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Lecsaptak a nyomozók

Módosított menetrend, 
vonatpótló buszok

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északke-
let-magyarországi Közlekedésszervező Irodától kapott informá-
ciók alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. február 4. - 2019. 
május 12. között vasútfejlesztési munkák miatt a Budapest Ke-
leti - Hatvan - Miskolc vasútvonalon közlekedő vonatok módo-
sított menetrend szerint közlekednek, bizonyos viszonylatokon 
egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az uta-
sokat.
Bővebb tájékoztatást a www.mavcsoport.hu, a módosított me-
netrendeket a www.tiszaujvaros.hu oldalon találják.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ökumenikus imahét

Vasútfejlesztés

Az igazságra törekedj!

Előbb a görögkatolikus, majd a református, végül 
a római katolikus templomban tartottak ökumeni-
kus istentiszteleteket a múlt héten. 

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. A kezdetekkor 
még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt az 
eseményen, amelynek csupán egy helyszíne volt: az egyesült ál-
lamokbeli Graymoor. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készí-
tenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájá-
ra, hogy azokat a helyi nyelvekre lefordítsák.
Az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza 
Magyarországon. 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1943-ban ala-
kult, jelenleg 11 tagegyháza van. A tanáccsal további 22 egyház 
és egyházakhoz kötődő szervezet működik együtt. 
A keresztények egységéért tartott imahétnek minden évben más-
más mottója van. Idén Indonéziából érkezett az imahét iránya, 
mottója. Ennek központi gondolata Mózes ötödik könyvének 
igéje: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj” (MTörv/
5Móz 16,18–20). 

Már ne oltassunk

Háztartási gépcsere

Tombol az influenzajárvány 

Hová tegyük, hová vigyük?

Az influenza figyelőszolgálat-
ban résztvevő orvosok jelen-
tései alapján Borsod megyé-
ben a január 21 -27. közötti 
időszakban több mint hatez-
ren fordultak orvoshoz influ-
enzaszerű tünetekkel, ez-
zel az előző héthez viszonyít-
va majdnem duplájára nőtt a 
megbetegedések száma - ad-
ta tájékoztatásul a Népegész-
ségügyi Főosztály.

- A klinikai és a virológiai adatok érté-
kelése alapján megállapítható, hogy Ma-
gyarországon 2019 harmadik hetétől az 
influenza az egész ország területén el-
terjedt, s bár a terjedés intenzitása eltérő 
volt az egyes területeken, leggyakrabban 
az óvódásokat érintette a megbetegedés 
- nyilatkozta lapunknak Dr. Nagygyörgy 
Erzsébet tisztifőorvos. - Influenzajár-
ványról akkor beszélünk, ha a megbete-
gedések aránya átlépi 100.000 lakosra a 
150 főt, ami országosan már az év má-
sodik hetén bekövetkezett, Borsodban a 
harmadik héten. Osztályunk 8200 db in-
gyenes, 3 éven felülieknek adható influ-

enza elleni védőoltást kapott ősszel, eb-
ből a háziorvosi jelentések szerint január 
elejére 3931 oltóanyagot adtak be. A há-
ziorvosoknál és az osztályon is rendelke-
zésre állnak még ingyenes oltóanyagok, 
illetve átcsoportosítással még további 

vakcina is előteremthető, bár a jelenlegi 
járványos helyzetben már nem ajánlott a 
védőoltás, mivel két hét kell a védettség 
kialakulásához - tudtuk meg a tisztifőor-
vostól. 

(További részletek az 5. oldalon.)

A fogyasztói társadalom kifejezést a szakirodalom a gazdaságilag fejlett társadalmakra használja, ami azt jelenti, hogy 
egyre több árucikket, szolgáltatást vásárolunk. A szükség mellett a kényelem, a luxus is szerepet játszik. Ennek köszönhe-
tő, hogy a háztartásokban is felhalmozódtak a kisgépek. A gépek néhány év múlva elromlanak, javíttatási költségük pe-
dig vetekszik egy új árával. De nem csak ezért cserélünk gyakran. Megunjuk, jobbat, szebbet, modernebbet szeretnénk. 
Így a régire már sokszor nincs szükség. Egy 2014-es kormányrendelet kötelez minden olyan forgalmazót, ahol elektroni-
kai termékeket árulnak, hogy a környezettudatosság jegyében a vásárlóktól visszavegyék a használt elektronikai termé-
keket. Cikkünk a 4. oldalon.
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A legtöbb kórházban teljeskörű látogatási tilalom van. 

Ökumenikus istentisztelet a római katolikus templomban. 

Csaknem négy hónapig tart az átmeneti állapot. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban 
kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 18.00 
órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi szent-
mise kezdete 11.00 óra.
Az ifjúsági hittan időpontja 2019. február 16., 19.00 óra, hely-
színe a plébánia közösségi terme. Első felnőtt katekézis idő-
pontja február 23. szombat 19.00 óra, helyszíne a plébánia kö-
zösségi terme.
Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása a Betegek 
világnapjához kapcsolódóan február 10-e vasárnap, a 11.00 
órai szentmise keretében.
Az elsőáldozók és bérmálkozók szülei számára február 5-én, 
kedden 17.00 órakor szülői értekezlet lesz a templomban.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, január 31-éig jelentkezzenek.
Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a szent-
mise vasárnapi miserend szerint délelőtt 11.00 óra.
A plébániairoda nyitvatartási ideje: hétfő: 09.00 - 11.00, kedd: 
09.00 - 13.00, szerda: 09.00 - 13.00, csütörtök: 15.30  - 17.30, 
péntek: 15.30 - 17.30. 

Református

Tiszaújváros
2019. január 31-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. február 2-án,, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalom 
lesz az imateremben.
2019. február 3-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. február 3-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 vecsernye litiával. Szombaton a Találkozás 
ünnepét tartjuk (népies neve: Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony): 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 
Szent Liturgia.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik

ReichenbeRgeR LászLó

temetésén, gyászmiséjén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

 DR. szabó attiLa

 nyugalmazott gyógyszerész, a városi 19/103 Rendelőinté-
zeti Gyógyszertár és a Remény Patika volt vezető gyógy-

szerésze 2019.01.19-én életének 76. évében elhunyt.
Az érte mondott istentisztelet a tiszaújvárosi 

református templomban 2019. február 7-én 11 órakor lesz.
Tisztelettel kérjük a gyászolókat, hogy kegyeletüket 

egy szál virággal róják le.
Amíg élünk, emléke szívünkben él!

A gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették drága 

Férjemet, Édesapánkat 
és Nagypapánkat, hogy

Kovács béLa

 a TIFO nyugalmazott műszaki ellenőre
2019. január 28-án hosszas betegség 

után örökre itt hagyott minket.
Hamvait 2019. február 6-án, 12 órakor helyezzük végső 

nyugalomra a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 3-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd február 4-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. 

Jézus Krisztus győz

Oltárasztal szentelés
Adóbevallási

határidők

Végleges helyére került a görögkatolikus templom új oltáraszta-
la. A templom szentélyében elhelyezett oltárasztalt a vasárnapi 
püspöki liturgia előtt szentelte fel dr. Orosz Atanáz püspök atya.
Az oltárasztalt Makláry Zsolt tervezte, a Metropóliai Egyház-
művészeti Bizottság jóváhagyása után Pető Attila asztalosmes-
ter készítette el amerikai diófából. 
A belefaragott motívumok, a kereszt köré írt négy görög betű az 
úgynevezett Krisztus monogramot jelenítik meg, jelentése Jé-
zus Krisztus győz.

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnökségének 4 éves 
megbízatása lejár. Felhívjuk a klubokhoz nem tartozó egye-
sületi tagok figyelmét, hogy a 2019. évi közgyűlés előkészí-
tése érdekében az egyesületi elnökre és az elnökség tagjaira 
javaslataikat a megválasztott jelölőbizottság tagjainál szemé-
lyesen az egyesület irodájában (Kazinczy út 3.) február 4-én, 
5-én, 11-én, 12-én, 18-án és 19-én 8 órától 11 óráig, vagy az 
alábbi telefonszámokon adhatják le:
Boros József, a jelölőbizottság elnöke 70/333-7411,  Besenyei 
Istvánné Irénke, jelölőbizottsági tag 06/49/345-278, 70/574-
6797, Papp Józsefné Marika, jelölőbizottsági tag 70/333-
7702, Fodor Jánosné Gizike, jelölőbizottsági tag 30/214-
1185, Nagyné Balázs Éva, jelölőbizottsági tag 20/211-8378.

Az egyesület elnöksége

Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, 
akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munka-
vállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy 
akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a hatá-
ridőről és az 1+1%-ról minden fontos információ megtalálha-
tó a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan kell benyújtani-
uk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyí-
ti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely a mun-
káltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. A terve-
zetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapjáról (www.nav.
gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www.magyar-
orszag.hu) egyaránt.   
A webes kitöltő felületen a tervezet adatainak megtekintése, a 
nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, va-
lamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegé-
szítése, majd mentése után lehetőség van a bevallás elektronikus 
beküldésére. Az Szja törvény szerint adózó egyéni vállalkozók-
nak ezt mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a NAV ál-
tal készített tervezetből érvényes szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának be-
nyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen 
május 20-a az irányadó.
(Ez a határidő változás nem érinti a kata vagy eva törvény sze-
rint adózó vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e a 
kata nyilatkozat, illetve az eva-bevallás határideje.)
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, 
addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy 
egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A tavaly az egy-
házak részére tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az idő-
pontig vonhatóak vissza. 

 NAV
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Törvény
Ezzel a rejtvénnyel véget ér januári so-

rozatunk. A megfejtéseket február 5-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.



