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„Lehet, kell kis segítség!”
Ígérem kedves olvasók, hogy ezt a mondatot, amit címül ad-
tam, soha, semmilyen körülmények között nem fogják tőlem 
hallani. Egy televíziós reklámban fedeztem fel, és biztosan 
önöknek is ismerős onnan, de őszintén szólva engem kiver a 
víz, ha ezt hallom, és azonnal átkapcsolok a Dipankrin rek-
lámra.
 A nyelvünk persze változik, a változás pedig örök, ezt jól 
tudom, de ami ennyire rosszul hangzik, azt ne szokjuk már 
meg, kérem szépen! Valakik ugyanis elfelejtették közé ékelni, 
gyönyörű szép kötőszavunkat, a hogy-ot – többek között. Le-
het, hogy kell egy kis segítség! Mennyivel üdítőbb így! Mind-
össze egy nyelvi jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmü-
ket, amivel néhány éve egyre gyakrabban találkozhatunk. És 
most itt nem megyek bele másik vesszőparipámba, a „került 
megrendezésre” szófordulatba, amit csak hivatali nyelvjárás-
nak hívok. 
Hiszek a toleranciában, el tudom fogadni, hogy vannak nyelv-
területek, ahol utálják a hogy-ot, viszont azt is el tudom fo-
gadni, hogy máshol pedig nem használják a borsodiak jól be-
vált jösztök szavát, csak a hivatalos jöttök-öt.  Nem is erőltet-
ném, hogy az egész országban terjedjen el úgy, ahogyan mi bor-
sodiak mondjuk, de a hogy-hoz, valahogy mégis ragaszkodom.
 Lehet, hogy kell ez nekem?

Radácsi ZsuzsaFakivágás közérdekből
A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. a Zöldülő Tiszaújváros Program keretében nem csak 
fa- és növénytelepítéssel, hanem a veszélyessé vált, beteg, elöregedett fák kivágásá-
val is foglalkozik. 
Egy szigorú szakmai protokollt követve, műszeresen és vizuálisan is megvizsgálják a 
fákat, erről jegyzőkönyvet készítenek, majd egy szakmai bizottság elé viszik a vizs-
gálat eredményét. Ez a bizottság dönt arról, hogy mi legyen az adott fa sorsa. Erről tá-
jékoztatta lapunkat Török László, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályá-
nak munkatársa.
- A város területén szeretnénk az élet- és vagyonbiztonságot, és a közművek bizton-
ságát szavatolni. Gombakárosodott, ágtörött, kikorhadt, kiodvasodott fákról van szó, 
és semmiképpen nem szeretnénk olyan fákat kivágni, amelyek egészségesek, és nin-
csenek olyan betegségeik, amelyek mentén tovább élhetnének - mondta Török László.
A most kivágásra ítélt 65 fa mind egészségkárosodott vagy sérült, melyek elsősorban 
az emberek testi épségét, másodsorban fűtés, víz, villany, gáz, csatorna vezetékeket, 
valamint épületeket, járdákat veszélyeztetnek. Természetesen a kivágott fák helyett 
ültetési szezonban, az  őszi időszakban új fákat telepítenek.
 A tervezett januári fakivágások érintett helyszínei: az Eötvös József Gimnázium déli 
oldalán lévő parkoló, a Bethlen Gábor úton az Alfi és a Castello közötti szakasz, a Jó-
zsef Attila, az Örösi és a Huszár Andor út, a Barcsay tér, és a Tiszaújvárost Tiszasze-
derkénnyel összekötő út.

Minősített 
Derkovits

Kiemelkedő színvonalú szakmai munkája eredményeként 
második alkalommal nyerte el a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Könyvtár Derkovits Művelődési Központja a 
minősített közművelődési intézmény címet. A tanúsítványt a 
magyar kultúra napján, 2020. január 22-én a budapesti Urá-
nia Nemzeti Filmszínházban ünnepélyes keretek között vette 
át Mátyás Zoltán igazgató Fekete Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkártól.

Baba született
Sós Kittinek és Bay Bencének csodálatosan indult a 2020-as eszten-
dő, hiszen január 15-én 19 óra 40 perckor  2950 grammal és 51 
centiméterrel megszületett a család legkisebb Diósgyőr szurko-
lója, Gergő.

Menni fog még az autóm?

Megkezdte börtönbüntetését Mengyi Roland. Térségünk 
egykori fideszes országgyűlési képviselőjét másodfokon 4 év 
letöltendő szabadságvesztésre ítélték költségvetési csalás kí-
sérlete és más bűncselekmények miatt.

