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Járványügy
A szerdai adatok szerint 1279 újabb magyar állampolgárnál
mutatták ki a koronavírus-fertőzést, elhunyt 98, többségében
idős, krónikus beteg. A gyógyultak száma 285.022, az aktív
fertőzötteké pedig 81.644.
Eddig 292.627 fő kapott oltást, közülük 113.570-en már a
második vakcinát is megkapták. Elkezdődött a védőoltásra
regisztrált legidősebbek oltása is.
Városunkban két háziorvosi körzet kapta meg a szükséges oltóanyagot a 80 év feletti lakosság beoltásához. Mindeközben
a leendő tiszaújvárosi oltópont két helyszínét felkészítették a
tömeges oltásra.
A tiszaújvárosi adatok továbbra is kedvezően alakulnak, az
elmúlt egy héten mindössze egy új fertőzöttet regisztráltak a
hatóságok, négyen meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma öt. A koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes.
A védőoltásra már közel 2 millióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon.
Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók kampányszerű
oltása már lezárult, a második körben az idősotthonok és a
bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Most
a harmadik kör kezdődött el, a védőoltásra regisztrált legidősebbek vakcinázása, a negyedik körben a 60 év alatti krónikus betegeket oltják majd.

Már mindenkinek hiányzik, hogy ehessen egy finom ebédet vagy vacsorát egy hangulatos vendéglőben, kedvenc éttermében vagy csak kiüljön egy cukrászda teraszára a habos kávéjával. Erre az élményre még mindig várnunk kell. Cikkünk a 6.
oldalon.

Árad a Tisza, lezárták a zsilipeket
A Tisza áradása miatt térségünkben jelenleg elsőfokú árvízvédelmi készültség
van érvényben. A vízállás előrejelzések
szerint a következő hat napban az első
fokú készültséget meghaladó, helyenként másodfokot megközelítő vízállás
várható a Tiszán, valamint harmadfokú
készültséget meghaladó vízállások a Sajón. A csapadékvizet azonban az áradás
ideje alatt is el kell vezetni.
- Tiszaújvárosban a Sajó úton, illetve Tisza-part városrészben a csapadékvíz-átemelés szivattyúkkal történik - mondta el lapunk kérdésére Nagy Gábor, a
TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki és szolgáltatási vezetője -, eddig gravitációsan
folyt ki a csapadékvíz ezeken a helyeken. Most a zsilipeket le kellett zárnunk,
és szivattyúkkal emeljük át a vizet a gát
túloldalára. Ez nem egy rendkívüli intézkedés, árvíz idején mindig lezárjuk a
zsilipeket.

Elnémult
a harangjáték

A figyelmes városlakók már jó pár hete észrevehették, hogy nem
szól a harangjáték. Karácsonykor lekapcsolták, a téren ilyenkor
máshonnan szól az ünnepi muzsika. A városházi harangjáték azóta is pihen, az elmúlt közel két évtized alatt elfáradt, megkopott. Kültéri hangfalai is recsegtek már, a harminc különböző
méterű harang sem a régi. Vagyis de. Hisz eddig nem kellett
költeni a tatarozásra, fényesítésre, javításra. Most viszont ahhoz, hogy újra csilingeljenek a harangok, javítani, költeni kell
rá. A Polgármesteri Hivatal már felvette a kapcsolatot azon kevés, speciális tudással bíró szakemberekkel, akik meg tudják javítani a harangjátékot, az ajánlatkérés folyamatban van.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, évközi 5.
vasárnap.
Február 11. a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe, betegek világnapja.
A járványra való tekintettel a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása azon a napon elmarad, egy későbbi időpontban (a
járvány elmúltával) kerül sor rá. Február 11-éig minden szentmise után közösen imádkozunk a betegekért.
Február 17-én, hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti időszak 40 napja. A szentmise 8.30-kor kezdődik, melynek keretében hamvazkodás lesz, illetve február 21-én a 11.00 órai vasárnapi szentmise után lesz lehetőség hamvazkodásra.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok február 28áig jelezzék a plébánián.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák
a részvételre. Mivel egyelőre templomi felkészítő nem lehetséges, ezért a szentmise rendszeres látogatása jelzi a szentségek
felvételének szándékát!
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.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő – Zárva
Kedd – 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: 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
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, a szertartás végén lesz a
házaspárok megáldása. 17.00 vecsernye. Tiszta hétfőn megkez-

Múlt
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

dődik a nagyböjt szent időszaka. Hétfőn és kedden 17.00 vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„A böjti időt derűsen kezdjük meg lelki küzdelembe indulva,
tegyük tisztává lelkünket, s tisztítsuk meg testünket! És miként
az ételektől, úgy tartóztassuk meg magunkat minden szenvedélytől is, a Lélek erényeiben gyönyörködve. Mindezt buzgósággal gyakorolva bárcsak mindnyájan méltóknak találtatnánk
arra, hogy meglássuk Krisztus Isten tisztaságos kínszenvedését
és lélekben örvendezve a szent húsvétot is.”

Református
Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben templomainkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük
youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházközség néven kereshető), amely facebook oldalunkról is közvetlen elérhető.
A magyar kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú
betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 14-én, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 14-én, vasárnap 11 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igényelnek, de visszatérhettünk templomainkba.
„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: Tiszaújvárosi Református Egyházközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 14-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd február 15-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-19		
8-19
8-15
Tisza Gyógyszertár

Kaffkások figyelmébe
Kedves Klubtársaink!
Optimizmussal telve értesítünk Benneteket, hogy a 2021. évi
beiratkozás és tagdíjfizetés februárban csütörtöki napokon
9-11 óráig lehetséges a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében. Várunk szeretettel minden régi és új tagot:
Kaffka Margit Pedagógus Klub
vezetősége

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

A Krónika elérhetőségei:

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.

Fax: +36 49 341-852

címre.

E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Borsós Géza

életének 66. évében 2021. február 8-án
elhunyt.
Utolsó útjára 2021. február 12-én
11.00 órakor
a Városi Temetőben kísérjük.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bári Andorné
(Marika)

búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Elkezdődött az idősek oltása

Aktuális � 3.

Megkezdődött a lakosság koronavírus elleni oltása Tiszaújvárosban is. Az egészségügyben dolgozók és a szociális szféra után
a nyolcvan év felettiek következtek. A múlt
héten csütörtökön kezdődött a legidősebbek
immunizálása.
Kormos Istvánnét telefonon értesítették, hogy
mikor és hová kell mennie.
- Nagyon bízom az orvostudományban már
csak a korom miatt is. - mondta az oltásra várva Kormosné. - Nagyon örülök neki, hogy máris rám került a sor, de amikor beszéltem a doktor úrral, megkérdeztem tőle, hogy melyik oltóanyagot kapom. Az az igazság, hogy a kínaiban és az oroszban nem nagyon bízok. Az a
baj, hogy annyi mindent beszélnek a tv-ben, a
rádióban, hogy nem tudom, kinek és mit hig�gyek el.
A helyi háziorvosok közül ketten kapták meg
az oltóanyagot, így két körzetben indult meg
az oltás. Egy ampulla Moderna vakcinát kapott
Dr. Fónagy-Sütő Zoltán háziorvos, amiből tíz
idős embert oltott be.
- Próbáltunk a központi káoszból rendet csinálni, de nagyon rövid idő állt rendelkezésünkre. nyilatkozta lapunknak Dr. Fónagy-Sütő Zoltán. Voltak egymásnak ellentmondó, módosító intézkedések, de végül is sikerült tíz 80 év fölötti beteget berendelni. Megkaptuk hozzá az egy ampulla Moderna oltóanyagot, előírás szerint lefagyasztva. A hűtőben kiolvadt és plusz 2 - 4 Celsius fokon tároltuk. Felbontás után szobahőmérsékleten hat órán belül fel kell használni. Az oltást minden esetben kivizsgálás előzi meg. Az
oltóanyagot pedig csak akkor szívjuk fel a fecskendőbe, amikor mindent rendben találtunk és
pár másodpercen belül be tudjuk adni. Fél milliliter az egy főre eső adag ebből a vakcinából. Az
oltást követően 15-20 perces megfigyelés alatt
kell tartanunk azokat, akik megkapták az oltást.
Eddig még senkinél nem tapasztaltunk allergiás reakciót és senki nem jelzett felénk panaszt.
Sőt, az egyik idős úr még idefelé biciklivel jött
és azzal is akart hazamenni, de a lánya rábeszélte, hogy hazaviszi kocsival.- meséli mosolyogva a háziorvos. - Ez igazán jó hír, mert nyolcvan
év felett már rengeteg betegséggel kell számolni, szembenézni. Érelmeszesedés, magas vérnyomás, sokan diabéteszesek. Vannak, akik véralvadásgátlás terápiában részesülnek, de van,
akinek szívritmus zavara van, trombózisa, em-

Két körzetben oltották az időseket a múlt héten.
bóliája. Megkaphatják az oltást, de nagy odafigyelést igényelnek. Emellett volt lehetőségünk
arra, hogy a miskolci oltópontra hat idős embernek kérjük a beszállítását. Az ő egészségügyi állapotuk nem tette lehetővé, hogy bejöjjenek a tiszaújvárosi rendelőintézetbe. Itt azonban keletkezett némi zavar, mert kiderült, hogy a betegszállítóknak nincs annyi kapacitása, mint amen�nyire szükség lenne, ezért hozzátartozóktól kértünk segítséget. Így sikerült három idős embert
oltásra beszállítani.
- Lehetnek extrém oltási szövődmények?
- Ami nem extrém, de előfordulhat, az a hőemelkedés, a láz, fájdalom a karban, gyengeség. Ezeket általános tüneteknek nevezném,
szerencsére nem találkoztunk ilyenekkel, nagyon ritkán fordul elő. Ami még ennél is ritkább oltási szövődmény lehet, az úgynevezett
anafilaxiás sokk. Ez nyelvduzzanattal, fulladással, vérnyomáseséssel, életveszélyes eszméletlen állapottal járhat. Erre természetesen rá is

„Megkaptuk hozzá az egy ampulla Moderna oltóanyagot, előírás szerint lefagyasztva. A hűtőben kiolvadt
és plusz 2 - 4 Celsius fokon tároltuk.
Felbontás után szobahőmérsékleten
hat órán belül fel kell használni.”
Dr. Fónagy-Sütő Zoltán

Fél milliliter az egy főre eső adag ebből a vakcinából.