Továbbtanuló középiskolások

Vannak, akik külföldön folytatják
Az első félévet január 25-én, 
pénteken zárták az általános- 
és a középiskolákban is. Bár 
a félévi bizonyítványról sok-
szor halljuk, hogy csak tájé-
koztató jellegű, nem igazi bi-
zonyítvány, azonban azok-
nak, akik tovább szeretné-
nek tanulni, a felvételi vizsga 
mellett a félévi eredmények is 
számítanak.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium tanu-
lói közül szinte mindenki továbbtanul, fő-
leg a környékbeli, miskolci vagy debrece-
ni egyetemeken. A 12. H osztályból azon-
ban vannak olyanok is, akik külföldi fel-
sőoktatásban gondolkodnak. Farkas Ju-
ditnak néhány hete festményiből nyílt ki-
állítás Tiszaszederkényben, most azonban 
már teljesen más dolog foglalkoztatja, a 
továbbtanulás. Nem is akárhol, Dániában. 
- Anyukám dobta fel az ötletet, job-
ban mondva a labdát, én meg elkaptam 
- mondja Judit mosolyogva, miközben 
az interneten mutatja, melyik egyetemen 
szeretne továbbtanulni. - Az ott tanuló is-
merőseink nagyon sok jót meséltek, így 
elgondolkodtam ezen a lehetőségen. Va-
lahogy azt érzem, hogy engem húz Dá-
nia, azt gondolom, hogy nekem ott van 
dolgom. Odensee-be szeretnék menni, a 
Dél-dániai Egyetemre, marketing szakra. 
Akikkel eddig beszéltem, azt tanácsolták, 
hogy a nyár közepén már érdemes kimen-
ni. Mégiscsak egy másik ország, más kul-
túra, más szokások. Ajánlatos feltérké-
pezni a várost, mielőtt elkezdődik az is-
kola. Természetesen hazai egyetemeket 
is megjelölök a jelentkezési lapon, Buda-
pest és Szeged is szerepel a listán. 
Szilágyi Viktória egy kicsit közelebb, de 
így is az országhatáron kívül próbál sze-
rencsét. 
- Én Bécsben szeretnék továbbtanulni, 

de én is beadom a jelentkezésemet ittho-
ni egyetemre is - veszi át a szót Viktória. 
- Igazából, amikor szóba került a tovább-
tanulás, még nagyon sok lehetőség volt a 
fejemben, aztán ahogy közeledik a jelent-
kezési határidő, egyre inkább körvonala-
zódik bennem, hogy, mi az, amit igazán 
szeretnék. A Bécsi Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemet választottam, azért, mert 
közel van Magyarországhoz, így a szü-
leimmel is tudnám úgy tartani a kapcso-
latot, mint más diákok, akik itthon tanul-
nak. Már voltam is kint Bécsben, és meg 
is néztem az intézményt. Nagyon tetszett 
az, hogy nagyon sok nemzet diákjával ta-
lálkoztam, de az egész város ilyen mul-
tikulturális. Ami nagyon fontos nekem, 
hogy nyelvekkel és matematikával kap-
csolatos szakot válasszak, mert az európai 
uniós politika felé szeretnék majd tovább-
lépni. A jelentkezés folyamata szerin-
tem sokkal bonyolultabb, mint ha belföl-
di egyetemre jelentkeznék. Nagyon fon-

tos, hogy legyen egy úgynevezett mentor, 
aki ismeri az európai iskolák követelmé-
nyeit és segít abban, hogy minél gördülé-
kenyebben menjen a jelentkezés. A bizo-
nyítványokat, hivatalos papírokat le kell 
fordíttatni, nem mindegy, hogy milyen 
nyelvvizsgát tettünk le, illetve írnunk kell 
egy motivációs levelet, amiben nagyon 
meggyőzőnek kell lennünk, hogy miért 
az adott iskolát választottuk. Tehát azt tu-
dom tanácsolni, akinek a jövőben ilyen 
tervei vannak, bizony időben el kell kez-
deni a felkészülést.  
- A gimnázium egy olyan műfaj, aminek 
akkor van igazából értelme, ha érettsé-
gi után sikerül továbbtanulni - nyilatkoz-
ta lapunknak Kiss Zoltán, a Tiszaújváro-
si Eötvös József Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégium pedagógusa, a 12. 
H osztályfőnöke. - Az, hogy ki milyen 
irányba gondolkodik, az teljesen válto-
zó. Egy informatikus osztályból több lesz 
a mérnök, egy humán beállítottságú osz-
tályból pedig inkább a bölcsészet iránt ér-
deklődnek. A továbbtanulás azonban na-
gyon nagy változás, még akkor is, ha itt 
Magyarországon marad a gyerek, nem 
beszélve arról, ha úgy dönt, hogy több 
ezer kilométerre költözik a családtól. Ez 
a lehetőség az igazi talpraesett gyerekek-
nek való, hiszen egy idegen országban, 
távol a szülőktől, nem mindig könnyű az 
élet. Természetesen van előnye is a kül-
földi tanulmányoknak, hiszen a későbbi-
ekben talán jobban megnyílnak a lehe-
tőségek, a nemzetközi kapcsolatépítésről 
nem is beszélve. A külföldön tanuló gye-
rekek száma azonban még igen kevés, ál-
talában nem ez a jellemző. Azonban mi-
vel nyitott világban élünk, így nem tartom 
kizártnak, hogy ez a szám az évek során 
nőni fog majd.

ema

Túlmunkastop
Napirenden 

a „rabszolgatörvény”

Bráz György polgármester előterjesztésében a 
„rabszolgatörvény” néven elhíresült jogszabály-
ról is tárgyal január 31-ei ülésén a képviselő-testü-
let. A javaslat az, hogy az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok ügyvezetői ne alkalmaz-
zák a munkavállalókat sújtó rendelkezéseket.

2018. november 20-án Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf fideszes 
képviselők benyújtották a munkaidő-szervezéssel és a munka-
erő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes 
törvények módosításához kapcsolódó javaslatukat. Ez érinti a 
Munka Törvénykönyvről szóló törvény munkavállalók túlmun-
kavégzéséhez, a munkaidőkeret elszámolásához kapcsolódó 
rendelkezéseit. A végleges javaslatot december 20-án fogadták 
el és 2019. január 1-étől hatályos.
A törvény módosítása értelmében az alábbi fontosabb változá-
sok léptek hatályba, melyek érinthetik az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok munkavállalóit is.
 Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő ren-
delhető el. A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapo-
dása alapján ezt meghaladóan naptári évenként legfeljebb száz-
ötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. A munkaidőkeret 
tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel 
kapcsolatos okok indokolják, a kollektív szerződés rendelkezé-
se szerint legfeljebb 36 hónap. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás 
esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát, ha ezt objek-
tív vagy műszaki, vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok in-
dokolják – a kollektív szerződés rendelkezése szerint - tizenkét 
hónapon belül átlagban kell figyelembe venni.
A módosítások hatására a közvélemény a törvényt „rabszol-
gatörvénynek” nevezte el. A törvény módosításával ugyanis a 
munkavállalók jelentős része még kiszolgáltatottabb helyzetbe 
kerülhet, mivel a munkáltatók tetszésük szerint kötelezhetik túl-
munka végzésére, valamint a rendkívüli munkavégzés kifizeté-
sének a határideje is kitolódhat 36 hónapra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értelmében egysze-
mélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek 
utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehaj-
tani. A munkavállalók fizikai és mentális egészségi állapotának 
védelme, valamint kiszolgáltatottságuk növelésének elkerülése 
érdekében ezért a polgármester azt javasolja, hogy a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (TiszaSzolg, Ti-
sza Média, Városgazda, Sport-Park) ügyvezetői a munkaválla-
lóik érdekében ne alkalmazzák a 250 óra rendkívüli munkaidőn 
felül elrendelhető túlmunkához, valamint a hároméves munka-
időkerethez kapcsolódó rendelkezést. 

F.L.

Szavazhatnak a vásárlók

Pénzzé válnak 
a zsetonok

Civil szervezeteket támogat a TESCO Magyar-
ország. Az áruházlánc a program eddig már több 
mint 100 millió forinttal támogatta a nyertes kez-
deményezéseket. 

A múlt héten ismét elkezdődött a zsetongyűjtő akció, amire or-
szágosan 166, ebből 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közös-
ségek programjai pályázhattak. Az „Ön választ, mi segítünk” 
kezdeményezés lényege, hogy a vásárlók a pénztárnál kapott 
zsetont a bejáratnál elhelyezett urnába dobhatják be, ezzel tá-
mogatva az általuk választott szervezetet. Az előző évekhez ha-
sonlóan most is három szervezet, a Tiszacsege Ifjúságáért Ala-
pítvány, a Was Albert Nemzeti Kör, Hagyományőrző Egyesület 
és az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány programjára 
lehet voksolni a tiszaújvárosi áruházban. A legtöbb zsetont ösz-
szegyűjtő egyesület 400 ezer, a második 200 ezer, a harmadik 
helyezett pedig 100 ezer forintot kap tervei megvalósításához. A 
szavazás február 17-ig tart.

Részvétel, ülések, előterjesztések

A bizottsági munka számokban
Az önkormányzat állandó bi-
zottságainak munkája ritkán 
kerül reflektorfénybe, pedig 
fontos feladatot látnak el. 

A képviselő-testület 2003 januárjában ha-
tározta meg a bizottsági beszámolók tar-
talmi és formai követelményeit. A dön-
tés értelmében, a beszámolóban értékel-
ni kell a bizottság saját éves munkáját, be 
kell mutatni a részvételi statisztikát, a tár-
gyalt napirendeket (saját előterjesztések, 
véleményezések), valamint ki kell térni a 
törvényességi észrevételekre és az együt-
tes ülésekre.
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügy-
rendi Bizottság: 73%-os volt az ülésen 
való részvételi arány. A bizottság 2018-
ban 12 alkalommal ülésezett (12 rendes 
ülést tartott), 89 napirendi pontot tárgyalt, 
melyekben véleményezte a testület elé 
kerülő előterjesztéseket, valamint javas-

latokat fogalmazott meg. Az üléseken el-
hangzottakról 22 jegyzőkönyv (12 nyil-
vános ülés és 10 zárt ülés) készült. A bi-
zottság 1 határozatot hozott, előterjesztést 
összesen 3-at készített.
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szo-
ciális és Sport Bizottság: 80%-os volt az 
üléseken való részvételi arány. 13 ren-
des és 1 rendkívüli ülése volt, 53 napiren-
di pontot tárgyalt, egy határozatot hozott, 
három előterjesztést készített.
Városüzemeltetési és Rendészeti Bizott-
ság: 80%-os volt az üléseken való részvé-
teli arány, 12 rendes és 2 rendkívüli ülé-
se volt. A bizottság 1 határozatot hozott, 3 
előterjesztést készített, 59 napirendi pon-
tot tárgyalt.
Infokommunikációs és Városmarketing 
Bizottság: 83%-os volt az üléseken va-
ló részvételi arány, 12 rendes ülése volt. 
A bizottság 1 határozatot hozott, 4 előter-

jesztést készített, 54 napirendi pontot tár-
gyalt.
 Valamennyi bizottság tagjainak részvéte-
lét figyelembe véve 2018-ban a bizottsági 
üléseken való tényleges részvételi arány 
átlagosan 79%-os, mely némi csökkenést 
mutat az előző évek átlagos megjelenésé-
hez képest (2017: 84%, 2016: 82%, 2015: 
85%, 2014: 85%).
A bizottságok 2018. évi munkájáról ösz-
szességében megállapítható, hogy felada-
tukat az önkormányzati törvényben és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően, tudásuk, is-
mereteik legjavát adva, törvényesen lát-
ták el, a bizottságok tagjai nagy hangsúlyt 
fektettek a szakterületüket érintő problé-
mák kezelésére.  

f.l.
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Farkas Judit Dániára tekint, úgy érzi, ott van dolga. 