Dr. Mengyi Roland január 11-én vonult be, a Bács-Kiskun Me-
gyei Büntetésvégrehajtási Intézet kecskeméti börtönében van 
jelenleg, amelyet egyes források „luxusbörtönként” emlegettek.
Ezt azonban a BV intézet közleményben cáfolta, ahogyan fogal-
maztak, „teljesen közepes állapotú büntetésvégrehajtási intézet, 
amelynek II-es számú objektuma 1995-ben nyitotta meg kapuit, 
egy régi szovjet laktanya helyén. Az objektum annyira nem so-
rolható a legújabb és legmodernebb intézetek közé, hogy az itt 
fogvatartottak zárkáiban nincsenek kialakítva saját mellékhelyi-
ségek és mosdók, nem úgy, mint a később épült vagy felújított 
börtöneinkben.”

Börtönben
Mengyi Roland 
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A kivágásra ítélt fák mindegyike 
egészségkárosodott, korhadt, odvas 
és veszélyezteti az élet- és vagyonbiz-
tonságot. 

Januártól emelkedett a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország csatla-
kozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A témáról Rácz Tibor autószerelővel beszélgettünk, 
cikkünket lapunk 6. oldalán olvashatják. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
- Az egyházközség képviselő-testületének alakuló ülése január 
30-án, csütörtökön, a 18 órai szentmisével kezdődik. 
- Február 2. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
- Február 6. csütörtök a N.E.K.-ra való felkészülésünk 6. al-
kalma, 17.00-kor előadás: Szabó József spirituális. 18.00-tól 
szentmise, 18.30-tól 20.00-ig Szentségimádás. 
- Február 9-én vasárnap lesz templomunkban a betegek vi-
lágnapja alkalmából a betegek szentségének kiszolgáltatása a 
11.00-kor kezdődő szentmise keretében. A betegek szentsége 
felvételének feltétele: folyamatban lévő betegség (műtét előtt 
és után), idős kor, szentgyónás elvégzése (kegyelmi állapot).
- Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunk-
ban, január 31-éig jelezzék a plébánián.
- Akik a 2020 szeptemberében megrendezendő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson részt szeretnének venni, janu-
ár 31-éig jelentkezzenek a plébánián.
- Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben 
történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
- Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 
ebben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmisé-
je a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 
Református
Tiszaújváros
Január 23-án, csütörtökön 17.30 órakor ökumenikus istentisz-
telet kezdődik.
Január 26-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel 
párhuzamosan az imateremben óvodások és kisiskolások szá-
mára foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészí-
tő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Január 26-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden január 26-án, vasárnap 9.00 órakor istentiszte-
let kezdődik.
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség Presbitériumának 
döntése alapján csak egyházi temetés esetén szól a harang.
Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Li-
turgia.

Berecz István 
halálának 10. évfordulójára emlékezünk.

„Számunkra Te sosem leszel halott, örökké 
élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szí-

vét, két dolgos kezét, áldd meg Atyám. S mi 
köszönjük, hogy Ő lehetett a mi 

                         Édesapánk.”
Soha nem feledünk: 

feleséged, gyermekeid, unokáid, dédunokáid

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 26-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 
majd január 27-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050)  látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Harminc tonna veszélyes hulladék 

A településkép védelméért

Bár a decemberi, IV. negyedévi begyűj-
tés „gyengébbre” sikerült (4,5 tonna), 
éves szinten több mint 30 tonna veszélyes 
hulladék gyűlt össze az önkormányzat és 
az Ecomissio Kft. közös begyűjtési akci-
ói során. 

Tavaly decemberben a leadott 4.530 kilónyi 
veszélyes hulladék zömét (1.690 kg) az elekt-
ronikai berendezések adták. Ennek mintegy 
felét tették ki a festékek és göngyölegeik (830 
kg), valamint az autógumik (820 kg).
A „négyszázasok klubjába” a háztartási 
olaj, zsír (490 kg) és a háztartási vegysze-
rek (440 kg) jutottak be. 
Fáradt motorolajból 150 kg-ot, míg nö-
vényvédő szerekből kereken 100 kg-ot 
adtak le. Ennek tizede (10 kg) gyűlt össze 
fénycsőből. Elemből, akkumulátorból, il-
letve kozmetikumból egy grammnyit sem 
adott le a lakosság. 
Éves összesítésben 30.142 kg-ot mutat a 
mérleg. 
Különösen az I. és a III. negyedév volt 
erős, mindkétszer 9 tonna fölött volt a be-

gyűjtött hulladék. A toplista élén az elekt-
ronikai berendezések állnak 10 kg híján 
12 tonnával. Autógumiból 6.770, festé-
kekből 5.490 kg gyűlt össze. 
Két-két tonnát meghaladó volt a termés 
háztartási vegyszerekből (2.250 kg) és 
háztartási olajból, zsírból (2.170 kg).

A további sorrend: fáradt motorolaj (930 
kg), növényvédő szer (300 kg), kozmeti-
kumok (108 kg), elem, akkumulátor (80 
kg), fénycső(54 kg).
A begyűjtés, szállítás ártalmatlanítás költ-
sége nettó 2,3 millió forint. 

f.l.

