felében a
Drahos-Szilasi páros pontjaival született meg
előbb az egyenlítés, majd a fordítás, hogy aztán
a félidőre tiszaújvárosi előnnyel érkezzenek el
a riválisok (37-35).
A harmadik negyedet mindkét gárda pontatlanságokkal kezdte, a rossz sorozatot Lajsz közelije törte meg, amit Szilasi három távolija követett. Bár közben az ellenféltől is érkezett egy
hárompontos válasz, ez a sorozat akkor is döbbenetes volt, ráadásul jól érzékelhető, tízpontos vezetés született pár perc leforgása alatt
(48-38). Ez a szakasz jelentette a meccs fordulópontját, ettől kezdve alig-alig szakadt meg a
Phoenix előnyének növekedése. A remek ös�szjátéknak, valamint Kovács, Szilasi és Drahos
eredményességének köszönhetően a záró etap

A bajnokságban most debütált fiatalok nem okoztak csalódást, megőrizték az előnyt.

Drahos (15 középen) most is óriásit játszott, 18 pontja mellett egyebek közt 14 lepattanót
szerzett.
előtt már húszpontos különbséget mutatott az
eredményjelző (69-49).
Félő volt, hogy bajt okozhat a kimerültség, de
a fiúkat nem lehetett megállítani. A negyedik
etapot Szabó, Taskó és Szilasi kosarai nyitották meg, és amikor a Vásárhelynek sikerült ismét húsz pontra visszajönnie, Taskó és Szilasi
triplái következtek. A remek játékosokat felvonultató Vásárhely nem találta az ellenszert, Kovács és Szabó kosaraival már harminc pont fölött járt az előny (87-55), amikor ismét betaláltak az ellenfél dobásai, de ezek már lényegében nem változtattak a különbségen. Szendrey edző a lefújás előtti másfél percet a felnőtt
bajnokságban most debütáló fiatalokra bízta.
Czimer, Orosz, Hajdu, Drizner és Balogh ötöse nem okozott csalódást, megőrizték a Tiszaújváros előnyét.
Drahos ismét óriásit játszott. Tripla-duplával,
18/6 ponttal, 14 lepattanóval, 4 szerzett labdával, 10 assziszttal, 6 kiharcolt faulttal és 1 blokkal érte el a találkozó legjobb teljesítményét.
Lajsz sem tétlenkedett, ő is elérte a dupla-duplát (14 pont, 11 lepattanó, 4 assziszt, 2 kiharcolt
fault, 1 blokk), valamint nagyszerű dobóformát
mutatott Kovács Zoltán (21/3 pont, 5 lepattanó,
4 assziszt) és Szilasi Bence is (25/12 pont, 2 le-

pattanó, 2 assziszt, 2 kiharcolt fault, 1 blokk).
Ám elismerést érdemel mindenki, aki pályára
lépett ezen a napon.
Szendrey Zsombor vezetőedző: Nem túl jó szájízzel készültünk erre a mérkőzésre, hiszen az
eredménytől függetlenül el kell mondani, hogy
öten, hatan, majd heten edzettünk ezen a héten, a kezdő ötösünkből négy ember betegséggel küzdött. A ma pályára lépők közül mindenkire vonatkozik, hogy ilyen csapatmunkát talán
még nem is láttam; óriási szívvel, elánnal és
elszántsággal sikerült ma legyőznünk egy nagyon jó erőkből álló hódmezővásárhelyi csapatot. A sok hiányzó miatt egész héten azon
gondolkodtunk, hogy halasszuk-e el a mec�cset, hiszen még a legutolsó napon is lebetegedett egy játékosunk, illetve volt, aki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott eljönni. Így a
keretünkből hét emberünk maradt, és a hiányzókat olyan U20-as játékosokkal pótoltuk, akik
életükben először szerepeltek felnőtt mérkőzésen. Az a döntés született tehát, hogy a problémák ellenére is lejátsszuk a meccset, és mindezek miatt érezzük igazán értékesnek ezt a győzelmet. Csak gratulálni tudok a fiainknak! Most
annyi a dolgunk, hogy a földön maradjunk, és
készüljünk a következő meccsre.