Szilágyi Viktória Bécsbe készül, az európai uniós politika felé szeretne továbblépni. 

Egy hete félpályás útlezárásos tiltakozás volt a 35. sz. úton.



A fogyasztói társadalom kifejezést 
a szakirodalom a gazdaságilag fej-
lett társadalmakra használja, ami 
azt jelenti, hogy egyre több árucik-
ket, szolgáltatást vásárolunk.

 A szükség mellett a kényelem, a luxus is szere-
pet játszik. Ennek köszönhető, hogy a háztartá-
sokban is felhalmozódtak a kisgépek. A  gépek 
néhány év múlva elromlanak, javíttatási költ-
ségük pedig vetekszik egy új árával. De nem 
csak ezért cserélünk gyakran. Megunjuk, job-
bat, szebbet, modernebbet szeretnénk. Így a ré-
gire már sokszor nincs szükség. Lekerül a pincé-
be, garázsba. Évekig kerülgetjük, majd jó eset-
ben végül a hulladékudvarba visszük. Rosszabb 
esetben a szeméttároló edények mellé, vagy ott-

marad a pince mélyén.    
- Ugyan a régi hűtőnk is működik még, de az 
bekerül a spájzba - mondja Kovács István, mi-
közben egy új hűtőt igyekszik megfelelően rög-
zíteni az utánfutóra. - Ez a szép, új pedig beke-
rül a konyhába. Egyelőre mindkettőre szükség 
van, aztán majd, ha elromlik, kihasználunk egy 
csereakciót és újra cseréljük.  
- Egy 2014-es kormányrendelet kötelez min-
den olyan forgalmazót, ahol elektronikai ter-
mékeket árulnak, hogy a környezettudatosság 
jegyében a vásárlóktól visszavegyék a használt 
elektronikai termékeket - nyilatkozta lapunk-
nak Biri László, a tiszaújvárosi TESCO áru-
házvezetője. - Áruházunk a rendeletben meg-
szabott összegeket fizeti a vásárlóknak a beho-

zott, használaton kívüli gépekért. Azonban ezt 
nem úgy kell elképzeli, hogy készpénzzel fize-
tünk, hanem egy kedvezményes kupont adunk, 
ami egy éven belül használható fel új termék 
vásárlása esetén. Egy vásárlás alkalmával egy 
kupont tudunk elfogadni.
 Az Expert Műszaki Áruház előtt az egyik olda-
lon a használt, a másik oldalon az új gépek so-
rakoznak. 
- Minden esetben kötelesek vagyunk átvenni a 
régi, rossz készüléket a vásárlóktól, ha behoz-
zák ide - mutatta a kiszolgált gépeket Köröm 
Józsefné, az Expert boltvezetője. - Vannak cse-
reakciónk is, amikor az új készülék árába pár 
ezer forint erejéig be tudjuk számítani a régit. A 
beszámított összeg attól függ, hogy milyen ka-
tegóriájú gépet vásárol a vevő. A felhalmozott 
régi gépeket egy veszélyes hulladékkal foglal-

kozó cég szállítja el tőlünk a karcagi telephe-
lyükre.  
A környezettudatos vásárlásra való nevelésbe 
az online áruházak is bekapcsolódtak. 
- Abban az esetben, ha új készüléket rendel-
nek tőlünk, a honlapon be lehet jelölni, hogy 
van-e elszállítandó régi gépe, valamint azt is, 
hogy működik-e, vagy tönkrement - tudtuk 
meg Herke Róberttől, az onlinemarkaboltok.hu 
háztartási gép szakértőjétől. - Ez azért fontos, 
mert a működőképes gépeket továbbadjuk rá-
szoruló családoknak. Így mindenki jól jár, hi-
szen a vásárló megszabadul a feleslegessé vált 
készülékétől, valamint nyitunk neki egy online 
pénztárcát, amibe a régi gépért cserébe egy bi-
zonyos összeget helyezünk el, amiből a követ-
kező vásárláskor használhat fel.
    ema

Háztartási gépcsere

Hová tegyük, hová vigyük?

Készülnek az üzleti tervek

Nehezített körülmények, emelkedő bérek
Az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok 2019. évi üzleti 
terveinek főbb célkitűzéseiről tár-
gyal mai ülésén a képviselő-testü-
let. A nyilvános előterjesztés azon 
részét ismertetjük, mely a gazdál-
kodás körülményeiről, a bérezés-
ről szól.

Az elmúlt évben stabil, kiegyensúlyozott gaz-
dálkodásra törekedett az önkormányzat, ennek 
érdekében optimalizálták a kiadásokat és csök-
kentették a nonprofit gazdasági társaságok mű-
ködési támogatását. Nehezítette a működést, a 
fejlődést a törvényben előírt szolidaritási hoz-
zájárulás, mely 2018-ban 1.626.460.208 Ft-ot 
vont el az önkormányzat költségvetéséből.
Mindezek ellenére valamennyi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság eredményesen vé-
gezte feladatait, mellyel nagymértékben hozzá-
járultak a város zavartalan működéséhez és fej-
lődéséhez - áll az előterjesztésben.
 Év közben folyamatosan vizsgálták a nonprofit 
gazdasági társaságok fizetőképességét és mű-
ködését. A likviditási helyzet miatt az év végén 
két alkalommal egészítette ki a testület a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. működési 
támogatását. 

Mivel az ipari parkban a közművesített telkeket 
értékesítették, ezért a TiszaSzolg 2004 Kft. el-
indította a közművesített, úgynevezett „rekreá-
ciós” ingatlanok egy részének ipari parki ingat-
lanná történő átminősítését. Ez az év végén be-
fejeződött, és megtörtént egy 5 ha nagyságú te-
rület értékesítése. Ezzel összefüggésben meg-
valósult az ipari parkban található csapadékvíz 
átemelő bővítése is, valamint sikeresen lezaj-
lott több ingatlan értékesítése. A Villa Seder-
kyn Apartmanház értékesítése pedig folyamat-
ban van. 
A Tisza Média Kft. a költséghatékony működé-
sének köszönhetően kisebb fejlesztéseket való-
sított meg saját forrásból.
2019-ben ismételten lesz szolidaritási hozzá-
járulás fizetési kötelezettség, melyet 12 ha-
vi részletben inkasszálnak, ennek éves össze-
ge 1.478.866.411 Ft. Ez az idén is fegyelmezett 
gazdálkodást kíván, ezért a nonprofit gazdasági 
társaságok működési támogatását az előző évi 
szinten tervezik.
Az üzleti terv elfogadásáig csak azok a fej-
lesztések indulhatnak meg 2019-ben a cégek-
nél, amikre 2018-ban tulajdonosi döntés szüle-
tett, megtörtént a szerződéskötés, vagy közbe-
szerzést bonyolítottak le, és folyamatban van a 

szerződés megkötése.
A TiszaSzolg 2004 Kft. esetében a sikeres in-
gatlanértékesítések nyújthatnak majd fedezetet 
a további fejlesztésekre, a távhőrekonstrukció 
további helyszíneit is vizsgálni szükséges. 
2019. január 1-től a kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
2019. évi megállapításáról szóló kormányren-
delet alapján a gazdasági társaságoknál végre-
hajtották a kötelező béremelést. Ennek fedeze-
tére nincs központi forrás, a társaságoknak be-
vételeik terhére kell megvalósítaniuk a kötele-
ző béremelést.
A javaslatban az áll, hogy az üzleti tervek elfo-
gadását követően 2019. január 1-re visszame-
nőleg a gazdasági társaságoknál - a 2018. de-
cember 31-i bruttó bérhez viszonyítva - való-
suljon meg alanyi jogon egy 5%-os általános 
béremelés. A gazdasági társaságon belüli és a 
gazdasági társaságok - azonos munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalói - közötti bérfe-
szültségek enyhítése érdekében további kor-
rekciót hajthatnak végre az ügyvezetők a pol-
gármesterrel való előzetes egyeztetést követő-
en. A kötelező minimálbér-emelésekkel össze-

függésben az a javaslat, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságaiban 
a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök-
ben foglalkoztatott pályakezdő munkavállalók 
bruttó bére legalább 210.000 Ft/hó legyen.
Jelenleg az önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságoknál a cafetéria keret egységesen 
200.000 Ft/fő/év, melynek mértéke 2019-ben 
sem változik, ezzel kell számolni az üzleti terv 
készítése során. 
S még egy fontos adalék, a Belügyminiszté-
rium döntése értelmében 2019. március 1-től 
azok a települések, melyek adóerő-képessége a 
110.000 Ft/fő mértéket és lakosságszáma a 700 
főt meghaladja, nem részesülhetnek közfoglal-
koztatási támogatásban. Tekintettel arra, hogy 
a döntés Tiszaújvárost és legfőképp a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft.-t érinti, vizs-
gálni kell a lehetőségeket, hogy hogyan lehet 
az eddig közfoglalkoztatásban ellátott, több-
nyire köztisztasági feladatot a megszokott szín-
vonalon elvégezni, hiszen ez helyi önkormány-
zati feladat.

F.L.
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A TiszaSzolg 2004 Kft. elindította a rekreációs ingatlanok egy részének ipari parki ingatlan-
ná átminősítését. 

Vizsgálják a távhőrekonstrukció további helyszíneit is. 

Kovácsék új hűtőt vettek, de a régitől sem szabadultak meg, jó lesz az még a spájzban. 

Kiszolgált gépek az Expert bejáratánál. 