Tiszaújváros képviselő-testülete janu-
ári ülésén módosítja a településkép vé-
delméről szóló rendeletét. Sok újdonság 
nem várható, egy-két formai módosí-
tás mellett néhány tartalmi változás lesz 
csak. 

A képviselő-testület 2017-ben alkotta meg 
településképi rendeletét, melyet az időköz-
ben életbe lépett jogszabályváltozások mi-
att kell módosítania. De csak minimális mér-
tékben - mondta Durbák György városi fő-
építész a témában tartott január 20-ai lakos-
sági fórumon - mivel a jelenlegi szabályozás 
99%-ban megfelel a törvényi előírásoknak. 
A legfontosabb változás a településképi 
bírságnál lesz. Eddig egységesen 50 ezer 
és 1 millió forint közötti lehetett a bírság 
összege, amit a kötelezettség végre nem 
hajtása esetén újra kiszabhattak. Az új 
rendelkezés szerint magánszemélyek ese-
tében 200 ezer forint, jogi személyiséggel 

rendelkező, illetve nem rendelkező szer-
vezeteknél 2 millió forint a „bírságpla-
fon”, amely csak egyszer szabható ki. 
A rendeletben új fogalomként jelenik meg 
a tájképvédelmi körzet kifejezés, a tájide-

gen, agresszíven gyomosító, invazív nö-
vényfajok jegyzékénél pedig (mely a ren-
delet egyik függeléke) a Bükki Nemzeti 
Park ajánlását vették figyelembe. 

F.L.

„Már három éve pihensz a néma hant alatt,  
a végtelenség őrzi csöndesen álmodat. 
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 

de szívünkben élsz, és végig ott maradsz.”
Fájó szívvel emlékezünk 

zöldI GáBor 
halálának 3. évfordulóján. 

Szerettei

Szél
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2020. január 23.Sokféle

Tavaly 12 tonna elektronikai berendezés gyűlt össze.

A fórum résztvevői néhány konkrét - már meglévő - szabályozás felől érdeklődtek.



Tűzben fogant a csoda, egy emberként mozdultak

Kevés volt az idő a sok feladatra

Január 3-a beleégett a gondolataikba. Nem 
sokon múlott, hogy elfüstöljön egy család 
élete. Az Árpád út 39. negyedik emeletén 
elektromos tűz keletkezett egy zárlatos szá-
mítógép miatt. Szerencséjük volt, fentről vi-
gyáztak rájuk, éppen akkor senki sem volt a 
lakásban. 

Dani 15.25-kor indult otthonról kajak edzés-
re, apukája jött érte, 15.48-kor érkezett a riasz-
tás a tűzoltóságra, hogy ég a lakásuk. Húsz per-
cen múlt. 
Két héttel a tűz után, a lakás tulajdonosával, 
Együd-Riczu Andreával beszélgettem. 
- Álmodnak még olykor azzal a bizonyos esté-
vel?
- Sokat jár a fejünkben, hogy másként is történ-
hetett volna, de igyekszünk előre nézni. Nem 
könnyű kitörölni, nem könnyű nem gondolni 
rá, hiszen bár a lakás lakhatatlanná vált, de az-
óta is minden nap itt vagyunk, hiszen fel kell 
újítani, rendbe kell rakni, tovább kell lépnünk.
- A rossz emlékek mellett mi maradt meg a la-
kásban. Értékek, bútorok?      
- Minden elfüstölt, a személyes holmink, ruhák, 
könyvek, emlékek, értékek. Szinte mindent ki 
kellett dobni, egy gardróbszekrényt, egy ágyat, 
egy fotelt és egy dohányzóasztalt tudtunk meg-
menteni, gyakorlatilag ennyink maradt. Az el-
ső kétségbeesésünket a barátok, szomszédok, 

az együttérző ismerősök és ismeretlenek enyhí-
tették, akik másnap egyszerre, egy emberként 
mozdultak meg értünk, miattunk. Soha nem ta-
pasztaltam még ekkora szeretetet, és összefo-
gást, alig hittem, ennek köszönhetően tartha-
tunk ott, ahol tartunk, körülbelül két hét múlva 
talán vissza is költözhetünk. 
- Honnan jött a segítség?
- Erőt, energiát és időt nem kímélve segítet-
tek sokan kétkezi munkájukkal, szervezték és 
küldték az adományokat, de többen pénzbe-
li támogatást is adtak, mások lelkileg segítet-
tek átvészelni a nehezebb napokat. Itt szeret-
ném mindenkinek megköszönni azt a mérhe-
tetlen támogatást és felénk áradó szeretetet, 
amit kaptunk az elmúlt hetekben, nem tudok 
elég hálás lenni. A fiam sportegyesülete, a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület vezetőség és dolgozói rögtön a történtek 
után támogatásukról biztosítottak. A sportolók 
szülei hatalmas összefogással gyűjtésbe kezd-
tek, és nagy összegű adományokkal leptek meg 
minket, hogy minél hamarabb el tudjuk kezde-
ni a lakásunk helyreállítását. A szülői közös-
ségből többen is minden nap ott vannak a la-
kásban és dolgoznak, kiürítették a házat, taka-
rítottak, vakarták a falakról a kormot, glettel-
tek, most éppen festenek, és mindenféle felújí-
tási munkát végeznek. A munkahelyem, a TIK 
is teljes mellszélességben mellettünk és mögöt-
tünk van, a vezetőség, az irodai dolgozók és a 