Az oltást minden esetben kivizsgálás előzi meg.
készültünk. Van EKG, defibrillátor, Tonogen
injekció, illetve kétféle inhalálószer, a Ventolin és a Berodual. Én is, mint sok más orvos,
kicsit babonás vagyok valamilyen szinten, tehát ha mindent előkészítünk, akkor nagy valószínűséggel nem kell hozzányúlni és ez eddig
így is volt.
-Volt olyan az értesített idősek közül, aki nem
kérte az oltást, vagy valamiért nem kaphatta
meg?
- Igen. A három idős közül, akiknek az oltópontra kellett volna menniük, az egyik teljes
mértékben visszamondta, a másiknál olyan betegséget diagnosztizáltak, ami további vizsgálatot igényel. Ha a szakorvosi vélemény megérkezik, természetesen pótoljuk az elmaradt ol-

tást. A harmadik betegünk pedig belázasodott,
hasmenése lett, és ez kizáró ok.
- Mit lehet tudni az oltóanyag utánpótlásáról?
- Egyelőre ennyit kaptunk, de bízunk benne,
hogy folyamatosan érkezik majd, mivel akik
most megkapták az első oltást, nekik huszonnyolc nap múlva lenne aktuális a második. Reméljük megérkezik időben. Ha jól emlékszem,
akkor a megye közel kétszáz háziorvosi körzetéből negyvenen kaptuk most meg a Moderna
vakcinát.
Újabb 400 800 adag oltóanyag szállítmány érkezett a hétvégén Magyarországra. Az AstraZeneca vakcinát a következő ütemben használják
majd, a 60 év alattiak oltásánál.
ema

Egy ampulla Moderna vakcina tíz oltásra elegendő.
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Polgármesteri döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bizottságok
feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és arányosság követelményének figyelembe vételével.
A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének, illetve a
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi

Bizottságának feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 2021. február 15-ére tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9.
§-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség és arányosság követelményével.
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésére
3.
Az előterjesztések már megtekinthetők az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben.

Dr. Fülöp György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző ismerteti majd a döntésre váró előterjesztéseket.

Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
4. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló
26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
5. Javaslat Tiszaújváros 2021. évi városi rendezvényeinek támogatására
6. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2020. évi beszámolójának és 2021. évi
szakmai munkatervének elfogadására
8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésre
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszer-

A lényeg a lényeg
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az írástudók felelőssége a közbeszéd stílusának a szintje. Ebben nekünk politikusoknak különösen nagy a felelősségünk
minden területen. Külön igaz ez az elektronikus úton megjelenő felületek esetén
(lásd pl. Facebook), miután a fiatal generációnak ez az elsődleges információszerző forrása. Már testületi ülésen jeleztem Önnek, hogy engem, mint Tiszaújváros lakóját és önkormányzati képviselőjét
nagyon bánt a város nevét használó hírforrás az „Ez a lényeg.hu – Tiszaújváros
oldal alpári és ordenáré stílusa. Ön akkor
megígérte nekem, hogy megtudja ki áll az
oldal mögött és megkéri, hogy városunk
nevét vegyék le az oldalukról.
Sajnálatomra, azóta nem sokat változott az elfogadhatatlan stílus és a fejléc is
csak annyiban, hogy az „Ez a lényeg.hu
– Tiszaújváros helyett most tiszaujvaros.
ezalenyeg.hu, és most a Polgármester Úr
nyilatkozatait is hozza.
Nem igazán ezt a változást kértem és vártam. Engem kifejezetten sért, ha az önkormányzatunk vezetőjének megnyilatkozása előtt, ill. után olyan szövegek vannak pl.: „ A Fidesz csicska képviselő röhög a markába, a vámpírkormány bűnei,
amivel Orbánék megkeserítették életünket Tiszaújvárosban, vagy például Orbán és bandája az aljasság csúcsára sül�lyedt, Orbán és embertelenségi csatlósa,
Kásler… „ stb. Méltatlan ebben a közegben a szereplés mind Tiszaújvároshoz,
mind pedig az önkormányzat vezetéséhez. Ezért ismételten kérem Polgármester urat, hogy járjon el abban a kérdésben, hogy a fenti fórum nevéről a város
nevét töröljék, és kérem, hogy nyilatkozatai megjelenítését ezen az oldalon tiltsa
le. Kérem ezt nem csak, mint városvezetőtől, hanem mint aktív középiskolai tanártól, aki fokozott felelősséget érez a felnövekvő nemzedék nyelvi kultúrájáért és
lelki egészségéért.
Steinerné Vasvári Éva
önkormányzati képviselő
Fidesz

Engedje meg, hogy válaszomat ne a tiszaujvaros.ezalenyeg.hu-val, hanem a LÉNYEGGEL kezdjem.
E tekintetben csak megismételni tudom
azokat a gondolatokat, amiket az Ön által említett testületi ülésen is kifejtettem. Megmondom őszintén, ha nézem,
olvasom, akkor megdöbbenek, hogy mi
van az online médiában. Nem csak az
Ön által nehezményezett oldalon. Sőt!
Én nem idézek ezekből, mert nehezemre esne, szinte fizikai fájdalmat okozna még idemásolni is azokat a kifejezéseket, minősítéseket, jelzőket, melyeket
megengednek maguknak egyes orgánumok az ellenzékkel, a nem kormánypárti emberekkel szemben, s melyeket lelkesen megosztanak, lájkolnak, kommentelnek a kormánypárt támogatói.
Gondolom, egyetért azzal, hogy az Önök
térfelén is van olyan média, ami enyhén
szólva nem megfelelő. Én azt vallom,
hogy az ilyen stílus egyik oldalon sem
megfelelő, nem elfogadható. Ahogy az
álhírek, hazugságok, rágalmak terjesztése sem.
De nemcsak az ilyen tartalmakat előállítók, hanem az azokat megosztó, ezáltal még több honfitársunkhoz eljuttatók,
az azokat lelkesen kommentelők, kiegészítők felelősségéről is szót kell ejtenünk. Mert ilyenek vannak körülöttünk
is. Véleményt lehet mondani, de nem
úgy, hogy a másik emberbe belegázolunk. Az online térben is oda kell figyelni arra, hogy ne sértsük a másik ember
méltóságát, becsületét. Márpedig itt, a
közelünkben is van, aki ezt „iparszerűen” űzi. Én azt kérem minden tiszaújvárositól, hogy ne legyenek igaztalan
vádak, ne legyenek személyeskedések,
mások emberi méltóságát ne sértsük,
kerüljük ezt a stílust. Én magam példát
mutatok!
És akkor a konkrét felvetéséről.
Az ominózus médium országos, nem helyi felület. A város nevének használatával
kapcsolatban odáig jutottunk, hogy a Ti-

szaújváros név földrajzi megjelölés, ezért
nem lehet levetetni. (Megjegyzem, van
olyan más online médiatartalom is, ahol
használják a Tiszaújváros nevet, és ott
sem kimondottan megfelelő a stílus.)
Nyilatkozataim letiltásának ügye összetettebb. A fentiek alapján bizonyára elhiszi nekem, hogy enyhén szólva nem repesek az örömtől, hogy időnként olyan szövegkörnyezetben jelennek meg, melyek
stílusa számomra sem megfelelő. Közzétett nyilatkozataim nyilvánosak, általában facebook oldalamon jelennek meg
elsőként, s onnan idézi az ezalenyeg.hu.,
ahogy teszi azt számos más orgánum is.
Az általam ismert ott megjelent nyilatkozataim szöveghűek, tényszerűek, így
nincs jogi alapom arra, hogy letiltsam az
egyébként mindenki számára elérhető,
nyilvános szövegek közlését.
Tisztelt Képviselő Asszony!
Középiskolai tanárként is megszólíttattam, illik erre is reagálnom. Örömmel teszem ezt, mert valóban sok veszély fenyegeti ugyan a felnövekvő nemzedéket az interneten, de nekem vannak pozitív tapasztalataim is ezen a téren. A fiatalok, diákok körében járva én úgy látom,
tapasztalom, hogy ifjaink jelentős része persze nem mindenki - „jól bánik” az internettel, a közösségi médiával. Ismereteket szerez általa, tanul, művelődik, szórakozik, mindennapi életét teszi könnyebbé. És egy bizonyos életkor elérése után
megtanul tudatosan szelektálni is.
Én abban bízom, hogy egyre több ilyen
fiatal lesz, és a felnövekvő nemzedék képes lesz megőrizni nyelvi kultúráját, lelki egészségét.
Segítsük őket ebben mindannyian!
Tisztelt Frakcióvezető Asszony!
Úgy gondolom, hogy mi ketten példát
mutatunk politikai vitából, a közéleti kérdések kulturált megvitatásából, lefolytatásából.
Remélem egyre többen követnek majd
minket ezen az úton.
Tisztelettel:
Dr. Fülöp György
polgármester

zési eljárásokról
10. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntést
megalapozó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az „Anyagok”
fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármester által hozott döntések 2021. február 15ét követően az Önkormányzati Tájékoztató
Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak.
(Az előterjesztésekről és a döntésekről szóló polgármesteri tájékoztatót a Tisza Televízió
február 15-én, hétfőn 10:00 órától élő adásban közvetíti.)

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

A súlykorlátozást
ellenőrizték
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai, és a sajószögedi körzeti megbízottak február 2-án közlekedésrendészeti akciót hajtottak
végre a 35-ös számú főúton. A rendőrök a járműszerelvények súlykorlátozására vonatkozó közúti jelzőtábla rendelkezéseit figyelmen kívül hagyó járművezetőket szűrték ki az
ellenőrzések során.
Egy ukrán járműszerelvénnyel szemben is intézkedtek a járőrök,
mert a sofőr által vezetett kamion nem hajthatott volna be az említett útszakaszra. A tetten ért autóvezetőt a járőrök 30.000 forint
közigazgatási bírsággal sújtották, majd a járműszerelvény rendszámát, és forgalmi engedélyét - a bírság összegének megfizetéséig - a helyszínen elvették.
A délutáni órákban a rendőrök a súlykorlátozással kapcsolatos
szabálysértések elkövetése miatt további négy esetben intézkedtek a szabálysértő járművezetőkkel szemben.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztálya felhívja a jármszerelvénnyel közlekedő sofőrök figyelmét, hogy a 35-ös számú főútvonal Muhi -Nagycsés - Sajószöged - Tiszaújváros szakaszán érvényben lévő súlykorlátozásra vonatkozó szabályokat tartsák be! A folyamatos közúti ellenőrzések során a rendőrök - a kiemelt szabálysértések elkövetőivel szemben - a közlekedés biztonsága érdekében alkalmazzák
az azonnali intézkedés, és hatósági eljárás elvét.
police.hu
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Koronavírusteszt otthon

Aktuális � 5.