Játék nélkül szerzett három pont
LABDARÚGÁS. Sok volt a bizonytalanság
az elmúlt héten a magyar sportéletben, így a
labdarúgásban is. Csányi Sándor, a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a hét
elején még az NB III-as és az alacsonyabb
osztályú amatőr labdarúgó bajnokságok felfüggesztéséről beszélt, majd a hét közepén
változott a helyzet és kiderült folyatódik itt
is a pontvadászat. A 18. fordulóban 3 pontot
szerzett Gerliczki Máté együttese, de a Füzesgyarmat elleni mérkőzés elmaradt.
A Füzesgyarmat csütörtökön kereste meg a
Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetését azzal a
kéréssel, hogy halasszák el a szombati találkozót. Az alföldi együttesnek ugyanis betegségek
miatt nem volt kellő számú hadra fogható játékosa. A halasztáshoz a tiszaújvárosiak nem járultak hozzá. Nem sportszerűtlenségből. Az elnökség szerda esti ülésén a kialakult helyzetre való tekintettel egyértelmű döntést hozott a
2020-as év hátralévő mérkőzéseit illetően. A
Bozsik rendezvényekre halasztást kér az egyesület. A nagypályás UP csapatok és a felnőtt
csapat esetében pedig nem kér majd halasztás, de az ellenfél esetleges kéréséhez sem járul
hozzá, azzal, hogy amennyiben az MLSZ más
döntést hoz, azt természetesen tudomásul veszi
a klub. Az FC Tiszaújváros ezzel azt is felvállalta, hogy ha bármely csapata nem tud kiállni, úgy vállalja a nulla ponttal történő jóváírást.
Döntését azzal indokolta az elnökség, hogy a
bajnokság őszi szezonjából rövid idő van hátra, a tavaszi idényből előrehoztak két mérkőzést, és a Hatvan ellen is van egy, december 10ére halasztott meccsük. Lukács Flórián, a klub
elnökségi tagja megkeresésünkre úgy fogalmazott, hogy a klubvezetés megvizsgálta a kö-

rülményeket és ennek ismeretében hozta meg
döntését. A labdarúgócsapatnál egyébként már
jóval korábban előírták az öltözőben és a csapatot szállító buszon is a kötelező maszkhasználatot. A mostani esetben a szakszövetség versenybizottsága határozatának értelmében 3-0-s
gólkülönbséggel a kék-sárgák kapták meg a 3
bajnoki pontot.
A 18. fordulóban egyébként a Tiszakécske Sényő mérkőzés is elmaradt, a 3 pont a Kécskéé lett. A Tiszafüred - Mezőkövesd II és a
Gyöngyös - DVSC II mérkőzést pedig november 25-re, valamint december 10-re halasztották.
A Tiszaújváros vezetőedzője, Gerliczki Máté,
miután kiderült, hogy folytatódik a pontvadászat, edzésekkel készítette fel csapatát a bajnokira, ám az újabb mérkőzésre még néhány napot várni kell. Az újvárosi együttes jelenleg 27
ponttal a 8. helyen áll, és ha semmi nem jön
közbe, akkor november 22-én vasárnap 13 órától az utolsó előtti helyen tanyázó Gyöngyös
otthonában lép pályára. Kérdés lesz-e a hétvégén forduló, ugyanis a hevesi gárda az elmúlt
játéknapon sem tudott kiállni, mert nem volt
elegendő egészséges labdarúgója. A Tiszaújváros úgy készül, hogy lesz mérkőzés, és Vámos
Márkon kívül mindenki Gerliczki Máté vezetőedző rendelkezésére áll.
A forduló további eredményei:
SBTC - Eger 1-2
Balassagyarmat - Zugló 1-0
Tiszakécske - Sényő 3-0 (megáll. eredm.)
Cegléd - Putnok 1-0
Kisvárda II. - Tállya 3-2
Sajóbábony - Hatvan 0-4
DVTK II. - Jászberény 0-1
Tiszafüred - Mezőkövesd II. Elhalasztva
Gyöngyös - DVSC II. Elhalasztva