TIK által működtetett intézményekben dolgo-
zó kollégáim pénzbeli és tárgyi adományt ad-
tak és feldolgozni is segítenek a történteket, hi-
szen velük napi munkakapcsolatban vagyok. A 
város vezetője, dr. Fülöp György polgármester 
úr is az elsők között keresett meg, hogy biz-
tosítson minket a támogatásáról, és köszönet a 
tűzoltóknak, akik gyorsan hárították el a bajt, 
ami - ha ők nincsenek - nagyobb is lehetett vol-
na. Köszönő soraimban megemlíteném még a 
Tiszaszolg 2004. Kft-t, a fiam iskoláját, a Hu-
nyadit, akik rögtön a téli szünet utáni első isko-
lai napon segítségünkre siettek, a férjem Zsolt 
bükkábrányi kollégáit, és azokat az adomány-
gyűjtőket, akik a városban és Polgáron gyűj-
töttek nekünk és köszönöm a családomnak, va-

lamint a házból segítségüket felajánlóknak és 
anyagilag is támogatóknak. 
- Ideiglenesen hol laknak, amíg el nem készül 
a lakás?
- Édesanyámhoz költöztünk át a Pajtás közbe, 
a férjem, a fiam és én, így most 35 négyzetmé-
teren lakunk néhány hétig. Szerencsére anyu-
kámmal nagyon jó a kapcsolatunk, mindenna-
pos, jó hogy van, aki segíthet, és ő ezt minden-
kor szívesen is teszi. Polgármester úr ajánlott 
nekünk egy szükséglakást átmenetileg, de így 
nem volt rá szükségünk. Anyuval jól megva-
gyunk, mindenben segít. 
- Hogy állnak a munkálatok?
- Mindennap ott vagyunk mi is a férjemmel. 
Szépen alakul, ám az a szúrós, átható szag ne-
hezen megy ki a lakásból. Lassan semmi nyo-
ma sincs, mert mindent újrafestettek és glettel-
tek, a jövő héten már a padlóburkolatot fogják 
csinálni. Megyünk-jövünk minden nap. A lép-
csőházban átöltözünk, hazafelé visszaöltözünk, 
lecseréljük a munkásruhát. Az alsó szomszé-
dunk, Marekné Marika néni mindig friss kávé-
val vár minket és főz azoknak, akik épp ott dol-
goznak, folyamatosan indítja a mosógépét a mi 
ruháinkkal, nagyon köszönöm neki is az önzet-
lenségét, és a házból többeknek is, akik pénz-
beli támogatást adtak. Ez egy csoda, soha nem 
tapasztaltam még ilyet! 

berta

Megírták a központi felvételit az általános 
iskolások. A hétvégén magyar nyelvből és 
matematikából adtak számot tudásukról. A 
felvételit azoknak a tanulóknak kellett meg-
írniuk, akik szakgimnáziumban vagy gim-
náziumban szeretnék folytatni tanulmánya-
ikat, azaz a nyolcadikosok, illetve azok, akik 
hat- vagy nyolc osztályos gimnáziumban 
szeretnének továbbtanulni. 

Szombaton tíz órától a magyar nyelv feladatso-
rát oldották meg, majd tizenegy órától a mate-
matika írásbeli következett.   
- A magyar szerintem jó sikerült, az nagyon köny-
nyű volt - mesélte mosolyogva Nagy Alexandra 
Natália. - Persze készültem is rá nagyon, mert ne-
kem elsősorban a magyar felvételi számít, ide az 