Tizenkét tonna szúnyog

Biztonságos denevértorony épül
Amíg mi alszunk, a denevé-
rek dolgoznak. Egy éjsza-
ka alatt akár ezer szúnyogot 
is megesznek. A kis emlősök-
től sokan félnek, alaptalanul. 
Városunkban is sok apróság 
él, számukra most civil kez-
deményezésre egy denevér-
tornyot építenek, ahol bizton-
ságban lehetnek. 

Hatvan denevért találtak a játszótéren ki-
vágott fa odvában - a hír nem tiszaújvá-
rosi, de akár itt is előfordulhatott volna. 
Apostagról riasztották a természetvédel-
mi őröket még január elején, hogy dene-
vérekkel van tele a kivágott fa belseje. A 
denevéreket a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság legközelebbi denevértornyá-
ba szállították, ahol biztonságban telel-
hetnek tovább. Tiszaújvárosban is hama-
rosan épül majd egy denevértorony, aho-
vá a jelenleg még téli álmukat alvó, de ha-
marosan felébredő állatok költözhetnek 
majd. A torony építését civilek kezdemé-
nyezték, Huszár Tímea ötlete volt. 
- A denevérek nagyon hasznos állatok - 
mondta Tímea -, hiszen szúnyogokat, po-
loskákat esznek. Fontos a vegyszeres nö-
vényvédelem mellett a biológiai is, ebben 
a denevérek nagyon sokat tudnak segíte-
ni. Természetvédelmi parkokban és egyes 
városokban már vannak denevértornyok 
és odúk, ahová fészkelni járnak a dene-
vérek, így nem kell a panelházak hézaga-
iban, réseiben megbújniuk. 
- Milyen lesz ez a torony? 
- Mintegy 5-6 méter magas építmény, úgy 
néz ki, mint egy vadászles, csak teljesen 
be van burkolva és alulról tudnak bemen-
ni a denevérek. Az Örösi úti kutyafutta-
tó mellett lesz majd felépítve. Itt nyugod-
tan tudnak majd élni, szaporodni, utódot 
nevelni a denevérek, remélhetőleg senki 

nem fogja őket zavarni. Hónapok kérdé-
se, és felépül a torony, a Bükki Nemzeti 
Park és a Tiszatáj Közalapítvány segítsé-
ge mellett Tiszaújváros önkormányzata is 
az ügy mellé állt - mondta Tímea. 
A hely tehát már megvan, hamarosan itt 
élhetnek majd városunk denevérei. A Má-
lyi Madármentő Állomáson jelenleg négy 
denevér alussza téli álmát, őket is meg-
látogattuk, hogy az állomás vezetőjétől 
megkérdezzük, miért is jó, hogy lesz egy 
ilyen torony. 
- Ők most még félnek egy kicsit - nyit-
ja ki a denevérek téli szállásául szolgá-
ló dobozt Lehoczky Krisztián -, de azért 
már kezdenek érdeklődni. Ők mind talált 
denevérek, kipotyogtak valamelyik repe-
désből, egyikük pedig sérült volt, de már 
meggyógyult. Itt teleltetjük át, és majd ta-
vasszal engedjük el. 
Az apró kis állatok érdeklődve figyelnek 
bennünket, még kicsit lassúak, a lisztku-
kac-csemege sem igazán hozza őket láz-
ba, kameránk zaja megrémíti egyiküket, 
aki éktelen visításba kezd. Hihetetlen, 
hogy milyen gyámoltalanok ilyenkor. So-
kan azonban félnek tőlük, tartja magát a 
hiedelem, hogy veszettek, vagy hogy a 

hajunkba kapaszkodnak, esetleg kiszívják 
a vérünket. Ezeknek nincs alapja. Veszett 
épp lehet egy denevér, de ennek körülbe-
lül annyi a valószínűsége, mint más emlős 
állatoknál. Hazánkban nem él olyan dene-
vér, ami a hajunkba kapaszkodna, vagy a 
vérünkkel táplálkozna. Ezek úgynevezett 
rőt korai denevérek, és bár jómagam igen 
picinek találom őket, Krisztián felvilágo-
sít, hogy ezek a denevérek a nagyobbak 
közé tartoznak, sok olyan van, ami mind-
össze két-három centiméteres. Ahol pa-
nelházak vannak, ott bizony denevérek is, 
de nem kell félnünk tőlük, hisz igencsak 
jó szolgálatot tesznek az embernek. Nem 
is gondolnánk, hogy mennyire. 
- Tavasszal, miután felébrednek téli ál-
mukból, kirajzanak és éjszakánként szú-
nyogokat és éjszaka repülő rovarokat esz-
nek - mondja Krisztián. - Egy ilyen kis 
denevér egy éjszakai repülése során akár 
1000 szúnyogot is el tud pusztítani, ami 
élete során 2,7 millió szúnyogot jelent. 
Ha egy közepes kolóniát veszünk, mint 

ami Tiszaújvárosban is előfordulhat, ak-
kor ez azt jelenti, hogy 12 milliárd 550 
millió szúnyogot is képesek elpusztítani 
életük során. Ez több mint 12 tonna szú-
nyog. Sokan félnek a denevérektől, én azt 
tanácsolom, hogy próbáljunk meg együtt 
élni ezekkel az állatokkal, hiszen nagyon 
hasznosak, mert szúnyogot esznek, azo-
kat a szúnyogokat, amelyek a nyugat-ní-

lusi lázat, az usutu-vírust, vagy a kutyá-
kat megtámadó szívférgességet terjesztik. 
A denevérek ezeket a szúnyogokat eszik 
meg és segítik a mi életünket is. 
- Tiszaújvárosban egy denevértorony épül 
a közeljövőben. Milyen hozadéka lesz en-
nek? 
- Tiszaújvárosban sok denevér él, szok-
tam őket én is hallani. Ha ez a torony 
megtetszik nekik, akkor kialakulhat egy 
denevértelep. Több mint valószínű, hogy 
a városi denevérek odaköltöznek majd, 
tehát nem lesz több denevér, a jelenleg a 
panelházi részen élők költöznek majd át a 
toronyba. Ott nyugodt helyük lesz, nyu-
godt életet élhetnek. 
- Ha bajba jutott denevért találunk, mit 
tehetünk? 
- Fogjuk meg, de mindenképp kesztyű-
ben tegyünk, vagy védjük meg máshogy 
a kezünket. A denevérek ijedtükben ha-
raphatnak, és bizonyos betegségeket el-
kaphatunk. A veszettségnek ugyanolyan 
az előfordulási gyakorisága a denevérek-
nél, mint bármilyen más kóbor állatnál, 
de nem árt az óvatosság. Ha megfogtuk, 
tegyük dobozba, eztán lehet értesíteni a 
Bükki Nemzeti Parkot, vagy bennünket, 
a Mályi Madármentő Állomást. 

Fodor Petra

Már ne oltassunk

Tombol
az influenzajárvány 

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvo-
sok jelentései alapján Borsod megyében a janu-
ár 21 -27. közötti időszakban több mint hatezren 
fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez-
zel az előző héthez viszonyítva majdnem duplájára 
nőt a megbetegedések száma - adta tájékoztatásul 
a Népegészségügyi Főosztály.

A legtöbb megbetegedést ezen a héten is (az összes megbetege-
dés 28,2%-át) a Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osz-
tálya illetékességi területéről jelentették, ahol az influenzaszerű 
megbetegedések száma 22 %-kal emelkedett (1745 fő) az előző 
heti adatokhoz képest (1360 fő). A morbiditás ezzel magas tar-
tományba lépett (628 %ooo). 
Korosztály tekintetében a 15 év felettiek körében minden kor-
csoport érintett volt. A legtöbb megbetegedést a 35-59 éves kor-
osztályból (20,5%) jelentették, majd ezt követte a 15-24 éves 
(16,9%), a 25-34 éves (13,4%) és a 60 év feletti korosztály 
(5,0%). A megbetegedések 44 %-a a 15 év alattiakat érintette. 
A legérintettebb továbbra is a 10-14 éves korosztály (16,1 %), 
majd ezt követi a 6-9 éves (15%), a 3-5 éves (10 %), az 1-2 éves 
(3 %) majd az 1 év alatti (0 %) korosztály. 
A legmagasabb influenza aktivitás a Szerencsi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén volt, itt a be-
tegek számában több mint kétszeres emelkedés figyelhető meg. 
Az Edelényi Járási Népegészségügyi Osztály területén is csak-
nem kétszeres emelkedés tapasztalható a betegek számában, az 
Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya területén a jár-
vány intenzitása is magas tartományban mozog. 
A Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya terü-
letén a járvány intenzitása az előző heti nagyon magas  intenzi-
tásról a 4. hétre magas intenzitásúra mérséklődött. 
Influenzaszerű megbetegedések két kórház egy-egy osztályán is 
előfordultak, a járványügyi vizsgálat eredménye minden eset-
ben influenza A vírust mutatott ki. 
Megyénkben az év negyedik hetéig az influenza figyelőszolgá-
latban résztvevő orvosok által beküldött légúti minták eredmé-
nye egy esetben Influenza A (H3N2) vírus pozitív, három eset-
ben Influenza A (H1pdm09) vírus pozitív lett. Az influenzaszerű 
megbetegedések előfordulása miatt megyénkben látogatási tila-
lom lépett érvénybe az év 3. hetétől kezdődően a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókór-
ház egész területén, a Koch Róbert Kórház és Kazincbarcikai 
Kórház valamennyi osztályán. Az Almási Balogh Pál Kórház te-
rületén részleges látogatási tilalmat rendeltek el, mely a Szülé-
szet-Nőgyógyászati Osztályt, Intenzív Osztályt, Gyermekgyó-
gyászati Osztályt érinti - olvasható a Népegészségügyi Szolgá-
lat honlapján.
- A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapít-
ható, hogy Magyarországon 2019 harmadik hetétől az influen-
za az egész ország területén elterjedt, s bár a terjedés intenzitá-
sa eltérő volt az egyes területeken, leggyakrabban az óvódáso-
kat érintette a megbetegedés - nyilatkozta lapunknak Dr. Nagy-
györgy Erzsébet tisztifőorvos. - Influenzajárványról akkor be-
szélünk, ha a megbetegedések aránya átlépi 100.000 lakosra a 
150 főt, ami országosan már az év második hetén bekövetkezett, 
Borsodban a harmadik héten. Osztályunk 8200 db ingyenes, 3 
éven felülieknek adható influenza elleni védőoltást kapott ősz-
szel, ebből a háziorvosi jelentések szerint január elejére 3931 ol-
tóanyagot adtak be. A háziorvosoknál és az osztályon is rendel-
kezésre állnak még ingyenes oltóanyagok, illetve átcsoportosí-
tással még további vakcina is előteremthető, bár a jelenlegi jár-
ványos helyzetben már nem ajánlott a védőoltás, mivel két hét 
kell a védettség kialakulásához - tudtuk meg a tisztifőorvostól. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján a járványok 6-12 hétig is el-
húzódhatnak, a ködös, nedves, nem túl hideg idő inkább elnyújt-
ja a járványos időszakot, míg a tiszta, hideg, napos idő elősegí-
ti a járvány gyorsabb lezajlását. Ha tehetjük, kerüljük a zsúfolt, 
meleg helyeket, gyakran szellőztessünk, gyakran mossunk ke-
zet, de maszkkal is védjük magunkat. A szervezetünk immunál-
lapotát is javíthatjuk azzal, hogy sokat tartózkodunk a levegőn 
és vitaminokban dús étrendet iktatunk be.

berta 
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Az Örösi úti kutyafuttató melletti területen épül majd fel a torony. 