Egy csepp vér az ujjbegyből, két csepp a reagensből, és 10
perc után beazonosítható a tünetes betegek koronavírus-fertőzöttsége, a múltbeli, már lezajlott fertőzés, illetve az oltottak védettsége. A múlt hét óta kapható a városban is az a
gyorsteszt, amit mi magunk is elvégezhetünk otthon, szakember segítsége nélkül.
Bevallom izgultunk Surciért. Sokan, sokáig. Kollégánk novemberben kapta el a koronavírust, otthoni tüneti kezeléssel vészelte volna át, de a betegség szövődményeként kétoldali tüdőgyulladással vitte a mentő kórházba az utolsó pillanatokban, akkor, amikor már nehéz volt a légvétel, elgyengült a test, és tompult a világ.
Hónapokig a lakásban tett néhány méternyi közlekedés is nagy
próbatétel volt neki, de szépen lassan erősödik, és visszatért. Sokan mások nem.
- Három hónappal ezelőtt estem át a covid betegségen, és most
kíváncsi voltam arra, hogy termelt-e antitestet a szervezetem, tehát hogy védett vagyok-e még a betegséggel szemben – mondta
Surci, azaz Surányi P. Balázs. - Novemberben kritikus volt az állapotom, az intenzíven voltam 4 napig, nem szeretném még egyszer elkapni a koronavírus-fertőzést. Azóta is kerülöm a tömeget,
elővigyázatosságból javarészt hómofiszból dolgozom, de nagyon
szeretnék már visszamenni dolgozni, emberek közé, mint régen,
ha lehet, ezért is csináltam a tesztet, hogy lássam van-e bennem
védettséget adó antitest. A tesztet könnyen, gyorsan megcsináltam, nem kell hozzá különösebb szaktudás, elég volt figyelmesen elolvasni az útmutatót és azt követni. Az eredményem pozitív
lett, ami azt jelenti, hogy a fertőzés után van a szervezetemben ellenanyag, így védett vagyok egy újabb vírustámadás ellen. A másik dolog, ami miatt megvettem a gyorstesztet az, hogy most hat

„Három hónappal ezelőtt estem át a covid betegségen, és most kíváncsi voltam arra, hogy termelt-e
antitestet a szervezetem, tehát hogy védett vagyok-e még a betegséggel szemben.”
Surányi P. Balázs

Surányi P. Balázs novemberben esett át a covid betegségen. A védőoltásra még hónapokig várnia kell.

„Sajnos az a baj ezekkel a gyorstesztekkel, hogy a
szervezetben lévő bármilyen gyulladást is kimutatnak, ezért fordul elő sokszor álpozitív eredmény.”
Dr. Szalai Dorottya
hónapig várnom kell az oltásra, és izgultam, hogy vajon a hátralévő három hónapban védett leszek-e vagy nem. Egyébként szinte az elsők között regisztráltam az oltásra, de sajnos még várnom
kell, úgy szól a rendelet, úgy tudom, hogy annak, aki átesett a betegségen fél évet kell várnia, hogy oltást kaphasson.
Hét-nyolcezer forint között mozog az ára annak a gyorstesztnek, amivel azonosítani lehet a „csendes” fertőzéseket, valamint
azokat az embereket, akik betegek voltak, de felépültek. Mivel a
teszt a szervezet vírusra adott válaszreakcióját mutatja ki, az éppen kezdődő fertőzést nem jelzi.
A gyorsteszt pontossága az elvégzett vizsgálatok alapján meg-

„Most megjelent a piacon egy új típusú teszt, ami
a lakosság számára is elérhető és bárki önmaga is
elvégezheti ezt a vizsgálatot, szakember segítsége
nélkül és kimutatja, hogy az illető átesett-e a betegségen és szerzett-e védettséget ellene.”
Sass Szabolcsné
Hét-nyolcezer forintba kerül a gyorsteszt.

Surci tesztje pozitív lett, ami most jót jelent. Van ellenanyag a szervezetében, így egy ideig védett a vírus támadása ellen.

közelíti a 100 százalékot - olvashatjuk a nemrég forgalomban lévő teszt betegtájékoztatójában.
- Folyamatosan sokan érdeklődnek a tesztek iránt, van is sokféle forgalomban. Most megjelent a piacon egy új típusú teszt,
ami a lakosság számára is elérhető és bárki önmaga is elvégezheti ezt a vizsgálatot, szakember segítsége nélkül és kimutatja, hogy az illető átesett-e a betegségen és szerzett-e védettséget ellene. Van persze olyan tesztünk is, amely orrváladékból
vett mintával mutatja ki a jelenlegi fertőzést, hogy valaki koronavírus gazda-e. A többi teszt inkább a vírus elleni ellenanyagot mutatja ki, amiből arra lehet következtetni, hogy valaki átesett a fertőzésen, vagy pedig nem, vagy átesett ugyan a fertőzésen, tünetes volt, de nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy
nincs ellenanyag a szervezetében. Ezzel az antigén gyorsteszttel
kontrollálni lehet folyamatában, hogy a szervezetünk tud-e védekezni a vírus ellen. A legújabb tesztek, amelyeket most forgalomba helyeztek, ugyanezen módszeren alapulnak. Kettő ilyen
van, az egyiket otthon a beteg is el tudja végezni magán gyorsan
és egyszerűen, és azt az információt kaptuk, hogy 100 százalékos eredménye van, ami azt jelenti, hogy akár a védőoltás beadását követően is tudjuk magunkat kontrollálni, hogy mennyi
az ellenanyag a szervezetünkben. Ha valaki akkor csinálja meg
ezt a most már forgalomban lévő gyorstesztet, amikor a koronavírus-fertőzés 7 -10. napjánál tart, akkor kimutatja a fertőzöttséget, tehát pont az a lényege, hogy ez nem a friss fertőzést mutatja ki, azt inkább az orrgarat váladékból lehet azonnal felismerni.
Ez azt mutatja, hogy már elkezdődött nála a fertőzés és a 8.- 14.
napon már ellenanyag kezd termelődni a szervezetében, és ezt
tudja ez a teszt kimutatni, mindemellett, kimutatja azt is, ha régebben esett át az illető a fertőzésen - mutatja az üzletben lévő
készletet Sass Szabolcsné, a Szent István úti Harmónia Gyógyászati Központ tulajdonosa.
A közeli patikában is érdeklődünk a gyorsteszt felől, ám ott
nincs és nem is lesz, kaptuk a választ kérdésünkre.
- Sajnos az a baj ezekkel a gyorstesztekkel, hogy a szervezetben
lévő bármilyen gyulladást is kimutatnak, ezért fordul elő sokszor
álpozitív eredmény, mert nem biztos, hogy a covid antigént vagy
a vírus jelenlétét fogja kimutatni, hanem egy foggyulladást, egy
általános náthát, de bármilyen belső gyulladásra is pozitív eredményt adhatnak ezek a tesztek. Ami 100 százalékos biztonsággal
megmutatja a valós eredményt az a PCR teszt, amit klinikai körülmények között végeznek, az a biztos, az az arany standard - tájékoztatta lapunkat Dr. Szalai Dorottya, az Arany Sas Patika vezető gyógyszerésze.
berta
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Még mindig nem nyithatnak

Már mindenkinek hiányzik, hogy ehessen
egy finom ebédet vagy vacsorát egy hangulatos vendéglőben, kedvenc éttermében vagy
csak kiüljön egy cukrászda teraszára a habos kávéjával. Erre az élményre még mindig várnunk kell. Nekünk csak az élményeinkről kell lemondanunk, a vendéglátásból
élőknek azonban a megélhetésük forog kockán.

Érvágás és könnyebbség
A Mátyás Söröző és Étterem 1993-ban nyitott
meg. Akkor még sörözőként és étteremként
működött, majd bővítette az épületet és ezzel
együtt a profilját is. Panzió lett az emeleti szobákból.
- Közel harminc év munkája, amit nagyon nehéz lenne feladni - mondja Vaszilkó Jánosné
tulajdonos. - Most minden erőnkön azon vagyunk, hogy kitartsunk és amikor újra vendégeket fogadhatunk akkor készen álljunk. Két
szempontból könnyebb a helyzetünk, mint a
sorstársainknak. Az egyik, hogy az étterem és a
söröző a saját épületünkben üzemel, ezért nem
kell bérleti díjat fizetnünk. A másik, pedig a
panzió, ami segít nekünk, hiszen üzleti úton lévő vendégeket fogadhatunk. A béreket ki tudjuk fizetni, amihez kapunk bértámogatást, így
nem kellett megválnunk egy dolgozónktól sem.
Az új rendelet alapján pedig februártól a hónap
elején kapjuk majd meg. Mondjuk a támogatásnak ezzel a részével eddig sem volt probléma,
lejelentés után mindig időben megkaptuk a járó összeget. Persze így azért könnyebb lesz, ha
előre megkapjuk a pénzt, és nem nekünk kell
előfinanszírozni. Ez havi szinten milliós nagyságrendű tétel, attól függően, hogy kinek hány
alkalmazottja van. A nagyobb probléma a járulékok fizetésével van. Azt ígérték, hogy elengedik a járulékokat, persze ez nem teljesen
úgy működik. A szociális hozzájárulási adót és
a szakmunkás után fizetendő járulékot nem kell
most fizetnünk.
A népszerű vendéglátóhely most csak kizárólag
elvitelre főz, ami a bevétel egyik része, illetve

az emeleti panzióba üzleti útra érkező vendégek tartják talpon. Ez arra elég, hogy kifizessék
a béreket és fenntartsák az éttermet.
- Az igazi nagy érvágást a söröző bezárása jelentette - folytatja Vaszilkó Jánosné - mivel a
bevétel nagy része onnan származott. Sokszor
megállítanak az utcán régi vendégek, hogy sütünk-e pogácsát, meg van-e abból a jó fasírtból.
Mikor nyitunk már, mert szeretnének beülni
hozzánk egy pohár sörre. Nagyon vártuk a február elsejét, de sajnos újra falaknak ütköztünk.
Március 1-ig meghosszabbították az érvényben
lévő szabályokat, így a vendéglátóegységek is
zárva maradnak, de most már április elejét hallani a hírekben. Ez elkeserítő.