Eötvösbe szeretnék jönni média-dráma tagozatra, 
de természetesen a matek is jó lenne, ha jól sike-
rülne.
Mind matematikából, mind magyarból kiszá-
mítható feladatsorokat kaptak a nyolcadikosok.
- Az első néhány feladat nem volt nehéz - nyi-
latkozta Nagy Réka, a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola magyar- és hittantaná-
ra. - Az első részben nyelvtani és helyesírási is-
meretekre kérdeztek rá, de volt szövegértés és 
szövegalkotás is. Évek óta ez a feladatszerkezet 
a jellemző, idén is ehhez igazodtak a feladat-
sor összeállítói. Ez egy jó dolog, mert a gyere-
kek tudják, hogy mire számíthatnak. Elmond-
hatjuk, hogy a magyar írásbeli központi felvé-
teli nehézsége évek óta nem a feladatokban rej-
lik, hanem a mennyiségében, a töménységében. 
Kilenc feladatot kellett megoldania a felvéte-
lizőnek, ezek között voltak az egészen egysze-
rűtől a bonyolultabb feladatokig. Viszont utá-
na még egy 10-12 mondatos fogalmazást is írni 
kellett. A téma nem volt nehéz, mert az ottho-
ni filmnézést kell összehasonlítani a mozizás-
sal. Azt gondolom testhez álló téma a fiatalok-
nak. Viszont nem jutott rá idő. Azt tapasztal-
tam, hogy nagyon fontos, az alapos tárgyi tudás 
mellett a jó időbeosztásra is odafigyelni. 
Évek óta arról szólnak a hírek, hogy a matema-
tika felvételi nehéz, megoldhatatlan volt, vagy 
nem az általános iskolás tananyagnak felelt 
meg. Idén könnyebb volt a felvételizők dolga, 
viszont az idő itt is kevésnek bizonyult.   
- A matematika központi felvételi nagy mér-
tékben épített a gyerekek tudására - mutatta 
a felvételi feladatait Vargáné Takács Judit, a 

Kazinczy iskola igazgatóhelyettese és mate-
matikatanára. - Az idei feladatsor jó felkészü-
léssel és tudatos, folyamatos tanulással meg-
oldható volt. Típus példákkal találkoztunk, te-
hát tulajdonképpen meglepetés, váratlan fela-
dat, vagy olyan, amihez ne tudtak volna hoz-
zászólni, belekezdeni a gyerekek, olyan fela-
dat nem volt. Viszont változatosak voltak ne-
hézségi szintjüket és típusaikat tekintve egya-
ránt, de megfelelt a nyolcadik osztályos tan-
anyagnak, elvárásoknak, követelménynek. Az 
tudnunk kell, hogy a feladatsornak olyannak 
kell lennie, hogy az elit gimnáziumokba 48-50 
pontot elérő gyerekeknek is kihívást jelentsen, 

de meg tudjanak birkózni velük azok a tanu-
lók is, akik nem olyan erős tudásanyaggal ren-
delkeznek. Ami azonban tapasztalataink sze-
rint évről-évre nehézséget jelent az, hogy el-
fáradnak a gyerekek. Ugyanis először meg-
írják a magyart teljes erőbedobással, majd a 
matematikát, amire már nem mindig jut kel-
lő figyelem. Erre tudatosan készítjük őket. A 
szaktárgyi tudás mellett koncentrációfejlesz-
tő  gyakorlatokat is végzünk, hogy felkészít-
sük őket arra, hogy a nyolcvanadik, kilencve-
nedik percben is ugyanúgy tudjanak figyelni, 
mint az első percekben.

 ema

„Az első kétségbeesésünket a bará-
tok, szomszédok, az együttérző is-
merősök és ismeretlenek enyhítették, 
akik másnap egyszerre, egy ember-
ként mozdultak meg értünk, miat-
tunk.”
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Kétszer 45 percet kellett koncentrálni.

Ismerősök és ismeretlenek együtt újítják fel a lakást.

Egy zárlatos számítógép okozta a tüzet. 

 Összesen 312-en írtak felvételit az Eötvösben.



Kevesen tudják, de az Ifjúsági park béke-
galambját is neki köszönhetjük, bár ezt még 
könnyű elképzelni. Azt viszont már nehe-
zebb, hogy Ficzere János, a Tiszai Erőmű 
egykori termelési igazgatója, a TVK Erőmű 
ügyvezető igazgatója egész életében rajzolt.

Első gyermekkori emléke is a rajzolással kap-
csolatos. 
- Állok egy hokedlin - mondta Ficzere János -, 
hogy felérjem az ablakpárkányt a borsodiván-
kai szülői házunk meleg szobájában, kezem-
ben apuka ácsceruzája és apuka repülős köny-
vének minden oldalára rávések egy „török ba-
sát” (pont-pont-vesszőcske). Aztán általános 
iskolás koromban több füzetet telerajzoltam, de 
sajnos azok mind eltűntek. Nagyon sajnálom, 
mert sok mindent lerajzoltam, közte dédnagy-
szüleimet, vagy kirándulásokon látott épülete-