Így néz ki egy denevértorony belülről. 

A denevértorony egy 5-6 méter magas faépítmény. A tisztifőorvos már nem ajánlja a védőoltást. 

Lehoczky Krisztián lisztkukaccal eteti 
a náluk telelő denevéreket. 
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A Tiszapalkonyai Erőmű építése
Az 1953. június 30-án lezajlott miniszter-
tanácsi ülésen parázs vita bontakozott ki. 
Szíjártó Lajos építésügyi miniszter nem 
értett egyet a határozati javaslattal ar-
ra hivatkozva, hogy részleges tervekkel 
nem szabad belefogni az építésbe. Cser-
gő János az MDP Központi Vezetőségé-
nek osztályvezetője (későbbi kohó- és 
gépipari miniszter) helytelenítette Szíjár-
tó elvtárs véleményét, hiszen a Nehézipa-
ri Titkárság több mérnököt is kiküldött a 
helyszínre, akik megállapították, hogy a 
munkálatokat el lehet indítani. Szíjártó, 
bár kötötte az ebet a karóhoz és kijelen-
tette, hogy „jelenleg bűnös felelőtlenség 
lenne elkezdeni az építést”, vállalta, hogy 
1953. októberi indulás esetén az Építési 
Minisztérium biztosítja az első gépegység 
próbaüzemét 1954 októberére. Gerő Ernő 
ekkor közbeszólt, hogy a Minisztertanács 
vegye le a kérdést a napirendről. Az elő-
terjesztést benyújtó Czottner Sándor bá-
nya- és energiaügyi miniszter az építke-
zés azonnal indítását javasolta, hiszen azt 
jobb nyáron elkezdeni, mint ősszel, ami-
kor a talajvíz is több problémát okoz. Vé-
gül Rákosi Mátyás minisztertanácsi elnök 
kimondta, hogy az előterjesztést leveszik 
a napirendről és a tervezést gyors ütem-
ben folytatni kell. Egyúttal a Miniszterta-
nács Elnöksége tudomásul veszi Szíjár-
tó elvtárs bejelentését, mely szerint 1954. 
október 1-ig vállalja az építkezés befeje-
zését, feltéve, hogy az 1953 októberében 
megindul.  A Bánya- és Energiaügyi Mi-
nisztérium javaslatait tehát nem emelték 
törvényerőre, ami a későbbi események 
ismeretében súlyos hiba volt. 
Az erőmű tereprendezési munkálatai 
(kisajátítás, felvonulás) már a tervfeladat 
elfogadása után megkezdődtek. A 29/2 sz. 
Út- és Vasútépítő Vállalat azonnal hozzá-
látott a vasúti szárnyvonal kiépítéséhez. 
Az első épületek felhúzása is megtörtént 
már a 23/4 sz. Állami Építőipari Vállalat 
(ÁÉV) révén, amely 1953. október 1-ig 
volt a generálkivitelező. Helyét a „hiva-
talos” indítást követően a 31/2 sz. ÁÉV 
és alvállalkozói (Mélyépítő Vállalat, 
Földgép Vállalat, „Április 4” Gépgyár, 

Láng Gépgyár stb.) vették át.  Ugyanezen 
a napon Hidas István nehézipari minisz-
ter hivatalosan is megalapította a Tisza-
palkonyai Erőmű Vállalatot, ami besoro-
lása szerint A/1 típusú, „A” bérkategóriá-
jú állami vállalat lett. Feladata villamose-
nergia és gőz fejlesztése, értékesítése, va-
lamint az erőmű kezelése és karbantartá-
sa. Felügyeleti szerve a Nehézipari Mi-
nisztérium lett. 
Az erőmű gépeit a csehszlovák Energe 
Prójekt Praha tervezte és nagy részben a 
cseh ipar szállította. A munkálatok ütemét 
lassította az 1954 augusztusában történt 
leállás, mivel az anyaghiány ekkorra már 
elviselhetetlenné vált. Ezt elkerülhették 
volna, ha a Minisztertanács kiemelt nagy-
beruházásnak minősíti az erőmű építését. 
A 375 fős dolgozói létszám 119 főre esett 
vissza és csak 1955 áprilisában érte el az 
egy évvel ezelőtti szintet. Az építkezés 
ebben az évben sem szünetelt, de az el-
látási nehézségek, a foglalkoztatottsági és 
lakhatási problémák, és nem utolsó sor-
ban a kemény tél miatt olyan lassan ha-
ladtak, hogy fél éves csúszás keletkezett. 
A 31/2 sz. ÁÉV beszámolója szerint a ti-
szapalkonyai építkezésen az 1954-55-ös 
években túlteljesítették a terveket, azon-

ban a határidőket többször is módosítot-
ták, így nem tudták tartani sem az 1954-
es részleges, sem pedig az 1956-os teljes 
használatba vételt. Végül 1956 tavaszán 
a következő (végleges) kísérleti üzemi 
határidőket szabták meg: I. blokk: 1957. 
júl. 1., II. blokk: 1956. dec. 1., III. blokk: 
1958. febr. 1., IV. blokk: 1958. szept. 1.  
A határidőket nem volt egyszerű tartani 
(és nem is sikerült), mivel az Erőmű Vál-
lalat állandó anyag- és munkaerőhiány-
nyal küszködött, ami rányomta bélyegét 
a munkaszervezésre és a dolgozók mun-
kamoráljára. Végül az 1956. október 23-
i események mindent megakasztottak, az 
erőmű építési területe teljesen kiürült. A 
munkát csak 1957 tavaszán vették fel új-
ra. Az első 50 MW-os gépegységet, a II. 
blokkot augusztus 18-án kapcsolták be a 
hálózatba, majd az I-est és a III-ast 1958-
ban. 1959 tavaszán indult el a IV-es, ami-
vel lényegében befejezték az erőmű épí-
tését. A hozzá nem értő felső vezetés vá-
gyai és a valóság között éles kontraszt 
mutatkozott: a teljes használatba vétel há-
rom és fél évet késett.

(Vége)
Kákóczki Balázs

100 éve hunyt el Ady Endre

„Szeretném, hogyha 
szeretnének”

A centenárium kapcsán megjelent megemlékezések a szlováki-
ai magyar lapokban a hazai orgánumok számosságához viszo-
nyítva arányosan talán nagyobb teret kaptak, mint hazánkban. 
Mindegyik elismeri költői nagyságát, mégis, a korabeli híradá-
sokra hivatkozva életvitele miatt nem kímélik az 1919. január 
27-én, Budapesten elhunyt költőt. Íme néhány idézet:
„Édesapja azért küldte a fiát jogot tanulni, hogy a családot új-
ra felemelje, de tandíja esti korhelykedésre ment el, így egyete-
mi tanulmányai többszöri nekifutás ellenére is félbeszakadtak.”
„Lobbanékony, szenvedélyes, konfliktusos alkat volt, akinek bár 
verseiből helyenként a józan, éleslátó gondolkodás is kiszűrő-
dik, viselkedésében azonban ez igazán nem volt tetten érhető.”
„Láncdohányos, alkoholista, önpusztító életvitelű, korhely köl-
tő volt.”
„Újságcikkeit, verseit, küldetéstudattal írta. Egyik kezén hat uj-
jal született (ez régen a táltosok ismérve volt), és úgy is gondol-
ta, irányt kell mutatnia az országnak.”
„Világosan látta a világháború közeledését, kortársai többségé-
vel ellentétben félelemmel és iszonyattal töltötte el a vérontás 
lehetősége. Halála előtt sem magát, hanem nemzetét féltette.”
„Önpusztító élete miatt fiatalon, 41 évesen távozott az élők so-
rából.”
Társadalomkritikái miatt mindig is megosztó személyiségnek 
számított. Képet kaphatunk erről a Nagyváradi Naplóban meg-
jelent írásaiból. A kor meghatározó politikusaival, köztük Tisza 
Istvánnal finoman szólva is hűvös volt a viszonya, de költőtársa, 
Kosztolányi Dezső is a 30-40 általa is nagyra értékelt verse ki-
vételével közepes tehetségű költőnek tartotta.
Én szubjektív módon mégis azt a költőt látom, akinek viharos 
élete sem tudja eltakarni az érző, magányos, esendő és szeretet-
re vágyó embert. Ezt idézik talán legismertebb versének sorai, 
mellyel a 100 éve elhunyt költőre emlékezem.

Szrogh KárolyKedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 
II. félévi térítési díjának befizetési határideje 2019. február 28-án lejár.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 - 17.00 óráig van lehetőség 
a Vándor Sándor Zeneiskola épületében ( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse!
     Hok Csaba
      intézményvezető

SEM UTÓDJA, SEM BOLDOG ŐSE...

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse

Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,

Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény. 

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,

Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének

S lennék valakié,
Lennék valakié. 

Ady Endre temetése.