Ötven százalékos veszteség
A Nádas Csárdában se jobb a helyzet. A teraszon az asztalra felpakolt székek, elvitelre előkészített leveses és főételes dobozok. Dél körül
folyamatosan érkeznek a megrendelők, de kiszállító autó is útnak indul minden nap.
- Ezzel tudjuk magunkat életben tartani - mutat
a kiporciózott adagokra Vojtkó Zsolt, a Nádas
Csárda tulajdonosa. - Novembertől újraindítottuk a házhoz szállítást. Azt mondhatjuk, hogy
az év vége kicsit mozgalmasabb volt az ünnepek miatt. A vendéglátásban a január és a február egyébként sem a tömegről szólt, hanem
a túlélésről. Ez most hatványozottan igaz. Egy
pozitívumról azért beszámolhatok, mivel nem
fogadhatunk vendégeket, meg tudtunk csinálni
olyan felújításokat, amiket nehéz lett volna, ha
nyitva van az étterem. Talán ennyi az előnye az
egésznek, de egyébként inkább csak hátrányokkal tudok beszélni.
- Veszteségekről százalékban tudunk beszélni?
- Körülbelül 50 %-os veszteségről beszélhetünk. A novemberi és a decemberi rendezvénytervünk üresen tátongott. A családi és céges
rendezvények teljesen elmaradtak. A bizonytalanság a legrosszabb, jó lenne tudni, hogy meddig tart ez még, meddig kell kívülről finanszírozni. A tűréshatár már nagyon a végén jár.
- A munkaerőt sikerült megtartani?
- Igen, bár nem kis veszteségek árán. Nem kellett elküldtem senkit, és nem is tervezem.
- Vettek igénybe állami támogatást?

„Most minden erőnkön azon vagyunk, hogy kitartsunk és amikor újra vendégeket fogadhatunk akkor készen álljunk”
Vaszilkó Jánosné

A Nádas Csárdában is csak elvitelre főznek.

„A bizonytalanság a legrosszabb,
jó lenne tudni, hogy meddig tart ez
még, meddig kell kívülről finanszírozni. A tűréshatár már nagyon a végén jár.”
Vojtkó Zsolt

- Igen, az 50 százalékos bértámogatást vesszük
igénybe, ami persze segítség. Az jobb lenne, ha
találnánk egy kompromisszumos megoldást a
nyitásra, de egyelőre szó sincs erről. Sőt, az ötszázezres büntetést milliókra emelték és fél évre be is zárhatják azt az éttermet, amelyik kinyit. Emellett nemcsak a vendéglátóhelyet büntetik meg, hanem a vendéget is, ha beül valahová. Nem hinném, hogy bárkinek érne annyit ez
az egész.
- Milyen kompromisszumos megoldás jöhetne
szóba?
- Bármire késze állunk. Van rendezvénytermünk, teraszunk, ami félig-meddig téliesített,
tudnánk úgy vendégeket fogadni, hogy gyakorlatilag ne sérüljenek a járványügyi szabályok. Igazságtalannak érezzük, hogy az üzemi
étkezdék működhetnek. Nem értem, hogy miért van az, hogy az üzemi étkezdében kevésbé terjed a járvány, mint nálunk. De nem én vagyok hivatott eldönteni, hogy mi miért történik.

Felélték a tartalékokat
A Magyar Gasztronómiai Egyesület egy tizenhárom pontos javaslatot dolgozott ki, amivel
segíteni szeretnének a vendéglátósok kilátástalan helyzetén.
- Kárenyhítésről, katasztrófaelhárításról lehet
beszélni - nyilatkozta lapunknak Molnár B.
Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnöke. - Sok vendéglátóhely bezárt, megszűnt.

„Az éttermek 50 százalékát is érintheti, az hogy a vírus után esetleg nem
tudnak majd kinyitni. Mára már
mindenki felélte a tartalékait.”
Molnár B. Tamás
A Mátyás Étterem mintha nyitás előtt vendégeket várna, pedig hónapok
óta nem ült senki ezeknél az asztaloknál.

Nehéz megjósolni, hogy hányan hagyják el a
pályát ebben a nehéz helyzetben. Úgy gondoljuk, az éttermek 50 százalékát is érintheti, az
hogy a vírus után esetleg nem tudnak majd kinyitni. Mára már mindenki felélte a tartalékait. Ezért szakértők bevonásával kidolgoztunk
egy olyan intézkedési csomagot, amit eljuttattunk a pénzügyminiszterhez és a Miniszterelnökségre is, úgy gondoljuk ez egy teljesen reális tervezet. A legfontosabb dolgokat tartalmazza, amik valódi segítséget jelentenének
a szakmának. Vannak olyan éttermek, amik
a megígért 50 százalékos bértámogatást sem
kapták meg november óta. Ezt mindenképpen
szeretnénk elérni, hogy kifizessék. Ezen kívül
kérjük, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel engedjék el a bérleti díjat, de itt vannak
az adók és a járulékok is, amiket szintén nem
tudnak fizetni a tulajdonosok. Ezek átvállalása nemzetgazdasági szempontból filléres tételek lennének, az ágazatnak viszont óriási segítséget jelentenének.
- Milyen megoldást javasolnak?
- Egy óvatos nyitáson el lehetne gondolkodni március 15-e után. Az egészségügyi előírások szigorú betartásával működhetnének az éttermek. Maximálni kell az étteremben kiszolgálható vendégek számát, belépéskor az előírt
maszk viselése, és a teraszok megnyitásának
engedélyezése.
ema
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Óvodából iskolába?
Aki 2021. augusztus 31-éig betölti a 6. életévét, annak szeptembertől iskolába kell
mennie. Ezt írja elő a nemzeti köznevelési törvény, azonban kérelmezni lehet, hogy
a gyerek még egy nevelési évig az óvodában
maradjon. 2020. január elsejétől ezt már
csak a szülő kezdeményezheti az Oktatási
Hivatalnál. Országszerte a január 15-i határidőig 16.442 ilyen kérelem érkezett a hivatalhoz, a lezárt ügyek 97 százalékában helyt
adtak a kérelemnek. Városunkban 54 szülő nyújtott be kérelmet, 51-en helybenhagyó
határozatot kaptak.
2020. január elsejétől lépett hatályba a köznevelési törvény erre vonatkozó rendelkezése. Előtte az óvoda is eldönthette a gyermek
fejlettsége alapján, hogy maradjon-e még egy
évet a gyerek az intézményben vagy nem. Erről a döntésről egy úgynevezett óvodai szakvélemény készült. Ezt a jogot vették el az óvodáktól és került az Oktatási Hivatal hatáskörébe.
- Most két módja van annak, hogy a gyerekek
még egy évig óvodában maradjanak - mondta
el lapunk kérdésére Micskiné Bodó Erzsébet,
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, az egyik, hogy ha az adott év szeptember elseje és a következő év január 15. között születik egy szakértői bizottság által kiállított szakvélemény, amely azt mondja, hogy javasolt, hogy a gyermek még egy évig óvodában maradjon. Amennyiben ilyennel a gyermek nem rendelkezik, és a szülő mégis szeretné, hogy még egy évig óvodai nevelésben részesüljön a gyermeke, akkor ezt kérelmeznie
kell az Oktatási Hivatalnál, ennek január 15-én
volt a beadási határideje. A kérelemhez a szülő bármilyen kiegészítő, alátámasztó dokumentumot csatolhat. Mi bevezettük, hogy minden
gyermekről, akinek a szülei élni kívánnak ezzel
a kérelemmel, pedagógiai szakvéleményt állítunk ki.
- Mennyien kérelmezték az óvodában maradást? Mennyi tanköteles gyermek megy szeptemberben iskolába?
- Ebben a nevelési évben kétszáz tanköteles korú gyermekünk van, közülük hatan kaptak január 15-éig olyan szakvéleményt a pedagógiai szakszolgálattól, illetve a megyei szakértői bizottságtól, amely feljogosítja a gyermeket, hogy még egy évig az óvodában maradhasson, és 49 szülő fordult az Oktatási Hivatalhoz. Ha ide beérkezik a kérelem, akkor két

dolog történhet. A beérkezett dokumentumok
alapján az Oktatási Hivatal helyt ad a kérelemnek és a gyerek még egy évig óvodában maradhat, vagy elutasítja azt, és a gyermeknek iskolába kell mennie. Ha nem tud a beérkezett dokumentumok alapján dönteni, akkor elküldi a
gyermeket az illetékes járási pedagógiai szakszolgálathoz egy vizsgálatra, így ők tesznek javaslatot a hivatalnak. Eddigi információnk szerint a 49 gyerekből 47 esetében helybenhagyó
határozat született, két esetben pedig elutasították a kérelmet.
- A korábbi években több gyerek maradt óvodában?
- Jelentősen. Az új szabályozás hatására körülbelül egyharmaddal több gyerek megy iskolába, mint korábban. Mivel itt a szülő kezében van a döntés, hogy az Oktatási Hivatalhoz fordul-e vagy sem, ezért én azt gondolom,
hogy a szülőknek mindenképp célszerű kikérnie az óvodapedagógusok véleményét. Mégiscsak itt vannak a gyerekek napi hét-nyolc órát,
mi látjuk, hogy a közösségben hogyan foglalják el a helyüket, hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan tudják az elvárt feladatokat teljesíteni. Van olyan szülő, aki elfogadja a véleményt,
van, aki úgy gondolja, hogy az ő gyereke már
érett az iskolára és elviszi. Azért megtévesztő
ez a mai gyerekeknél, mert jellemzően azt tapasztaljuk, hogy többnyire az értelmi képességeik rendben vannak, inkább a szociális kompetenciáik azok, amelyek lemaradást mutatnak,
és ez kifejezetten a közösségben létkor mutatkozik meg - mondta az óvodavezető.
2021 szeptemberétől előreláthatólag 147 gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait
és 52 marad óvodában.
Fazekas Tímea kislánya is tanköteles korúvá
válik, nyáron lesz hatéves. Tímea kérelmezte,
hogy még egy évet maradhasson az óvodában.
- Több szempontot is figyelembe vettem, az
óvodapedagógussal közös meglátásunk, hogy
az értelmi képességei nagyon jók, de szociálisan még nem érett az iskolára - mondta Tímea.
- Nagyon játékos, megcsinálja ugyan a feladatokat, de nem mindegy, hogy milyen áron. Én
azt gondolom, hogy meg kell érnie, hogy az első osztályt úgy töltse az iskolában, hogy ne érje kudarc.
- Hogy zajlott a kérelmezés, a vizsgálat?
- Január elsején nyílt meg az Oktatási Hivatal erre szolgáló felülete, ide január 15-ig lehetett beadni a kérelmeket. Ehhez csatoltam
az óvodapedagógusi és óvodapszichológusi
jellemzést és szülőként is megírtam azt, hogy