ket, mindent, ami megtetszett. Bár sokat rajzol-
tam, soha nem gondoltam, hogy a rajz fő fog-
lalkozásom legyen. Ezért is mentem a gépipari 
technikumba Miskolcra, majd a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Gépészmérnöki Karára. A tech-
nikusi és egyetemi években rengeteget rajzol-
tam, de azok nem szabadkézi rajzok voltak, ha-
nem ábrázoló geometriai szerkesztések és mű-
szaki rajzok. 
Az egyetem elvégzése után 1973-ban került 
ide, pályáját a Tiszapalkonyai erőműben kezd-
te, sorra kapta a komoly megbízásokat, a Ti-
szai Erőmű termelési igazgatója, majd a TVK 
Erőmű ügyvezető igazgatója lett. A művészet 
azonban, ha csak egy kicsit is, de ekkor is fel-
színre tört. 
- A hetvenes évek derekán dübörgött a brigád-
mozgalom az erőműben is és Timkó főnök egy-
szer azt monda nekünk, fiatal mérnököknek, 
hogy van itt ez a kiselejtezett turbina járóke-
rék, csináljatok már belőle valami látványo-
sat. Szabó Jóska kitalálta, hogy lehetne belő-
le egy madár alak, nekem pedig azonnal beug-
rott a szárnyait széttáró galamb ötlete. Krétá-
val rárajzoltam a járókerékre a galamb körvo-
nalát, a hegesztők kivágták a felesleget, acélle-
mezből csőrt, abba leveles olajágat, a járóke-
rék agyra pajzsot és arra rozsdamentes acélból 
a palkonyai erőmű sziluettjét hegeszttettem rá. 
Lefesttettük és kész volt a „Békegalamb”. Ho-
csák Robi egyszerű, de ízléses talapzatot ter-

vezett hozzá és az Ifjúsági parkban fel is állí-
tották. 
A török basák és a békegalamb után hosszú 
évek teltek el, a rajz háttérbe szorult, de min-
dig ott maradt János szívében. Hét éve tört ben-
ne újra utat az alkotás vágya. 
- Hét éve vagyok együtt a drágámmal, a ked-
vesemmel, az ő ötlete volt ez a kiállítás, és ő 
szervezte meg. Ahogy látják, sok képemnek ő 
a modellje is. Az első róla készült képem meg-
lepetés volt a számára, ma pedig minden ké-
pemnek ő az első kritikusa is. Azon kívül, hogy 
egy párt alkotunk, ő a modellem és a múzsám 

is egyben. A rajzaimmal ez az első nyilvános 
megjelenésem a nagyközönség előtt. Számom-
ra a rajzolás mindig nagy izgalommal kezdő-
dik, hogy sikerül-e visszaadni az üres rajzlapon 
azt a szépséget, amilyen maga a valóság. 
A kiállítás nem csak a nézőknek, az alkotónak 
is egy ajándék. Tervezésekor a mérnökember-
nek megmaradt János az oly sokszor használt 
excel táblázatkezelő programot is elővette, eb-
ben tervezte meg, hogy az egyes képek hol kap-
janak helyet. A kiállítás február 25-ig látogat-
ható a Derkó Minigalériában. 

Fodor Petra

Megnyílt az idei első kiállítás a Tiszaszeder-
kényi Művelődési Ház Óvárosi KULT Galé-
riájában. Szembetűnő. Ez a tárlat címe, és 
valóban szembetűnik sok minden, ahogy a 
galériába lépünk. Főleg, ha magával a fotós-
sal is találkozunk. 

Amikor megérkeztünk a kiállítás megnyitójá-
ra, nyugalom, család, harmónia, humor, egyen-
súly. Ezek a szavak jártak a fejemben, ahogy 
néztem Nagy Zoltán fotóst, és a körülötte egyre 
több családtagot, ismerősöket, barátokat. Min-
denki kíváncsi volt a tiszaújvárosi fotós műve-
ire.
- Hogyan kezdődött ?  
- Már gyerekkoromban is szívesen kattogtat-
tam az akkori Zenit típusú gépemet - mesé-
li a kezdeteket Zoltán. - De igazából 2000-hez 
szoktam kapcsolni a fotózásom kezdetét. Még-
pedig azért, mert 2000-ben egy csapattal részt 

vettem a Bécs-Budapest szupermaraton futó-
versenyen. Oda még az ominózus Zenit gépem-
mel érkeztem és próbáltam volna emléket ké-
szíteni magamnak, azonban a fényképezőgép 
hozta a szokásos hibáját és sokadszorra sike-
rült beleszakítanom a filmet a gépbe. Na, ekkor 
jött el a pillanat, elhatároztam, hogy egy mo-
dernebb gépre cserélem. Így lett az első komo-
lyabb fényképezőgépem egy Canon 300-as. Az 
időszámítás innen indult. 
- A fotózás mennyire a mindennapok része?
- Természetesen beleivódik ez az ember agyá-
ba, rááll a szeme, de azért nem úgy kell engem 
elképzelni, hogy folyamatosan nálam van a gép 
és kattogtatom. A témáim mindig változnak. 
Kezdetben természetfotókat készítettem, aztán 
megszülettek a gyermekeim, akkor már a csa-
lád lett az első, abban az időben ők voltak a leg-
több képen. Ennek már 15 éve, és azt vettem 
észre magamon, hogy megfognak a karakterek, 
az arcok és szeretek gyerekeket, embereket fo-
tózni. Természetesen minden képnek megvan a 
saját története, kapcsolódik hozzá egy kellemes 
élmény. Ezért azok a fotók a kedvenceim, amik 
azokon a helyeken készültek, ahová a családdal 