Ady síremléke a Fiumei úti temetőben. 
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Épül az erőmű és a lakótelep (1958). (A Modern Ipari Építészetért Alapítvány 
Iparterv Archívuma)



A Tisza TV műsora
Január 31., csütörtök 

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Február 6., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Influenzahely-
zet - Mecénás ösztöndíjak - Félévi bizonyítvány - Ötórai tea 

- Kocsonyabál - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Triatlon Nagyhét - Közelmúlt - Sport

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható: február 25-ig. 
Január 31. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Működtetni kell vagy magától is működik?
párkapcsolati workshop fiatal pároknak
Előadó: Tankó Lászlóné 
párkapcsolati tanácsadó

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
 „Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alko-
tásaiból
Látogatható: március 14-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.
Február 14. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri
Óriások a tengeren
Előadó: Kiss Zoltán 
középiskolai történelemtanár

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig
Február 4. (hétfő) 17.00 óra
Ady tévedései és igazságai
Ifj. Tompó László előadása
A Wass Albert Kulturális Egyesület programja
Február 5. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután
Boldogságcseppek
Hajdú Kati meseíró könyvbemutatóval egybekötött interak-
tív mesedélutánja
Február 6. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Február 6. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata - civilizációs betegségeink megelő-
zése
Téma: Milyen étrenddel tudnánk kivédeni a legsúlyosabb be-
tegségeinket, amelyek többek között mentálisan is sújtanak 
minket?
Előadó: Kecskeméti János lelkész és életmód tanácsadó
Belépődíj: 300 Ft
Február 9. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakos egyetemi hallgatók vezetik.
Február 13. (szerda) 9.30 óra
Babusgató
Baba zenebona
Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné 
Papp Julianna
óvónők

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Február 8. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az in-
tézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő ha-
vi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Valentin-napi beiratkozás
1-et fizet, 2-t kap!

Jöjjön el párjával, barátjával, barátnőjével
2019. február 14-én, csütörtökön,

és váltson éves tagságot a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Az akció csak mindkét fél együttes beiratkozása esetén érvé-
nyes!
A kedvezményt a fenti feltételekkel azok a már beiratkozott 
olvasóink is igénybe vehetik, akiknek tagsága 2019. február 
28-ig jár le.
A nap folyamán az ötödik beiratkozó pár 60 perces ajándéku-
talványt kap 2-4 fő részére a kesznyéteni KULCS – szabadu-
lós játékra.
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
(Széchenyi u. 37.),  a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a 
konyvtar@tujvaros.hu email címen kérhető.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Februárban VAKRANDI a könyvtárban.
Randevúzz egy könyvvel!

Válassz egyet a csomagolópapírba rejtett könyvek közül!
Kölcsönözd ki, vidd haza és ismerkedj vele!
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Szé-
chenyi u. 37.), a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a konyv-
tar@tujvaros.hu email címen kérhető.

Élményfestés

Színekkel kikapcsolódni
Percek óta fogom az ecsetet 
a kezemben, a vászon előt-
tem még hófehér. Anikó váz-
lata arra vár, hogy „eltüntes-
sem”, ő már javában a kéke-
ket viszi a vászonra, s mesél, 
biztat, bátorít. Én meg még 
mindig csak az ecsetet fogom 
a kezemben. De nehéz is ezt 
elkezdeni! 

Az egyik ismeretterjesztő csatornán van egy 
sorozat, a Beépített főnök, a lényege, hogy 
a vállalatok vezetői, tulajdonosai titokban 
munkát vállalnak a cégnél, így szembesül-
nek azzal, hogy mit gondolnak róluk, és ho-
gyan is működik a cég. Az egyik rész egy 
élményfestő hálózatról szólt, én ott talál-
koztam először ezzel a szóval és jelenség-
gel. Könnyed délutáni, esti program volt ez 
sokaknak, egy szakértő vezetésével egy tu-
catnyian ecsetet fogtak a kezükbe, és festet-
tek. Érzésből, jókedvből, közben finom bo-
rokat kortyolgattak, amolyan „csajos buli” 
hangulatot árasztott az egész. Jó lett volna 
ott lenni. Pár héttel később láttam Kovács 
Anikó felhívását: Fess velem! 
- Hogy jött az ötlet?
- Magam is szeretek festeni és ezt az él-
ményt szerettem volna másoknak átad-
ni. Hogy más is átérezhesse, hogy az al-
kotó folyamat során milyen hatás éri az 
embert. A mai nap számomra is izgalmas 
volt, hiszen ez volt az első élményfestés, 
amit tartottam. A résztvevők beleláthattak 
abba, hogy milyen is az alkotófolyamat, 

mennyire komplikált és milyen örömet 
okoz, ha el tudunk készíteni egy munkát. 
- Mi a célja az élményfestésnek? 
- Az élmény, a kikapcsolódás, az, hogy 
másfajta tevékenységet végezzünk, mint 
egész nap. Sokan a sportot, a mozgást 
használják kikapcsolódásra, de a festés, 
az alkotás is új élményt, érzést jelenthet. 
- Elégedett vagy a végeredménnyel? 
- Az elején lehetett érezni egyfajta félel-
met, feszültséget, de azt gondolom, hogy 
sok emberből olyan dolgot hozott elő a 
festés, amire nem is számított. Próbál-
tam olyan instrukciókat is adni, ami eset-
leg elindíthatja a résztvevőket az elmé-
lyülés útján. Ez most szórakozás volt, vi-

szont ezt tanulni is lehet, és eljuthatunk 
egy olyan szintre, ami már több mint szó-
rakozás. 
A kezdeti bátortalanságot tettek követ-
ték, a kékeket pedig a bordók, zöldek, 
sárgák és barnák. És ahogy gyűltek a szí-
nek a vásznon, úgy foszlott szerte a kény-
szer, hogy itt bárminek is meg kell felelni. 
Mert nem kell. Csak élvezni kell. És ha a 
végeredmény kicsit is hasonlít a mintául 
szolgáló képhez, már érdemes volt. Állí-
tólag hasonlít. 

Fodor Petra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár FELHÍVÁSA

Pöttyözzön velünk újra!
2019-ben ismét elindítjuk pöttygyűjtő játékunkat. Kölcsönzéseit pöttyel jutalmazzuk. Ha februártól októberig 12 pöttyöt össze-
gyűjt, nyereménysorsoláson vehet részt.  Jöjjön! Kölcsönözzön! Pöttyözzön!
Nyerjen!
Játékszabály:
1. A játékban és a sorsoláson beiratkozott olvasóink vehetnek részt.
2. Dokumentumkölcsönzés esetén jár a pötty.
3. A játék februártól októberig tart.
4. Összesen 12 db pöttyöt kell gyűjteni.
5. A nyeremények átadása októberben, a Könyves Vasárnapon lesz.
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Széchenyi u. 37.),  a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a konyvtar@
tujvaros.hu email címen kérhető.

7. oldal2019. január 31. Kultúra

Élményfestők alkotásaikkal. 

Kovács Anikó a festés élményét akarja másoknak is átadni. 

Minta után szabadon. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2019. február 6-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2019. február 06-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:

 Polgármesteri Hivatal I. emeleti
 önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-014-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője
2019. február 04-én (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2019. február 05-én (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)

                               fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulla-
dékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a 
kábel TV előfizetési díjtámogatásban ré-
szesülő 65. életévüket betöltött személyek 
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a 
jogosultsági feltételek fennállását érintően 
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal 
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, 

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámoga-
tásban részesülő személyeket, hogy a tá-
mogatásokra való jogosultságuk megálla-
pítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely 
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség 
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszű-
nése) bekövetkezett változásokat, szíves-
kedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548-
038), vagy postai úton (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) jelezni. 
További információk a http://www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapon olvasha-
tók. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban 

részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2019. január 1. és 2019. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2019. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-

újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2019. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a felhasz-
nálás célja és határideje, az elszámolás 
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104

Ülésezik az önkormányzat

A melegvíz-szolgáltatás fogyasztói 
és szolgáltatói berendezései

Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2019. 
január 31-én, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti üléstermében. 

Az ülés naprendi pontjai: 
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a 2019. évi téli igazgatási szü-
netről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
2. Javaslat a környezetvédelemről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat egyes önkormányzati rendele-

tek megalkotására, módosítására
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2019. évi üzleti ter-
veinek főbb célkitűzéseire
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ügyvezetői részé-
re a rendkívüli munkaidő elrendelésével 
kapcsolatban
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2019. évi drogprevenci-
ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására
8. Javaslat a polgármester 2019. évi sza-

badságütemezésének jóváhagyására
9. Javaslat az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények időszakos beszámolója 
szempontrendszerének elfogadására
10. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtech-
nikai Tervének felülvizsgálatával kapcso-
latos határidő módosítására11. Beszámo-
ló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár Tiszaújváros Települési Érték-
tárral kapcsolatos 2018. II. féléves tevé-
kenységéről
12. Beszámoló az állandó bizottságok és 
a tanácsnokok 2018. évi munkájáról
Kérdések

Gyakran tapasztaljuk, hogy a meleg-
víz-szolgáltatással kapcsolatban, külö-
nösen, ha ennek minőségét a fogyasztók 
bármely okból kifogásolják,  még min-
dig előfordulnak félreértések, illetve tév-
hitek. Így a következőkben megpróbáljuk 
ezeket röviden összefoglalni.
A távhőszolgáltatónak az a feladata, hogy 
a hőközpontba érkező vezetékes ivóvi-
zet hőcserélőn keresztül áramolva felme-
legítse, és a hőközpontba telepített cirku-
lációs szivattyúval keringtesse a felhasz-
nálói melegvíz-hálózatban, a lakóközös-
ség által igényelt hőfokon (a hőközponti 
tárolótartály induló hőfoka általában: 42-
50 °C).
A távhőszolgáltatói tulajdon az épüle-
tekben található hőközpont falával véget 
ér. Kivételt csak a több épületet ellátó, 
földalatti melegvíz-vezetékek képeznek, 
amelyek a hőközpontokon kívül vannak 
ugyan, mégis a távhőszolgáltató tulajdo-
nába tartoznak.
Az épületekben lévő használati-meleg-
víz- és cirkulációs vezetékhálózat és ezek 
szerelvényei a fogyasztó tulajdonában 

vannak, így azok működőképességének 
fenntartása, karbantartása, javítása, fel-
újítása a felhasználó (lakóközösség) fel-
adata.
Sokszor kapunk olyan bejelentéseket, 
hogy a minőség, a nyomás vagy a hőmér-
séklet tekintetében nem megfelelő a me-
legvíz-szolgáltatás. Ilyen esetekben – ha a 
hiba a hőközponton belül található a táv-
hőszolgáltató szakemberei a legrövidebb 
időn belül igyekeznek a hibát elhárítani. 
Azonban sokszor tapasztaljuk, hogy a hi-
bajelenségeket a felhasználó tulajdoná-
ban lévő elöregedett, vízköves melegvíz 
vezetékhálózat, azok szerelvényei, vagy 
a nem szakszerűen bekötött berendezé-
sek okozzák. Ilyen esetekben a hiba feltá-
rása és javítása a felhasználó lakóközös-
ség feladata, hiszen ezek a berendezések 
a lakók közös tulajdonát képezik. Ameny-
nyiben a lakóközösség az ilyen jellegű hi-
baelhárításokra cégünk lakáskarbantar-
tó csoportjával szerződést kötött, akkor a 
karbantartó csoport szakemberei végzik 
el az ilyen jellegű hibafeltárásokat és ja-
vításokat.