Hét közben játszották:
13. forduló:
Mezőkövesd II. - Sajóbábony 5-2
15. forduló:
Tiszafüred - Balassagyarmat 0-1
A 10. fordulóban elmaradt Füzesgyarmat - Putnok meccset november 18-án, 13 órától, a 12.
fordulóban elmaradt DVSC II - Zugló meccset
november 25-én, 13 órától, a 13. fordulóban
elmaradt Eger - Füzesgyarmat mérkőzést december10-én 13 órától, a 14. fordulóban elmaradt Balassagyarmat - Eger találkozót, november 18-án 13 órától, a 17. fordulóban elmaradt
Hatvan - Tiszaújváros meccset december 10-én
13 órától, a 18. fordulóban elmaradt Tiszafüred
- Mezőkövesd II. meccset november 25-én, 13

órától, a Gyöngyös - DVSC II mérkőzést december 10-én 13 órától játsszák.
Következik a 19. forduló
2020. november 22., vasárnap 13:00
Mezőkövesd - SBTC
Jászberény - DVSC II.
Gyöngyös - Tiszaújváros
Füzesgyarmat - Sajóbábony
Hatvan - Kisvárda
Tállya - Cegléd
Putnok - Tiszakécske
Sényő - Balassagyarmat
Zugló - Tiszafüred
Eger - DVTK II.

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Tiszakécske 		
2. Jászberény 		
3. Eger 			
4. Füzesgyarmat		
5. Sényő 		
6. Zugló			
7. Kisvárda II.		
8. Tiszaújváros 		
9. Balassagyarmat
10. Tiszafüred 		
11. DVTK II.		
12. DVSC II.		
13. Cegléd 		
14. Putnok		
15. SBTC		
16. Tállya		
17. Hatvan 		
18. Sajóbábony 		
19. Gyöngyös 		
20. Mezőkövesd II.

18
18
16
16
18
17
18
17
17
17
18
16
18
17
18
18
17
18
17
17

15
14
8
9
8
8
7
8
7
7
6
6
6
5
5
4
5
5
3
2

1
2
5
1
4
4
7
3
5
3
5
3
3
4
4
6
2
2
4
2

2
2
3
6
6
5
4
6
5
7
7
7
9
8
9
8
10
11
10
13

49-13		
49-20		
30-13		
30-17		
35-25		
33-26		
26-27		
28-22		
20-20		
29-27		
29-27		
23-25		
18-24		
22-30		
24-36		
21-25		
25-34		
27-52		
20-46		
19-48		

46
44
29
28
28
28
28
27
26
24
23
21
21
19
19
18
17
17
13
8
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Megálljt parancsolt
a piros lap

KÉZILABDA. A legutóbbi fordulóban a Mezőkeresztes otthonában lépett pályára a TSC női csapata és szoros mérkőzésen végül ötgólos vereséget szenvedett.
Jól kezdtek lányaink, az első félidő 20. percéig vezettek, aztán feljött az ellenfél, és a félidőre megfordította az eredményt. A második félidő elején beleerősített a TSC, de a 37. percben a gólerős Kui Erika (addig hét találata volt) piros lapot kapott, ami
megpecsételte a derekasan küzdő vendégek sorsát.
Mezőkeresztes - Tiszaújváros
35-30 (18-14)
Góllövők: Bagdi B. 1, Bagdi Á. 14, Rónai A. 1, Szepesi I. 5,
Gutta F. 1, Kui E. 7, Varga K. 2.
A TSC őrzi 3. helyét. A góllövőlistán Bagdi Ágnes a 2. (53 gól),
Kui Erika az 5. (43).
A következő meccs - lapzártánk után - hazai pályán volt november 18-án, szerdán a 7. (utolsó) helyen álló Sárospatak ellen,
zártkapus mérkőzésen.