„Mivel itt a szülő kezében van a döntés, hogy az Oktatási Hivatalhoz fordul-e vagy sem, ezért én azt gondolom, hogy a szülőknek mindenképp
célszerű kikérnie az óvodapedagógusok véleményét.”
Micskiné Bodó Erzsébet

Cselekedettel és valóságosan
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is
nyelvvel,
hanem cselekedettel és valóságosan.”
/1Jn 3,18/
Advent idején mindannyian kicsit mások leszünk, kicsit jobbak, kicsit odafigyelőbbek.
Karácsony táján hamarabb észrevesszük a körülöttünk élő nélkülözőket. A Kazinczyban
több éves hagyománya van a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett szeretetdoboz akciónak, amely során tartós élelmiszerekkel, tisztító-és tisztálkodási szerekkel igyekszünk hozzájárulni a nehezebb körülmények
között élő családok mindennapjaihoz. 2020 adventjén rendben beérkeztek az üres dobozok az
iskolába. Aztán, mint az élet több területén oly
sok mindent, a járvány ezt is felülírta. December utolsó két hetében intézményünk tantermen
kívüli digitális tanrendben működött, az isko-

la elcsendesedett, a személyes találkozásokra
nem kerülhetett sor. A dobozok félig telten maradtak. De a segíteni akarásnak, az ismeretlen,
önhibáján kívül nehéz helyzetbe került embertársainkért érzett felelősségtudatnak köszönhetően megtaláltuk a módját annak, hogy januárban megtöltsük a dobozokat. A segítség mindig jókor jön, és a szeretetszolgálat munkatársai egész évben készen állnak, hogy eljuttassák
az adományokat a legmegfelelőbb helyekre.
Hálásan köszönjük a szülőknek a jó szívvel
felajánlott adományokat, amelyeket diákjaink örömmel és szeretettel adtak át a szolgálat
képviselőjének. Felemelő az érzés, hogy nem
csak karácsonykor dobban meg a szív ismeretlen emberekért. Elkötelezetten mindig tehetünk
egy nagyobb közösségért - cselekedettel és valóságosan.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

A 200 tanköteles gyermek közül 53 egy évig még marad a Napközi Otthonos Óvodában.

„A legtöbb vizsgált gyerek esetében a
szociális érettség területén van még fejlődnivaló. A szociális érettség a legtöbb
esetben az idegrendszer érésével párhuzamosan, spontán fejlődik, változik.”
Tóthné Balogh Ágnes
miért nem szeretném, hogy iskolába menjen.
Az Oktatási Hivatal válasza viszonylag hamar megérkezett, a szakszolgálathoz küldtek,
ahová múlt pénteken mentünk el. A vizsgálaton úgy láttam, hogy nagyon szépen előjöttek
azok a dolgok, amelyek miatt én azt gondoltam, hogy nem iskolaérett. Ezt a szakemberek
is alátámasztották.
A Tiszaújvárosi Református Óvodában 31-en
váltak tanköteles korúvá, öt gyermeknél kérelmezték, hogy maradhassanak óvodában, a hivatal négy esetben helyt adott a kérelemnek,
egy esetben elutasította azt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében
az elmúlt időszakban több tucat iskolaérettségi vizsgálatot folytattak le. Az Oktatási Hivatal
a legtöbb esetben nem a beküldött dokumentumok alapján dönt, hanem teljes eljárás lefolytatását kéri a pedagógiai szakszolgálattól.
- Ez azt jelenti, hogy a szakszolgálatok szakértői bizottsága teljes iskolaérettségi vizsgálatot
folytat. A hivatal végzése alapján megkaptunk
minden beküldött, feltöltött dokumentumot,
szakorvosi, pszichológiai, óvodapedagógusi
véleményeket, szülői jellemzéseket - mondta
el lapunk kérdésére Tóthné Balogh Ágnes tagintézmény-vezető. - Az eljárásban alapoztunk
ezekre a beküldött dokumentumokra, a helyszínen pedig a szakértői bizottság lefolytatott egy
iskolaérettségi vizsgálatot. Ezen a szülők is jelen lehettek, és éltek is a lehetőséggel.
- Mit vizsgálnak ilyenkor?
- A gondolkodási funkciókat, a figyelmet, az
emlékezetet, a beszédtevékenységet, a számolási készségeket. A vizsgálati helyzetben nyúj-

tott teljesítmény és a beküldött dokumentumok
alapján tudtunk mérlegelni, hogy az adott gyermek érett-e az iskolára vagy nem.
- Milyen eredmények születtek?
- A arányokat tekintve a beküldött kérelmek
alapján egyértelműen azt lehet mondani, hogy
pozitív elbírálást kaptak a gyerekek, ezek a
gyerekek még szociálisan éretlenek. Az iskolaérettségnek három fő alappillére van. A testi érettség, a kognitív, értelmi képességek fejlettségi szintje, valamint a szociális érettség.
Hogy mennyire képes a gyerek figyelni, aktívan bennmaradni egy tevékenységben, men�nyire játékos, mennyire köthető le a figyelme,
mennyire szóródik, milyen érdeklődéssel fogadja a feladatokat, mennyire tudja ezeket értelmezni, véghezvinni, vagy más tevékenységbe torkollik a feladatvégzése.
- Melyik területen tapasztaltak hiányosságokat?
- A legtöbb vizsgált gyerek esetében a szociális érettség területén van még fejlődni való.
A szociális érettség a legtöbb esetben az idegrendszer érésével párhuzamosan, spontán fejlődik, változik. Ehhez különösebb plusz segítségadás, akár fejlesztőpedagógus, akár óvodapedagógus részéről nem szükséges. A természetes érés hatására ezek a tünetek mind el fognak
halványulni. Ezek a gyerekek még kicsik, fiatalok, alig hatévesek, az iskolában pedig leghamarabb a szociális éretlenségre figyel fel a tanító néni, ez lesz az, ami a leghamarabb kiütközik egy tanítási órán.
Fodor Petra
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatását tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek,
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emlékezik és emlékeztet.

Ötvenöt év emberközelből – Tiszaszederkény 2.
Idén 55 éve, hogy településünket várossá
nyilvánították. A rendelet 1966. március 13án jelent meg a Magyar Közlönyben, az avató ünnepség pedig egy tanácsülés keretében
1966. április 2-án, szombaton volt a 2. Számú Általános Iskola tornatermében. Egy
cikksorozatban szeretném bemutatni városunk történetét emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelyeket
első kézből, azoktól hallhatunk, akik átélték,
és emlékeznek ezekre az időkre. A sorozat
második részében arról kérdezem Éles Mihályné Tóth Irma nénit, és a szomszéd nénit - aki nem szeretne név szerint bekerülni a
történelembe -, hogy hogyan változott a község az ’50-es évek közepén, és hogyan emlékeznek az első kapavágásra, a Szederkényi
úti házak építésére.
Említették, hogy a falu egy zárt közösség volt,
mindent megcsináltak helyben. Ha mégis utazni kellett, akkor, az hogy történt?
Irma néni: Volt egy miskolci buszjárat, ami
reggel fél hatkor volt Szederkényben, és este
jött vissza. Akinek valami dolga volt Miskolcon, mondjuk vásárolni valója, mert itt csak egy
kis bolt volt, tehát ruhaneműt például oda jártak vásárolni, vagy ha orvoshoz kellett menni,
mindent Miskolcon lehetett intézni. Akkor hozták ide a vasutat, amikor az erőmű kezdett épülni, 1953 körül. A végállomás az erőmű mellett
volt Palkonyán, de itt még nem ez az állomás
volt, ami most van Tiszaújvárosban. Messze
van ide, amikor már Miskolcra jártam gimnáziumba, és hazaengedtek a kollégiumból, gyalog jöttem onnan be Szederkénybe, meg vis�sza. Nem volt könnyű, Nyéktől sokszor annyi-

„…még csak barakkok voltak, ott
laktak a rabok, és ők kezdték el építeni a Szederkényi utat.”
Irma néni

Kétkerekű kordékkal hordták a földet.

„Az ittenieknek kemény dió volt, hogy
a mezőgazdaságból ipari munkássá
váltsanak.”
Szomszéd néni
an voltak abban a két-három vagonban, hogy
végig a lépcsőn álltam csomaggal a kezemben.
Szomszéd néni: A régi vasútállomás ott volt,
ahol most a városi állomás van. Az állomásépület nagyon szép volt. Innen messze van, oda
kellett kigyalogolni. Amíg nem volt autóbusz,
addig szekérrel jártak, és úgy mentek be Miskolcra. Később voltak buszjáratok.
Amikor készültem ehhez a cikkhez, és olvastam,
hogy itt 1957 augusztusáig nem volt bevezetve a villany, nagyon meglepődtem. Hogyan éltek villany nélkül, és például egy évvel korábban hogyan tudtak az 1956-os hírekről, ha nem
volt rádió?
Irma néni: Én pont 1957-ben kerültem Miskolcra iskolába, és csak egyszer egy hónapban,
egy napra jöttem haza a kollégiumból, így ez
az időszak kiesik. Előtte pedig csak lámpa volt,
petróleumlámpa, meg viharlámpa, amit kint
használtak. Nem volt világítás odakint. 1957ben jött be a villany, de rádió már a nagyszüleim idejében is volt a faluban. Az iskolához jártak fel nagyapáék rádiót hallgatni, vagy talán a
községházán volt.
Szomszéd néni: Az erőmű építésekor kezdték a
villamosítást a faluban, 1957-ben, addig telepes rádiók voltak. Így a híreket mindenki tudta
hallgatni. Mi gyerekek is hallgattuk, csak nem
értettük. Amikor 1956-ban hallottuk, hogy itt
mennek el a tankok a 35-ös úton Debrecenből
Miskolc felé, akkor otthon felpakoltam krumplilángosból, és a többiekkel kimentünk a 35ös úthoz nézni a tankokat. Az egyik tank megállt, kiszállt belőle egy katona, elvette tőlem a
krumplilángosokat, és adott cserébe egy töltőtollat. Aztán ahogy mentünk haza, a falu végén
lakott egy bácsi, akinek elújságoltam, hogy mit
kaptam a katonáktól. Erre elvette tőlem a tollat,
azt mondta, hogy ez bomba, és eldobta. Úgyhogy se krumplilángosom, se tollam nem volt.