rendszeresen járunk, egy-egy kép feleleveníti 
az emlékeket. Ilyen például Márianosztra, vagy 
Mátraverebély. Mi szeretjük az olyan helyeket, 
ahol el lehet kicsit bújni, távol van a nyüzsgés-
től, de van történelmük, és egy kis pluszt ad ne-
künk.
- Ilyen Nagybörzsöny is?
- Igen, nagy kedvencünk ez a település. Tíz éve 
járunk oda rendszeresen nyaralni. Mivel egy 
kis faluról van szó, egy idő után már megismer-
tek minket, sőt mára már mondhatjuk, hogy ba-
rátaink élnek ott, szívesen megyünk oda. Mi-
vel szeretünk barangolni, rengeteg fotót készí-
tettem a faluban és a környékén is, jött egy öt-
let, hogy Nagybörzsöny honlapján az én képe-

im szerepeljenek a faluról. Ennek a kérésnek 
örömmel eleget tettem, így tudok segíteni ezek-
nek a kedves embereknek, ebben a kedves fa-
luban.  
- Pályázatokon is részt vesznek a fotók. Melyik-
re a legbüszkébb?
- Igen, szoktam pályáztatni a fotóimat. Néhány 
éve a Sony World Photography Awards nemzet-
közi pályázaton dicséretben részesült az egyik 
fotóm, a „ Smile” kategóriában, így a pályázati 
anyagba is bekerült és a világ több nagyvárosá-
ban is látható volt. Tavaly pedig az egyik anya-
gom a Magyar Református Egység Napjának a 
kampányfotója lett.  
   ema

A valóság leképezése

A látogatók Stefanyuk Miroszlav zenetanár 
gitárjátékával hangolódtak a kiállítás meg-
nyitójára, majd Mátyás Zoltán, a Derkovits 
Művelődési Központ igazgatója köszöntötte 
a vendégeket. A kiállítást Dr. Orosz Csaba 
DLA, egyetemi docens, tanszékvezető aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. 
- Engem, mint szemlélőt leginkább a leké-
pezés pontosságának emberi pszichológiá-
ja, ami megragadott ezekben az alkotások-
ban. Az időt, de legfőképpen a teret fürkésző 
ember motivációja, aki sarokpontokat keres, 
hogy megragadja a megragadhatatlant, áb-
rázolja az ábrázolhatatlant, kifejezze a ki-
fejezhetetlent. A maga eszközeivel azon a 
szinten és ponton, ahol, karmája vagy sorsa 
szerint adatott. János kiváló kézügyessége, 
pontos megfigyelései és az eszközhasznála-
ta is a valóságkutató-mérnökember egyedi 
és megismételhetetlen prototípusát villant-
ja fel. 

Modell és múzsa

A kiállítás megszervezésének ötlete János 
kedvesétől, Tündétől származott, akiről ren-
geteg rajz is készült az elmúlt években. 
- Fantasztikus érzés ezeket látni - mondta fe-
lesége, Gál Tünde -, bár én minden nap meg-
nézhetem a képeket, de így egyben csodála-
tos. És az, ahogy az emberek nézik ezeket a 
képeket, és amiket mondanak rájuk, nagyon 
jó érzés. Amikor megismerkedtünk, Jánostól 
a születésnapomra kaptam egy képet, aztán a 
névnapomra is, aztán sorra a többit. Amikor 
megemlítettem, hogy rendezhetnénk egy ki-
állítást a 70. születésnapjára, szerintem elő-
ször nem is nagyon hitte el, de egy idő után 
azt mondta, hogy nem is rossz ötlet, csinál-
juk meg. 

Az első gyerekkori emlék nyomában 

Emlékek, érzelmek a képeken

„Minden képnek megvan a saját tör-
ténete, kapcsolódik hozzá egy kelle-
mes élmény.”
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Az alkotó: Ficzere János. 

Kiállításmegnyitó a Minigalériában.

Egyházi témát is szívesen fotóz. 

 Nagy Zoltánnak a családja a legfontosabb.



Lehet szép a hasmenést és a tüdőgyulladást 
okozó baktérium? Vagy az a bélrendszer-
ben tenyésző, ami gyomorpanaszokat okoz 
sokaknak? Bizony lehet, ha testen kívüli él-
ményként találkozunk velük, például a ké-
miaórákról ismert Petri-csészében. Kite-
nyésztve ugyanis színpompásak, zöldek, sár-
gák, kékek, pirosak. Ugye, így már el tud-
ják képzelni, hogy akár festeni is lehet velük, 
hisz oly sokfélék. 