Felhívjuk azonban arra is a figyelmüket, 
hogy jogszabályi előírás alapján a fo-
gyasztó csak a távhőszolgáltató előzetes 
hozzájárulásával létesíthet új felhaszná-
lói berendezést, helyezhet át, alakíthat át 
és szüntethet meg meglévő felhasználói 
berendezést. Ebbe a körbe beletartoznak 
a használati-melegvíz ellátó felhasználói 
berendezések is.
Kérjük, hogy az ilyen jellegű munkákat 
a megkezdés előtt 3 munkanappal jelent-
sék be ügyfélszolgálatunkon, kivéve, ha 
cégünk lakáskarbantartó csoportja végzi 
ezeket a munkálatokat.
Kérjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
amennyiben a melegvíz szolgáltatással 
kapcsolatban hibát tapasztalnak, úgy azt 
az alábbi elérhetőségeken jelezzék felénk:
Lakáskarbantartó csoport, gyors hibael-
hárítás (Tiszaújváros területén):
- 6.00-14.00: (70) 333-74-84
- 14.00 után: (70) 333-74-87
Távfűtés diszpécserszolgálat (0-24):
- (49) 341-627 (üzenetrögzítős telefon)
- (70) 333-74-76

TiszaSzolg 2004 Kft.
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

01. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

04. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

05. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

07. csütörtök Hunyadi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

11. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és al-
kalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalma-
zott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

13. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

20. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

26. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

27. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és al-
kalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazotti étkezés megren-
delés

28. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1) 
b. pontjában foglaltaknak megfelelően 
- az arra jogosult kérelmezőnek - a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal kivételes nyugellátás-emelést és 
egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egy-
szeri segély és kivételes nyugellátás-eme-
lés engedélyezése az érintett személy, il-
letve meghatalmazottja vagy törvényes 
képviselője kérelme alapján történhet, 
melyben meg kell jelölni azokat a külö-
nös méltánylást érdemlő körülményeket, 
amelyek megalapozhatják a kérelem tel-
jesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, 
közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, 
gyógyszerköltségről, közüzemi díj elma-
radásról szóló igazolás).
Egyszeri segély engedélyezhető az (öreg-
ségi) nyugellátásban részesülő személy 
részére évente egy alkalommal, ha olyan 
élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását 
veszélyezteti, és a havi jövedelme nem ha-
ladja meg
• ma 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátarto-
zójával közös háztartásban él,
• a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.
Nem engedélyezhető egyszeri segély an-
nak, aki előzetes letartóztatásban van, 

szabadságvesztés büntetését tölti, vagy 
a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. 
§ (2) bekezdésének a) - c) pontja szerin-
ti tartós bentlakásos intézményben él, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény szerinti otthont nyújtó ellátásban ré-
szesül, illetőleg javítóintézetben van el-
helyezve.
Kivételes nyugellátás-emelés engedé-
lyezhető annak a nyugellátásban részesü-
lő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő sze-
mélynek, akinél a nyugellátás és rendsze-
res pénzellátás együttes havi összege nem 
haladja meg a 85.000 Ft-ot.
Nem engedélyezhető kivételes nyugel-
látás-emelés annak a személynek, akinél 
a nyugellátás megállapításától, továbbá 
a korábbi kivételes nyugellátás-emelés-
től számított 3 év még nem telt el, továb-
bá nők kedvezményes nyugdíjában része-
sül. Valamint, aki előzetes letartóztatás-
ban van, szabadságvesztés büntetését töl-
ti, vagy a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja 
szerinti tartós bentlakásos intézményben 
él, a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban 
részesül, illetőleg javítóintézetben van el-
helyezve. 
A fenti összegek esetében a hadigondo-
zotti ellátás(ok) összegét is figyelembe 
kell venni.
Az egyszeri segély és a kivételes nyugel-
látás-emelés engedélyezése iránti kérelem 
benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány beszerezhető a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Tiszaújváro-
si Járási Hivatal Kormányablakában. A ké-
relmek a szükséges igazolások csatolásá-
val a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormá-
nyablakában (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) terjeszthetők elő. 
A kérelemhez csatolni szükséges:
• a kérelem benyújtását megelőző egy 
éven belül betegséget igazoló kórházi, 
szakorvosi igazolást,
• a havi rezsiköltségről szóló igazolást,
• a havi gyógyszerköltség igazolást,
• az egyéb igazolásokat, melyekre a kére-
lem indoklási részében hivatkozik.                                 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére iskolai szociális 
segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontba.
Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. 
sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermek-
jóléti központ - iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési 
előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) 
bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 627/2019., valamint a munkakör megnevezé-
sét: iskolai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. február 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. február 25.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályáza-
ti felhívás az NKI honlapján 627/2019. azonosító számon 2019. 
január 30-án jelent meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

Tájékoztatás

Egyszeri segély és kivételes 
nyugellátás-emelés

Iskolai szociális 
segítő munkakör

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. decem-
ber 21-én hatályba lépett módosítása értelmében mentesül a víz-
gazdálkodási bírság megfizetése alól az a fúrt, vagy ásott kutat 
létesítő, vagy üzemeltető, aki az engedély nélkül, vagy az enge-
délytől eltérő módon létesített, vagy üzemeltetett kútra vonat-
kozó fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-
ig kérelmezi. 
Az illetékes államtitkárság tájékoztatása szerint az engedélye-
zési eljárással kapcsolatosan előkészítés alatt áll és 2019-ben 
várhatóan elkészül egy olyan átfogó, a részletszabályokat érin-
tő módosítás, amely az engedély nélkül létesített kutak engedé-
lyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
Az új rendelkezésekről a lakosságot a helyben szokásos módon 
fogjuk tájékoztatni.
A fúrt és ásott kutak engedélyezésével kapcsolatos részletes in-
formációk megtekinthetők a www.tiszaujvaros.hu honlapon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás a fúrt 
vagy ásott kutakról

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. február 7-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a 
közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.
• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni 
ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha lega-
lább ennyi vizet nem engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg és el-
fagyhat a rendszer.
• Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz 
bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben 
ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasz-
tani! Ez további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni 
kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvízhálózat elfertőződhet! Ennek az 
az oka, hogy a visszaürítés során a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhat-
ja azt a vizet, ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!
• Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, kérjük, jelezze az 
alábbi elérhetőségeken: 
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécser-
szolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42.
Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendeltetésnek megfele-
lő használata a téli időszakban is, ezért megköszönjük Felhasználóink együtt-
működését. 
 Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

A települési közkifolyók helyes 
használata télen

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, 
hogy 2019. február 2-án (szombaton) 

a Sportcentrum uszodája 
16.00-20.00 között tart nyitva.

Kedves Óvodások és Szülők!
ISKOLAKÓSTOLGATÓ

a HUNYADI ISKOLÁBAN
Programunkra szeretettel várjuk az 
érdeklődő szülőket, az iskolába ké-
szülő gyerekeket csütörtökönként 

16:30-17:00-ig!
A FOGLALKOZÁSOK TÉMÁJA:

Farsangi játszóház
Kézműves foglalkozás

Gyermekjóga
Játékos matematika

„Így tedd rá!” táncfoglalkozás
Meseország, játékos anyanyelvi

 foglalkozás
Játékos informatika

Angol dalok, mondókák
Tavaszi húsvétváró foglalkozás

Időpontok:
január 31., február 07., február 14.

február 21., február 28., március 07.
március 14., március 21., március 28.

    április 04.
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A Sportcentrum eseményei   
Február 02. (szombat)

Labdarúgás
11.00 Tiszakeszi - Mezőkeresztes edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
13.00 FC Tiszaújváros - Nagybátony edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Polgár edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya
08.45 Forgács László rendőrségi labdarúgó emléktorna 
   Játékcsarnok, edzőterem
Asztalitenisz
15.30 TSC - EVSI-Pálosi II. Bajnoki asztalitenisz mérkőzés 
    Asztalitenisz csarnok

Február 03. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 B-A-Z megyei futsal torna U11 és U13 korosztály 
    Játékcsarnok, edzőterem
10.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U19-es edzőmérkőzés 
    Műfüves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U17-es edzőmérkőzés 
    Műfüves pálya
14.00 FC Tiszaújváros – Borsod Volán U15-es edzőmérkő-
zés    Műfüves pálya
Sakk
10.00 TSC - Edelény III. Csapatbajnokság   
    Zászlós terem

Természetjárás

Kosárlabda

Hegyen, vízen, két keréken 3.

Jobbak voltak, mégis kikaptak

Előző két számunkban a TSC 
természetjáróinak tavalyi évét 
értékelte Tóth Éva szakosz-
tályvezető. Sorozatunk zárása-
ként az idei tervekről nyilatko-
zott lapunknak.