A Sportcentrum eseményei

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, a szurkolókat, sportbarátokat, hogy a legújabb Kormányrendelet értelmében kizárólag zártkapus mérkőzéseket lehet megrendezni.
November 21. (szombat)
Labdarúgás
FC Tiszaújváros - Debreceni Honvéd SE			
Műfüves pálya
10.00 U14 csapatok
12.00 U15 csapatok
Kézilabda
18.00 TSC - Gyöngyös férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
			
Játékcsarnok

2020. november 19.

Jubilál Tiszaújváros labdarúgása
Az idén hatvanéves Tiszaújváros labdarúgása. Ebből az alkalomból jelent
meg az FC Tiszaújváros kiadásában
Mező László „futballkrónikás” „60
éves Tiszaújváros labdarúgása” című
kötete, mely 1960-tól dolgozza fel a helyi foci történetét.
A könyv írója, szerkesztője előző könyvét, a 2010-ben megjelent „Tiszaújvárosi
futballkrónika” című kiadványát egészítette ki megannyi új információval, képpel, beszélgetéssel. Ez a könyv terjedelmében is tetten érhető, a 2010-es kötet
120 oldalt számlált, a mostani 276-ot.
- Szerencsére a hat évtized alatt a sikerek
és örömök voltak túlsúlyban. A gondot inkább az okozta: melyek kerüljenek be feltétlenül a könyvbe. A terjedelem megálljt parancsolt az első kiadáshoz hasonlóan most is. Ennek ellenére úgy vélem, sikerült a legfontosabb tiszaújvárosi futballeseményeket megörökíteni az utókor számára - írja könyve bevezetőjében a szerző.
A tartalomjegyzéket böngészve ilyen
címszavakkal találkozhat többek között
az olvasó: Bajnoki szereplések, Tabellasorok, Így látják Ők - interjúk, visszaemlékezések, Házi góllövőlista. Nem beszélve a mintegy 100 oldalt kitevő képekről,
dokumentumokról, újságcikkekről Tiszaújváros labdarúgásáról.
- Igyekeztem minél több régi és újabb fotót és dokumentumot „belegyúrni” a kiadványba. Ezek segítségével remélem színesebb és érdekesebb lett a könyv. (…) Ez-

úton mondok köszönetet mindenkinek,
aki valamilyen formában segített ennek a
könyvnek a megjelentetésében. Legyen az
anyagi támogatás, régi fotók, dokumentumok rendelkezésre bocsátása vagy értékes
visszaemlékezés - írja Mező László.
A kötetben számos tiszaújvárosi futballegenda „szólal meg”. A teljesség igénye
nélkül: Tóth Lajos, Bodolai József, Dohány István, Kovács Péter, Kovács Richárd, Gulyás Csaba, Pap Zsolt, Járai József… Terveink szerint a velük készített
interjúkból is közre adunk néhányat későbbi számainkban.
És „megszólal” a kötetben - előszó formájában - Dr. Fülöp György polgármester
is, egyebek közt így fogalmazva:
„A felnőtt csapat az NB III-as mezőny
stabil, meghatározó tagja lett ismét, s óriási fegyvertényként 2016-ban a Magyar
Kupában a legjobb 8 közé jutott. Az elmúlt évtizedben is büszkélkedhettünk tiszaújvárosi nevelésű válogatottal, Korhut
Mihály a 2016-os Európa-bajnokságon a
későbbi győztes Portugália ellen is pályára lépett.
A tiszaújvárosi labdarúgásnak azonban
nem csak a kiemelkedő eredményekben
mutatkozik meg az ereje. A szürke, munkával töltött hétköznapokban is. Az utánpótlás nevelésében, a tehetséggondozásban is. A szakemberek már óvodás kortól foglalkoznak a jövő reménységeivel,
a különböző korosztályos csapatokban
sok-sok gyermek, fiatal tanulhatja meg a
labdarúgás mestersége mellett a fegyelmet, a sportemberhez méltó magatartást,