A régi iskola előtt. Szomszéd néni azt mondja, tessenek megnézni, milyen szép ruhácskákban jártak a lányok.
Később az orosz katonák teherautóval bejöt- ságból élt, de az ’50-es évek közepétől néhány
tek a faluba. Az öcsém még nem volt iskolás, éven belül elhagyták a földeket. Volt téesz, ott
kicsi volt, hazajött, és azt mondta: „Itt vannak lehetett dolgozni, sőt, kellett is, munkaegyséaz oroszok! Magyarul nevetnek, és oroszul be- geket kellett gyűjteni. Ezt aztán télen fizették
szélnek!” Az egész falu ezen nevetett.
ki, amikor eladták a termést. De oda inkább az
Amikor jött a hír, hogy itt erőművet és vegyimű- asszonyok mentek, akik az iparban nem tudveket fognak építeni, mit szóltak az emberek? tak elhelyezkedni. A férfiak mentek építkezni
Hogyan változott meg az életük?
az iparba.
Irma néni: Az ’50-es években jött a változás, Szomszéd néni: Az ittenieknek kemény dió
megkezdődött a téeszesítés. Az első téeszesíté- volt, hogy a mezőgazdaságból ipari munkássá
si hullámra nem emlékszem, mert az még nem váltsanak, mert ők nem voltak szakmunkások,
annyira érintett, nem beszéltek róla a szüleim. nem voltak hegesztők, meg lakatosok, ők kétDe később már nehéz időszak jött, akkor már kezi mezőgazdasági munkások voltak, és akkor
kötelező volt belépni a téeszbe. Apukám nem be kellett menni a gyárba, és ott gyári munkát
akarta, mert fiatalemberként már elkezdte a sa- kellett végezni. Meg kellett nekik tanulni. Nem
ját életét, akkorra már beszerezte, ami szük- volt más választás. Amikor elindult itt az ipar,
séges volt, ekét, minden eszközt. Kiscsikókat a falu lakossága mezőgazdászból átalakult ipari
vett, és ő nevelte fel, ő tanította be őket. Lét- munkássá. Először a gyárat építették, utána perehozta a saját gazdaságát. Az első téeszesítés dig betanultak ott dolgozni.
nem sikerült, a következőnél viszont már or- Eljutottunk az első kapavágásig, mire emlékezszágosan ez volt a cél. Apukám egy karakte- nek a város építésének kezdeteiből?
res ember volt, ő megmondta, hogy nem akar Irma néni: Az építkezésről a legelső emlékem a
téesztag lenni. Ekkor eljöttek egy páran meg�- földmunka. Kétkerekű kordékkal hordták a fegyőzni. Én már akkor gimnazista voltam Mis- kete földet. Az erőműnél is, meg a város építékolcon, és a végső érvük az volt, hogy engem sénél is sok ilyen kordé volt itt a faluban, egy
kirúgatnak a gimnáziumból. Azt soha nem fe- lóval jöttek-mentek, fordultak. Arra emléklejtem el, azt az állapotot, amibe apukám ke- szem, hogy egy fegyenctelep volt a Szederkérült, mert nagyon boldog volt, hogy tanulok, és nyi út elején, a Közmunkára Ítéltek - KÖMI akkor azt elképzelni, hogy most azért ne tanul- de mindenki csak úgy emlegette, hogy Körüljak tovább, mert ő nem írja alá a belépést. Így belül Mindenki Ide Kerül. Körbe volt kerítve,
aztán beadta a derekát. Utána kijárt etetni csak őrtornyok is voltak, odáig tartott a mi földünk
úgy szeretetből a lovait. Túléltük, a család is, ő akkor, ahol most van a MOL kút, ott volt cukoris. Utána már, hogy azt végezhette, amit szere- répa földünk. A 35-ös út már megvolt, és a 35tett, a traktorvezetést, megnyugodott, elfogadta ös szomszédságában volt a földünk. A Szederaz élettől, hogy neki ez az útja. Nagyon szeret- kényi út épületeit akkor még nem láttam, még
te a gépeket, és letette a traktorvezetői vizsgát. csak barakkok voltak, ott laktak a rabok, és ők
Utána a hátralévő életét a traktoron töltötte, ki- kezdték el építeni a Szederkényi utat.
járt a TVK-hoz szállítmányozni.
Szomszéd néni: Az első barakkok a mostani
Szomszéd néni: Az erőmű építésére nem em- Szederkényi útnál voltak, abban voltak a ralékszem, de a TVK építésére már igen, a falu- bok, politikai foglyok. Azt a részt, a kockahából nagyon sokan mentek oda dolgozni, mert zakat ők építették. Amikor felépült a Szederakkor már nem volt földjük, hanem termelő- kényi út, akkor már fodrász is volt ott, örülszövetkezet volt. Annak, gondolom örültek, tünk neki, mert akkor már nagyobb lányok volhogy megszűnik a petróleumlámpázás és lesz tunk és tudtunk fodrászhoz járni. Megépült a
villanyuk, meg hogy pénzt keresnek.
kocsma, amit a három kiszolgáló hölgyről hatNéhány év alatt mezőgazdászból mindenki ipa- csecsűnek nevezett el a nép, mellette pedig a
ri dolgozó lett?
bolt. Abban többféle áru volt, mint a falusi boltIrma néni: A mezőgazdaságból sokan átmen- ban, ezért átjártunk oda, mert nagyon jó ellátás
tek az iparba dolgozni. Akkor ez nagy válto- volt a városban.
zás volt, mert minden itteni ember mezőgazdaSurányi P. Balázs
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Közlemények 9.

Egész nyáron
bölcsőde

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár”
Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcsődei
ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok
elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2021.
június 28. – július 23. között

Bóbita Óvodája
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2021.
június 28. – július 23. között

Szivárvány Óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz
13.)

2021. június 28. – augusztus
19. között

Tündérkert Óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.)

2021. július 26. – augusztus
19. között

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2021. június 28. - július
23. között
2021. július 26. - augusztus
19. között

Tündérkert Óvodája (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szederinda Óvodája (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Bóbita Óvodája (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2021. augusztus 23-ától minden épület teljes nyitva tartással
üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
a Tiszaújvárosi Református Óvoda
nyári zárva tartásáról
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:
ZÁRVA
2021. július 26. - augusztus 19.
2021. augusztus 09. - 19.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
NYITVA
2021. augusztus 23. - 31.
Nyitva és összevont ügyeletet
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.

Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatok megváltozásáról
Tisztelt Ügyfelünk!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében
2021. január 1. napjától
a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat
az állami adó- és vámhatóság látja el!
A változás miatt a gépjármű üzembentartókat/üzembentartó tulajdonosokat plusz teendő
nem terheli!
2021-ben az első félévi adó befizetésének határideje március 15. napjáról április 15. napjára módosul, a második félévi
adó esedékessége változatlanul szeptember 15. napja, melyet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 410-es adónemhez tartozó 10032000-01079160 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlaszámra kell teljesíteni.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A 2020. december 31-éig terjedő időszakot terhelő korábbi
gépjárműadó fizetési kötelezettséget, elmaradt hátralékot még
Tiszaújváros Város Önkormányzata 11734114-1535006408970000 gépjárműadó fizetési számla javára kell megfizetni.
A változások nem befolyásolják a már megállapított gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31. napján
fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár újra megnyit.
A következő vásár időpontja 2021. február 12. (péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata kötelező!
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlap (nyomtatvány) a NAV honlapján érhető el. (Főlap
/ Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok II. / Adatbejelentők,
adatmódosítók.)
A GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS elnevezésű adatlapot az állami adó- és vámhatóság felé papír alapon
és elektronikusan is be lehet benyújtani.
Papíralapon kitöltött „GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS”-i adatlapot, az adózónak a lakóhelye, székhelye
szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell beküldeni. Egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető.
A 2021-től kezdődő gépjárműadó-kötelezettségekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálhat bővebb felvilágosítással, valamint tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_
valto20201222.html
2021. január 1-től Tiszaújváros Város Önkormányzata
csak és kizárólag a 2020. december 31. napjáig keletkezett gépjárműadóval kapcsolatos ügyek feldolgozását/
lezárását végezheti el.
További kérdésével forduljon a NAV ügyfélszolgálatához, illetve a 2020. december 31. előtti gépjármű adóztatással kapcsolatban a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Adó és Végrehajtási Csoportjánál kérhet felvilágosítást. Telefon: 49/548-025; 49/548-021; E-mail:
ado@tujvaros.hu

A 2021. adóévtől újonnan járó adómentességet (az egészégi
állapot felülvizsgálata alkalmával kiadott új szakvélemény,
igazolás esetén is), a szüneteltetést és az adókedvezményt is
a NAV által rendszeresített „GJADO ADAT- ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉS a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüne-

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.február
FEBRUÁR

Helye

Ideje

Kinek a részére

11. csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

7.30 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

9.00-12.00

Szociális étkezés

15. hétfő

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

17. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)

8.00-15.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

22. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

7.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

23. kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

24. szerda

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

7.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

8.00-15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1.

7.30 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem)

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Minden étkező

26. péntek

07.30 - 12.00

Minden étkező

2021. szeptember 01-jétől az épület minden csoportja teljes
nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Tisza úti vásár

teltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni.

Kazinczy-ház (Gimnázium)

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

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

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

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.