- A programfüzet ugyan január első nap-
jaiban került a nyomdába, de már az el-
ső meghirdetett túra módosult az extrém 
időjárás miatt. Június első hétvégéjén ren-
dezzük a Hollós Kupa tájékozódási egyé-
ni és csapatversenyt a Bükkben, várunk 
minden játékos, kalandvágyó túratársat. 
Ugyancsak júniusban lesz a Városi tá-
jékozódási verseny, melyen kicsit lehet 
más szemmel lehet látni és bejárni a vá-
rost. Július 13-án a Tiszaújvárosi Turista 
Triatlon /TTT 40/ kihívásainak kell ele-
get tenni. A „Tisza-gátak” kerékpáros tel-
jesítménytúra szeptember második hétvé-
géjére, 14-ére esik. A távok a tavalyi vál-
toztatás szerintiek, így lesz lehetőség vá-
lasztani 44 km, 70 km, 120 km és 180 km 
valamelyik távját.
- Milyen a túrakínálat?
- Az egynapos túrák közül megmarad-
tak azok a teljesítménytúrák, amelyekre 
már évek óta járunk. A gyalogtúrázóknak 
a Bükkben, a Zemplénben lesz a legtöbb 
túra, de kiruccanunk a Magas- és az Ala-
csony-Tátrába is. A megyei természetjá-
ró szövetség által koordinált Nagy-Milic 
gyalogtúrázók találkozóját a szlovák tú-
rázókkal idén mi szervezzük. Egy kom-
binált hosszú hétvégét tölthetünk a Pilis-
ben. Ki lehet próbálni, milyen kihívásnak 
vannak kitéve a Kinizsi 100-as TT-t telje-
sítők. No, nem egy nap alatt, hanem 4 nap 
alatt. Az Optimuszon lévő vonóhorog ki-

használásával kerékpározással is el lehet 
tölteni a 4 napot, de aki egyiket sem sze-
retné, a környék várait látogathatja végig. 
Levendulát is szedhetünk nyáron, majd a 
cseh paradicsom szépségeit is megnézzük 
5 nap alatt. Folytatjuk a 2018-ban elkez-
dett Dél-dunántúli Kéktúrát az Őrségben. 
A Rákóczi túra szakaszát pedig 3 részre 
bontva teljesítjük. Tervezzük ismét a Mi-
kulás- és a bejgli túrát, ez most is megle-
petés lesz majd. 
- Pattanjunk kerékpárra, szálljunk vízre, 
vegyünk térképet a kézbe!
- A kerékpárosok figyelmét április végé-
re hívom fel, amikor a Balaton-kör TT-re 
bemelegítésként útközben körbe lehet ka-
rikázni a Velencei tavat. A regisztráció el-
kezdődött a weboldalon, de természete-
sen folyamatos, igaz, ahogy közeledik az 

időpont, úgy lesz egyre drágább. Lesz ke-
rekezési lehetőség és egy jó halászlét en-
ni, valamint a kihagyhatatlan zempléni tá-
jak megtekintésére is. A vízitúrázók is ké-
szülhetnek, reméljük sem a vízállás sem 
az időjárás nem húzza át a túrákat. Eve-
zéssel el lehet tölteni egy hosszú hétvégét 
a Bodrogon és a Tiszán, de az igazi cse-
mege a gemenci ártér lesz, ahol a Duna 
mellékágain lehet evezni. A tájékozódási 
versenyek naptára is elkészült, a verseny-
zők készülhetnek, a csapatokat lehet új-
raszervezni, vagy a régit kibővíteni. Ez a 
szakág is nyitott, bárkit szívesen avatnak 
be a bójakeresés rejtelmeibe. A kor nem 
számít, hiszen minden korosztálynak van 
kategóriája, a kiránduló családitól a 80 
éven felüliekig.

f.l.

A bajnokság 17. fordulójá-
ban hazai pályán fogadta a 
Tiszaújvárosi Termálfürdő 
Phoenix KK a tabella 5. he-
lyén álló Agrofeed Széchenyi 
Egyetem Győri KC-t. Minő-
ségi meccset láthattak a ki-
látogatók, ahol a vendégcsa-
pat az utolsó másodpercek-
ben nyerte meg a mérkőzést.

 Phoenix KK - Győri KC 85-87
 (25-16, 23-15, 20-28, 17-28) 

Phoenix KK.: Kiss (8/6), Gáspár  (18/12),  
Hill (27), Pongrácz (8/3), Molnár (6). 
Csere: Jónás (-), Pöstényi (4), Szabó N. 
(2), Katlan (-), Szabó D. (-), Szilasi (1), 
Kovács (11/3).
Győri KC: Geiger (13/3), Gáll (20/3), 
Horváth (10/6), Csaba (2), Földesi 
(-),Rátvay T.(19/3), Rátvay B.(11), Dom-
sitz  (12)
Álomszerűen kezdett a Phoenix, mind tá-
madásban, mind védekezésben jelesked-
tek a hazaiak. A négy 3 pontos is jelezte 
a hazaiak lelkesedését és koncentráltságát 
is. A Győr próbált helytállni, de nem si-
került fogást találnia. Az első negyedben 
9 ponttal sikerült meglépni a papíron esé-
lyesebb vendégcsapattól.
 A második negyedben ugyanúgy tértek 
vissza a fiúk a pályára, ahogy az elsőben 
lejöttek. Lendületes, dinamikus és ráadá-
sul eredményes játékukkal teljesen hát-
térbe szorították a vendégeket. Ekkor úgy 
tűnt, hogy megállíthatatlan a hazai gárda.
A harmadik negyedben már kicsit látszó-

dott a Győr feléledése, és ezért a Phoe-
nix „bepánikolt”, de még próbálták tarta-
ni azt az erős tempót, amit az első félidő-
ben diktáltak. 
Az utolsó negyedben már az idegek csa-
tája zajlott. A negyed 4. percére sikerült 
kiegyenlítenie a Győrnek, majd a vezetést 
is átvette. 3 perccel a vége előtt még egy 
utolsó hajrát indított a Phoenix és az utol-
só percben 84-80 ra vezetett. Jött azon-
ban egy vendég 3-as , majd egy közeli . A 
hazaiaknak még erre is volt válasza (85-
85). 2,4 másodperccel a vége előtt a ven-
dégek megszerezték a  vezetést, és mivel 
az utolsó hazai 3 pontos kísérlet kimaradt, 
a győzelmet is.

Szendrey Zsombor vezetőedző: Nagyon 
jó első félidő után fejben gyengék lettünk 
- a harmadik negyed végére és a negye-
dik negyed végére mindenképpen. Tud-
tuk, hogy ha az ellenfél az első félidőben 
nem talált be, a második félidőre fel fog 
javulni a dobóteljesítménye. Ennek elle-
nére - bár a védekezésünk továbbra is jó 
volt -  támadásban elkezdtük átírni az elő-
zetesen megbeszélteket. Elkezdtünk a sa-
ját fejünk után menni, elkezdtünk vesze-
kedni, mással foglalkozni. Mindez ter-
mészetesen megbosszulta magát. Ezen a 
meccsen mi voltunk a jobbak, de az ellen-
fél győzött.

f.s.

Kajak-Kenu

Együtt zárták 
az évet

Második felkészülési mérkőzésén 2-1-es vereséget szenvedett a 
TFCT Putnokon.

Putnok - Tiszaújváros
       2-1 (1-0)

Putnok: Fülöp, Czető, Nyisalovics, Mahalek, Zimányi, Illés, 
Madarász, Bene, Csirszki, Sütő, Katona
TFCT: Herceg (Tóth), Ignáth, Nagy P (Fodor), Papp, Pap, Daj-
ka, Molnár, Burics, Tóth S, Nagy D, Kertész (Csicsek)
Hiányzók: Lipusz, Horváth, Lippai, Kundrák, Orosz, Bussy, 

Hussein és Illés - a lista nagyon hosszú, így felmerül a kérdés, 
hogy a keret létszáma elegendő-e.
Nagyon csúszós pályán, jó iramú mérkőzésen a terhelés volt a 
legfontosabb - olvasható az egyesület honlapján. Az első félidő-
ben egy büntetőből szerzett vezetést a Putnok, melyet a második 
félidő elején ugyancsak büntetőből nem sikerült egalizálni, ké-
sőbb azonban Csicsek betalált a kapuba.
Nagyon sok eladott labda jellemezte a mérkőzést, a támadóhar-
madban rossz döntések eredményeként több ígéretes lehetőség 
is kimaradt, a végén viszont a Putnok megszerezte a győztes 
gólt.
Szombaton hazai környezetben a Nyírbátor helyett a Nagybá-
tony ellen játszik csapatunk.

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület (TKKSE) Derkovits Művelődési Köz-
pontban rendezett évzáróján ezúttal a Tiszaújvá-
rosi Vízi Sportegyesület (TVSE) edzői, verseny-
zői is részt vettek, hiszen decemberi közgyűlésén 
mindkét egyesület elfogadta, hogy az idei verseny-
szezont már együtt kezdik meg.

Bráz György polgármester és Béke László egyesületi elnök is ki-
emelte köszöntő beszédében, hogy milyen előnyökkel járhat a két 
egyesület összeolvadása. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség (MKKSZ) elnöke a kajak-kenu évtizedeken átívelő si-
kereiről beszélt, melyhez Tiszaújváros nagyban hozzájárult. 
Az est folyamán köszöntötték azokat a sikeres versenyzőket, akik 
a közel 200 tagszervezet közül a nyolcadik helyet szerezték meg 
a TKKSE-nek az országos rangsorban. Kiemelt elismerésben ré-
szesültek a nemzetközi versenyen is szereplő versenyzők: Béke 
Kornél, Máró Anna, Gábor Netta, Bragato Giada, Kovács Mirtill. 
Ajándékot kaptak a sportágat néhány hónapja elkezdő sportolópa-
lánták is, és méltó búcsúztatásban részesültek a sok éven át sok-
sok sikert hozó, sport-, és életpályájukat máshol, vagy más területe-
ken folytató sportolók: Béke Kornél, Gábor Netta, Molnár Martin. 
Az est végén a TVSE versenyzői, edzői léptek a színpadra, akik 
Jancsár László leköszönő TVSE elnök szavaival élve „Tiszaúj-
város kajak-kenu sportját előtérbe helyezve, bizakodóan néznek 
az egyesülést követő jövő felé”. 
Az eseményen részt vett Boros Gergely, az MKKSZ szakmai 
igazgatója, és Bordács Balázs, az MKKSZ régiós titkára is, akik 
elismerően nyilatkoztak a lelkes gyerekekről, versenyzőkről, a 
szakmailag is felkészült edzőkről, a Tiszaújvárosban évek óta 
folyó fejlődésről.
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Hill (20) 27 pontja sem volt elég a győzelemhez. 

Télen sincs megállás. 

Nem volt hiány a díjakból. 

Béke László és Jancsár László. Most már nem csak a kereszt-
nevük azonos. 

Labdarúgás

Rövid a cserepad



12. oldal 2019. január 31.Rendezvények


	TKRO_001_00_0131
	TKRO_002_00_0131
	TKRO_003_00_0131
	TKRO_004_00_0131
	TKRO_005_00_0131
	TKRO_006_00_0131
	TKRO_007_00_0131
	TKRO_008_00_0131
	TKRO_009_00_0131
	TKRO_010_00_0131
	TKRO_011_00_0131
	TKRO_012_00_0131