A nyelvújítóra emlékeztek
Kazinczy Ferencre, a református általános iskola névadójára emlékeztek az iskola diákjai és pedagógusai. 1844. november 13-án lett hivatalos nyelv a magyar.
2011 óta minden évben ezen a napon, a magyar nyelv napja alkalmából kiállítást
és játékos vetélkedőt szerveznek a kazinczysok.
Idén 17, felsős tanulókból álló csapat birkózott meg a nyelvi feladatokkal, amelyek
között nyelvújítás kori szavak, eszperente nyelven íródott közmondások, rejtvények,
elfeledett kifejezések is szerepeltek.
Kazinczy Ferenc az 1800-as évek elején közel húsz éven át barátaival azon fáradozott, hogy nyelvünk szókészletét bővítse, megújítsa, az idegen eredetű szavakat pedig
a magyar nyelv szabályainak megfelelően abba átültesse. Szívügyének tartotta a magyar nyelv fejlődését és a cél érdekében attól sem rettent vissza, hogy szembe szálljon azokkal, akik abban az időben Kazinczyt a magyar nyelv megrontójának tartották.
A nyelvújító harc eredményeként mintegy tízezer szavunkat köszönhetjük a reformálóknak. Ebben az időszakban került a magyar nyelvbe például a burgonya, a csontváz,
a verseny, a szobor vagy a vérszegény szavunk is, de az újításnak köszönhetjük például azt is, hogy az unadék helyett ma már az
unalom szót használjuk, a lomhár helyett szamarat vagy a dolgászt felváltotta az üzletember, de kikerült a nyelvünkből például a
tudákosság vagy a hirdész szavak is, míg előbbi matematikát, az utóbbi papot jelent.
ema

A kötet a labdarúgó klubházban vásárolható meg 3 ezer forintért.
és érezheti meg a közösségi lét erejét. A
város mindenkori vezetése ezért fordít kiemelt figyelmet a sportágra, s igyekszik
minden tőle telhető erkölcsi és anyagi támogatást megadni.
Mérkőzések, gólok, eredmények, tabellák, névsorok. Minden fontos adat megtalálható a futballkrónikában. A kiadvány
azonban nem tömény statisztika. Visszaemlékezések, megemlékezések is sorjáznak az oldalakon. Itt vannak a játékosok,
edzők, vezetők, szurkolók.
Azok a sportemberek, akik éltették és éltetik Tiszaújváros labdarúgását.
Köszönet érte! Külön köszönet Mező
Lászlónak, aki mindezt megörökítette.”

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár minden intézményegysége - a legfrissebb 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 szolgáltatásokra.
A „Könyvet házhoz” szolgáltatás kibővített formában működik tovább.
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

A Tisza TV műsora
November 19., csütörtök
9:00 Héthatár: Ékszerrablók - Bezárt a Szivárvány óvoda - Emelkedett a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben - Fertőtlenítőszer a MOL-tól a társasházaknak - Kötelező maszkviselés - Kutyások kimenője - Online egyetem és
szakdolgozatvédés - Őszi munkák - Téli díszek - Sportcentrumos fejlesztések
9:15 Hétről-Hétre: Koronából gyógyultan: 2 hét intenzíven,
oxigénmaszkkal - Amerikából jöttem: Egy tiszaújvárosi,
aki nemzetközi jogászként Joe Biden fiával dolgozott évekig - Könyv jelent meg a tiszaújvárosi focitörténelemről Kosármeccs
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
November 25. szerda
18:00 Héthatár: Járványügyi intézkedések - Munkaerő-átcsoportosítás - Influenza oltópont - Intézményi tesztelés - 50
éves a katolikus iskola épülete - Zeneiskola online - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Mi újság a mentőállomáson? - A tiszaújvárosi focitörténelem fontos szereplői - Sport koronavírus után