Drogprevenció a járvány árnyékában
Tiszaújváros képviselő-testülete minden év január 31-ig fogalmazza meg a városban folyó drogprevenciós tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb elvárásait. A járványhelyzet miatt a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
zavartalan működése érdekében a 2021-re vonatkozó irányelvekről ezúttal dr. Fülöp György polgármester döntött.
A kialakult gyakorlatot követve a KEF elnöke, a tagok, valamint a miskolci Drogambulancia Alapítvány elkészítették a
2020-ban végzett drogprevenciós munkájukról szóló beszámolót. (A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője ugyanakkor jelezte, hogy a leterheltség és az egész éves más típusú elfoglaltság
miatt a beszámoló elkészítésére nincs lehetőségük.)
A képviselő-testület által tavaly megfogalmazott irányelvek között szerepelt a tagok, az együttműködő szakemberek egészségfejlesztési és prevenciós munkájának segítése, a továbbképzésekre, szakmai konferenciákra való eljutás lehetőségének támogatása. Visszatérő, folyamatos feladat, hogy a KEF fordítson figyelmet a kortárssegítők hálózatának szervezésére, működésére, a csoport létszámának növelésére, törekedjen a kortárssegítő
csoport tevékenységének széleskörű megismertetésére és népszerűsítésére, valamint szakmai képzésük szervezésére.
A helyi drogprobléma hatékony kezelésének alapfeltétele volt továbbra is a drogpolitikában aktív szerepet vállaló szervezetek, intézmények tervszerű, összehangolt együttműködése. Feladat volt
továbbá a droggal összefüggő preventív, felvilágosító tevékenységek folytatása, előadások, programok szervezése, a droggal kapcsolatos információk széles körben történő közvetítése a szakemberek, szülők és a fiatalok felé. Megfogalmazódott, hogy a KEF
továbbra is törekedjen arra, hogy a szülők fogékonyabbá váljanak
a drogokkal kapcsolatos kérdéseik megfogalmazására, kapjanak
tájékoztatást arról, mit tehetnek a gyermekeik legális és illegális
drogfogyasztásának megelőzése érdekében.
A KEF immár 20 éve eredményesen működik városunkban, tavaly is a fenti irányelvek figyelembevételével igyekezett ellátni
tevékenységét, a rendkívüli járványügyi helyzet azonban nagyban meghatározta munkáját. A tervezett előadások, rendezvények, programok sorra elmaradtak.
A szervezet azonban a rendkívüli helyzetben is igyekezett a gyer-

Kiemelt figyelmet kell fordítani a drogokkal kapcsolatos információk széleskörű közvetítésére.
mekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartásra. Ennek érdekében
- a Drogellenes világnap alkalmából - a Tiszaújvárosi Krónikában
ismeretközlő cikk jelent meg, amely az egészséges életmód fontosságára, valamint a nyári szünetben a gyermekek fokozottabb
ellenőrzésére hívta fel a figyelmet. Fentieken túl ugyancsak a Tiszaújvárosi Krónikában a Kábítószer-ellenes világnap alkalmából
egy totót tettek közzé, melynek megfejtői oklevelet és ajándékcsomagot kaptak.
Dr. Fülöp György polgármester, törvényi felhatalmazás alapján
a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi drogprevenciós tevékenységével kapcsolatban az alábbi elvárásokat fogalmazta meg határozatában:
• A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum segítse tagjainak, az együttműködő szakembereknek egészségfejlesztési
és prevenciós munkáját. Szakmai ismereteik bővítése céljából
a szervezet támogassa tagjai számára a továbbképzésekre, szakmai konferenciákra, tanulmányutakra való eljutás lehetőségét.
• A KEF fordítson kiemelt figyelmet a kortárssegítők hálózatá-

nak szervezésére, működésére, a csoport létszámának növelésére. Törekedjen a kortárssegítő csoport tevékenységének széleskörű megismertetésére és népszerűsítésére, valamint szakmai
képzésük szervezésére.
• A KEF és a tagintézményei részéről javasolt - a gyermekek legális és illegális drogfogyasztásának megelőzése érdekében - a
szülőkkel történő szoros együttműködés, a kábítószerrel összefüggő megelőző, felvilágosító tevékenységek folytatása, valamint a droggal kapcsolatos információk átadása a fiatalok, a szülők, illetve a szakemberek számára.
• A helyi drogprobléma hatékony kezelésének alapfeltétele továbbra is a drogpolitikában aktív szerepet vállaló szervezetek,
intézmények tervszerű, összehangolt együttműködése.
• Fontos a droggal összefüggő preventív, felvilágosító tevékenységek folytatása, előadások, programok szervezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a droggal kapcsolatos információk széleskörű közvetítésére a szakemberek, a fiatalok és a szülők felé.
f.l.
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Gólgazdagságból gólszegénységbe

LABDARÚGÁS: Folytatódott a szombat,
szerda, szombat felkészülési meccsmenetrend az FC Tiszaújvárosnál. Az eredmények
is ismétlődtek, ismét egy győzelem és egy
döntetlen született. Mindkettő hazai pályán.
Az első edzőpartner szerdán a Borsod megyei
bajnokság jelenlegi 5. helyezettje, az MVSC
csapata volt, melynek tagja Fodor (Foci) Péter,
is, aki jelenleg a TFCT technikai vezetője, de
levezetésként a miskolciakat a pályán erősíti.
A Tiszaújváros mezőnyjátékos keretéből nem hiányzott senki, a „sorcsere” a 60. percben történt.
Tiszaújváros – MVSC
10-2 (1-1)
TFCT: Tóth Cs., Kundrák M., Horváth T., Márton A., Tóth S., Bussy D., Vitelki B., Vámos
M., Csoszánszki D., Bene A., Benke N.
A 60. perctől: Fízer D., Tóth M., Vincze Á.,
Gelsi L., Lőrincz P., Márton A., Lakatos L.,
Tóth Á., Csernák M., Pap Zs., Kristófi S.
Gól: Vámos, Bene, Benke (2), Csernák, Lakatos, Kristófi (4)
Sérült: Herceg

Érkezett: Lakatos L. (Sényő), Tóth Á. (Nyíregyháza)
Távozott: Németh Á. (Dorog), Burics A. (Balmazújváros), Kulcsár H.
Az első félidőben nagyon kiegyenlített játék
folyt a pályán, és egy-egy gólt követően az
eredmény is döntetlenre állt. A második játékrész elejétől fáradtság jelentkezett a vendégcsapat játékosain, s a sorcsere után már teljesen felbillent a pálya, ami egy nagy gólarányú
győzelemben is megnyilvánult. Összességében
az eredmény túlzó, a mutatott játék alapján a
70. percig nem volt ekkora különbség a két csapat között.
Szombati edzőpartnerünk a 14. helyen áll csoportunkban, ősszel 1-1-es döntetlent értünk el
ellenük a 16. fordulóban. A keretből nem hiányzott senki, és újra a 60. percben történt a
„sorcsere”.
Tiszaújváros - Tállya
1-1 (1-1)
TFCT: Tóth Cs, Tóth M, Vincze Á, Gelsi L,
Lőrincz P, Márton A, Lakatos L, Tóth Á, Csernák M, Pap Zs, Kristófi S.
A 60. perctől: Herceg, Kundrák M, Horváth T,

Csúcsforgalom, avagy sok focista kis helyen is elfér.
Gelsi L, Tóth S, Bussy D, Vitelki B, Bene A,
Vámos M, Csoszánszki D, Benke N.
Gól: Márton
Az első félidőt jól kezdte a TFCT, de az első 5 perc után a vendégek átvették az irányítást, ami gólban is megnyilvánult. A félidő közepétől viszont a Tiszaújváros akarat érvényesült és sikerült az egyenlítés is. A második játékrész sok hibával és kimaradt helyzettel tarkított, kiegyenlített játékot hozott, s gól nem
született. Összességében igazságos eredmény
született.

Rossz felfogás, jó eredmény

Molnár Dávid fejese a hálóba tart az U15-ösök Mátészalka elleni mérkőzés első félidejében.

Megúsztuk a százast
KOSÁRLABDA. Ősszel hazai pályán sikerült győzelmet aratnia a Phoenxnek a Pénzügyőr SE fölött, az eltelt hónapok alatt azonban jóval eredményesebb volt az aktuális ellenfél. A tabella hetedik helyén álló fővárosiakkal szemben a február 6-ai, idegenbeli mérkőzésen már Drahos és Lajsz is pályára léphetett, bár nem épültek még fel teljesen sérüléseikből. A vége nagy pontkülönbségű vereség.
Pénzügyőr - Phoenix KK
99-54 (26-10, 28-10, 20-14, 25-20)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Kovács Martin (17/6), Szabó Norbert (6), Orliczki
Bence (1), Molnár Bence (3), Szilasi Bence (2). Csere: Taskó István (-), Drahos Gábor (3), Eremiás Kristóf (-), Asszú Áron (13), Kovács Zoltán (3/3), Lajsz Gergely (6). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Nagyon rosszul indult a mérkőzés a Phoenix számára, az első percekben egy 11-0-s rohamot
kellett elszenvednie a Pénzügyőrrel szemben. Csak a kezdő negyed közepén születtek meg az
első tiszaújvárosi pontok, de a tizedik perc végére így is jelentős, 16 pontos hazai előny alakult ki (26-10).
A második etap fokozta a bajokat. A távolról nagy hatékonysággal dobó budapestiek gyakorlatilag állva hagyták a mienket: a negyed derekáig mindössze két pontot sikerült begyűjteni
a Pénzügyőr tizenkét egységével szemben (38-12). Sajnos a folytatás is hasonló képet mutatott, nagyon nehezen jöttek a tiszaújvárosi találatok. A nagyszünetig nyomasztó, 34 pontos
hátrány alakult ki (54-20).
A pihenő után javuló játékot mutatott a Tiszaújváros, de mindössze annyit ért el, hogy kevésbé nőtt a rivális előnye (74-34).
Behozhatatlan, negyvenpontos hátrány terhével futottak neki a záró játékrésznek a fiúk. Küzdelemben nem volt hiány, összességében a legeredményesebb etapjukat vívták meg ekkor, ám
a vendéglátók magabiztos győzelmét már nem akadályozhatta meg semmi (99-54).
.Kovács Martin bizonyult a leginkább ponterős játékosnak nálunk, aki 17/6 ponttal, 7 lepattanóval, 1 szerzett labdával, 1 assziszttal és 3 kiharcolt faulttal fejezte be a mérkőzést. A legjobb
statisztikát Asszú Áron kosarazta össze (13 pont, 3 lepattanó, 1 szerzett labda, 1 assziszt, 5 kiharcolt fault, 1 blokk), és Szabó Norbert is igen hasznosan játszott (6 pont, 4 lepattanó, 2 szerzett labda, 4 assziszt, 3 kiharcolt fault).
Szendey Zsombor vezetőedző: Gratulálok a hazai csapatnak, fantasztikusan játszanak, és már
a harmadik mérkőzésen sorban extrán dobnak. Talán a Zöld csoport egyik legmagabiztosabb
csapata, nagyon látszik rajtuk az intelligencia, hogy egységesen tudnak mozogni a pályán. Nálunk nagyon nem működött semmi, se támadásban, se védekezésben. Persze ehhez az ellenfél
akarata is kellett, nem hiába van meg a hetedik győzelmük a visszavágók során. Igazából képtelenség volt tartani velük a lépést. A továbbiakban igyekszünk, amit tudunk, azt megnyerni.

Sport � 11.

Az U15-ös és U14-es csapat már (még) bajnoki meccsen lépett pályára. A fiúk a novemberben elmaradt mérkőzéseket pótolták be a Mátészalka ellen.
U15
Tiszaújváros - Mátészalka
3-1 (3-0)
Gól: Varga P., Molnár D., Nótár E.
Jók: Nótár Emil Zoltán, Tóth Attila, Jávorszki
Regő
Császár Zoltán: A mai mérkőzés után csak a

győzelemnek örülhettünk, hiszen a csapat a tudásának csak nagyon kis százalékát mutatta
meg. Rossz felfogásban játszottunk, néha olyan
dolgokat mutattunk be, hogy el sem hittem. De
szomorkodni nem kell, hiszen keményen dogozunk továbbra is. Az elvégzett munkának pedig
be fog érni a gyümölcse.
U14
Tiszaújváros - Mátészalka
4-1 (4-0)
Gól: Kovács M. 2, Vámosi Zs., Suhajda P.
Jók: Bodnár B., Pásztor Z.
Czerva Zoltán: A mérkőzés pozitívuma, hogy
nyertünk. Az első félidőben még elfogadhatóan játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki,
és ezekből gólokat tudtunk szerezni. A második félidőben sajnos rossz felfogásban játszottunk, túlzottan egyénieskedtünk, öncélúan
cselezgettünk, a középen és elöl elvesztett labdákat követően nem zártunk vissza, taktikailag nagyon fegyelmezetlenül játszottunk. Az
első félidőben szerzett góloknak köszönhetően győztünk, de a szünet után nyújtott teljesítményünk a következő mérkőzéseken nem lesz
elegendő, mindenképpen javítanunk kell a játékunkon és a felfogásunkon, hozzáállásunkon is!

Zsófia a régió legjobbja
ASZTALITENISZ. Mintegy 5 hónapnyi szünet után a hétvégén újraindultak az asztalitenisz utánpótlás ranglistaversenyek.
Február 6-án Andornaktálya adott otthont a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét magában foglaló
Észak-Magyarországi Régió Serdülő Asztalitenisz Bajnokságnak. A versenyt a koronavírus veszélyhelyzet miatt érvényben
lévő szabályok maximális betartásával rendezték, zártkapus
körülmények között - csak a versenyzők és az edzők lehettek
jelen -, kötelező volt a maszkhasználat, amely alól csak az éppen mérkőzést játszó versenyzők voltak kivételek.
A Tiszaújvárosi SC színeit ezúttal az U15-ös leányok korosztályában induló Fónagy-Árva Zsófia képviselte. Zsófia esélyeshez méltóan remekelt, magabiztos játékával kétséget sem
hagyott afelől, hogy a régióban csakis az ő nyakába kerülhet
az aranyérem.

Kemény Acélváros

KÉZILABDA. Újra bajnoki mérkőzést játszott a hétvégén a Tiszaújvárosi SC férfi kézilabda
csapata. Elmaradt mérkőzésüket pótolták idegenben a Miskolci Acélváros ellen. A bajnokesélyes nem sok reményt adott az újvárosiaknak, 32-17-re győzött. A TSC a hétvégén javíthat a
Gyöngyös ellen.
A szintén ősszel elhalasztott találkozót szombaton 18 órától zárt kapuk mögött játsszák a Sportcentrumban.

A verhetetlen Juhász
EXTRÉM SPORT. Újabb sikert ért el Juhász Péter, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltója. Péter a Közép-Európai Erősember Szervezet (CESA)
téli liga 2. fordulójában a Vertikal-kupán indult, és nyert. Mint nyilatkozta, kétszer hibázott ugyan a verseny során, de így is 4, valamint 6 ponttal sikerült maga mögé utasítania a második, illetve harmadik helyezettet.

12. � Paletta
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Defibrillátort adományoztak

Egy automata defibrillátort kapott a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) a Kolonics György Alapítványtól. A fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus nevével fémjelzett szervezetet nem sokkal a sportoló halála után hozták
létre. A fiatalok sportolási lehetőségeit, fejlődését, motivációját támogató alapítvány működése óta először adományozott életmentő
eszközt sportegyesületnek. Az adományról
és az alapítványról Csabai Edvinnel, a Kolonics György Alapítvány elnökével beszélgettünk.
- Miért pont a tiszaújvárosi egyesületre esett az
alapítvány választása?
- Mindenképp egy olyan egyesületet szerettünk
volna választani, ahol kiemelten foglalkoznak
az utánpótlás neveléssel, rengetegen fordulnak
meg a vízitelepen és egy olyan egyesületet kerestünk, ahol még nincs ilyen eszköz. Őszintén
megmondom, nem is kellett sokat gondolkodnunk rajta, hogy a tiszaújvárosi egyesület lesz a
megfelelő választás, hiszen az egyesület 10 éve
alakult, gyakorlatilag meghatározó egyesülete

már a sportágnak, rengeteg gyerek van a sportfoglalkozásokon nap, mint nap, és a vízitúrahálózat működése óta a nyári időszakban jelentős a túrázók forgalma is, úgyhogy azt gondolom, minden szempontból jó választás volt Tiszaújváros.
- Ez egy olyan automata készülék, amit bárki
tud használni, ha baj van?
- Így van, ez egy olyan készülék, amely gyakorlatilag folyamatosan szövegesen tájékoztatja a használókat arról, hogy éppen mit csináljanak, vagy mit kell csinálni. Nyilván egy
vészhelyzetben az ember gyakran nem tudja
higgadtan átgondolni a dolgokat, és nem életszerű az, hogy valaki egy útmutatót elkezdjen
olvasgatni, a baj kellős közepén, de természetesen ezt is meg kell ismerni. Amikor a defibrillátor eljutott hozzánk, akkor egy rövid bemutatót kaptunk mi is, viszonylag egyértelmű a kezelése. Azt gondolom, hogy egy olyan területen vagy terepen, mint egy vízitelep, ez egy hatékony eszköz lehet.
- Sok sportegyesület van, ahol már van ilyen
életmentő eszköz?
- Több egyesület van, de sokkal több létesítményben kellene ilyen eszköznek lennie. Az,
hogy mi ezzel a kérdéssel foglalkozunk, azt
gondolom, hogy nem kíván túl sok magyarázatot, hiszen alapítványunk névadója, Kolonics

„Mindenképp egy olyan egyesületet
szerettünk volna választani, ahol kiemelten foglalkoznak az utánpótlás
neveléssel, rengetegen fordulnak meg
a vízitelepen és egy olyan egyesületet
kerestünk, ahol még nincs ilyen eszköz.”
Csabai Edvin

Az alapítvány célja, hogy megőrizze azt a szellemiséget, amit Kolonics György képviselt.
György pont egy olyan sajnálatos tragédia kapcsán vesztette az életét, ahol lehet, hogy egy
ilyen életmentő eszköz nagyon jól jött volna.
Azt gondolom, hogy minden egyes ilyen támogatás vagy kezdeményezés nagyon fontos lehet.
- Az alapítvány milyen célokat támogat még?
- Az elmúlt 12 évben nagyon sokat változtunk,
az életünk is jelentősen megváltozott akkor,
amikor az alapítvány létrejött. Akkor teljesen
természetes módon az elsődleges szempont az
volt, hogy Koló emlékét, azt a szellemiséget,
amit ő képviselt, megőrizzük és a fiatalok számára átadjuk. Egy kicsit megváltozott a mi életünk is, a küldetésünket és céljainkat természetesen nem elfeledve igyekszünk olyan programokat vezetni és indítani, ahol a fiatalokat tudjuk támogatni akár szociális alapon vagy szakmai képzésekkel.
- Jó utánpótlásbázist látnak itt Tiszaújvárosban?
- A tiszaújvárosi egyesület, a TKKSE minden
szempontból példaértékű. Ahogy elindult az
egyesület, egy alulról szerveződő kezdeményezés volt néhány aktív taggal, nagyra törő ter-

„Kolonics György pont egy olyan sajnálatos tragédia kapcsán vesztette az
életét, ahol lehet, hogy egy ilyen életmentő eszköz nagyon jól jött volna.”

vekkel kialakítottak egy közösséget, amelyben
a kötődések, a társadalmi kapcsolatok ugyanolyan erősek, viszont az egyesület létszáma jelentősen megnőtt. Amennyire én látom, a tiszaújvárosi egyesület megőrizte a családias hangulatot, de mégis az élsportban is nagyon magas szintre jutottak el. Arról nem is beszélve,
hogy a vízitúrahálózat kialakítása során Tiszaújváros egy olyan bázis, vagy egy olyan megállópont, ami több szempontból is hívogató lehet
minden túrázó számára.
berta

A Tisza TV műsora
Február 11., csütörtök
9:00 HétHatár: Árvízhelyzet - Lakossági oltás - Óvodából iskolába - Véradás - Defibrillátort
kapott a TKKSE - Kézilabda - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Vírus ellen oltással - Tesztelés otthon - Ötösre értékelt az Állami Számvevőszék: pénzügyi kérdések a városban - Jutalmazott a Mecénás - Citerazene - Labdarúgás
Február 15., hétfő
10:00 Élő közvetítés a polgármesteri döntésekről
Február 17., szerda
18:00 HétHatár: Városügyek - Árvíz, belvíz - Elkezdődött a tömeges oltás - Betelepülők az
ipari parkban - Kézilabda - Foci edzőmeccs
18:15 Hétről-Hétre: Ingatlanárak - Egy éve karanténban az író, a tornász, az edző - Online vásár, olcsón, könnyen, egymás közt - Vallási negyedóra
Február 18., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