Egy mikrobiológus, a tiszaújvárosi Pöstényi 
Zita is így festett. A vászna a Petri-csésze volt, 
festékei baktériumok. 43 ország 415 alkotója 
tette ugyanezt, így 347 műalkotás született, s 
került a zsűri elé. 
A különleges, tudományt és művészetet ötvö-
ző nemzetközi versenyt az Amerikai Mikrobio-
lógiai Társaság rendezte meg, melyen Zita ma-
gyar népművészeti motívumokkal „festett ké-
pe” különdíjas lett. A fiatal mikrobiológussal 
elemeztünk a baktériumokat.
- Három Petri-csészében „mostad össze” a mű-
vészetet és a mikrobiológiát. Lám, milyen cso-
dálatos a világ, két távolinak tűnő dolog egy 
helyen. Nem is akármilyenen, egy nemzetközi 
verseny élmezőnyében.   
- Igen, elég közel állnak egymáshoz. Ezen a 
Petri-csészén baktériumokat látunk, szép színe-
seket. Igazából mi a napi rutinmunkában hasz-
náljuk ezeket a táptalajokat, és ezek a színek, 
segítenek eldönteni, hogy milyen baktérium az, 
ami azon a táptalajon kinőtt. Nyilván, ha vala-
kiben van egy kis művészi hajlam, akkor ha lát-
ja a szép színeket, kedvet kap ahhoz, hogy fes-
sen velük.
- Különleges az alkotásod, olyannyira, hogy 
egy világversenyen különdíjat értél el.
- Igen. Az Amerikai Mikrobiológiai Társaság - 
azt hiszem - 2015-ben írta ki először ezt a ver-
senyt, mi tavaly ősszel neveztünk be. Kérdez-
tem a kollégáimat, hogy lenne-e kedvük ehhez, 
hiszen egyébként is próbálkoztunk már koráb-
ban mindenféle rajzokkal, aztán igent mondtak, 
és egy pár lelkes munkatársammal eldöntöttük, 
hogy rajzolgatunk, aztán a legszebben sikerül-
teket majd beküldjük a pályázatra. 
- Te lettél a verseny különdíjasa a magyar népi 

motívumokkal, sőt a harmadik helyezett is a ti 
cégetek, a Synlab Hungary Kft. mikrobiológu-
sának alkotása, aki Munch híres, Sikoly című 
festményét „tenyésztette ki”.
 - Nem gondoltuk, hogy így végzünk a ver-
senyben, de reménykedtünk, hogy beválogat-
ják a műveinket az élmezőnybe. Nem számítot-
tunk erre a hatalmas sikerre. A munkahelyünk 
egy világcég, gyakorlatilag az egész laborháló-
zat világszerte szavazott a képeinkre. Nagyon 
jó volt ezt az összefogást látni, hogy milyen si-
kereket érhetünk el. 
- Hányféle baktérium van egy képen, hogy ilyen 
színes tud lenni? 
 - Ezeken körülbelül hatféle baktérium van. 
Különböző bélbaktériumok, amik természe-
tesen is előfordulnak az emberi szervezetben. 
Magukat a műveket nem tudtam most magam-
mal hozni, mert azért veszélyesek. Illetve eze-
ket ki kell tenyészteni egy táptalajon, és csak 
rövid ideig élnek, így maga a megfestett kép is. 
 - Meddig kép egy ilyen kép?  
 - Ha hűtőszekrényben tároljuk őket, egy-két 
hónapig még élvezhető valamilyen szinten. A 
színek megváltoznak, a táptalaj veszít a víztar-
talmából, ezért egy kicsit elkezd összeszárad-
ni, ami már nem olyan szép. Körülbelül egy-
két hétig nagyjából úgy néz ki, mint eredeti ál-
lapotában. 
 - Egy-egy ilyen Petri-csészében született műal-
kotás milyen betegségeket okozhat?  
- Amiket most látunk, azokat az enterális labo-
runkban használjuk, ha mondjuk hasmenése van 
valakinek, akkor ezen a táptalajon többek között 
a Salmonella baktériumot tudjuk azonosítani.
- Ebben a közönségdíjas alkotásodban milyen 
baktériumok vannak? 
- Ami kék színnel jelenik meg, az az Enterococ-
cus faecalis, húgyúti fertőzéseket okozó bakté-
rium, ami elég gyakori. A rózsaszín az Escher-
ichia coli, ami egy bélbaktérium, bizonyos tí-
pusai hasmenéses kórképekben merülnek fel. 
A virág kék színe a Klebsiella pneumoniae, 
ez például akár a tüdőgyulladásban is szerepet 
játszhat, illetve van egy Acinetobacter típus, 
ami a sárga szín ebben a kompozícióban, seb-
fertőzéseket okozhat. 
- A messze híres magyar motívum olyan direkt 
ütőkártyád volt a versenyalkotások között?

- Igen, volt bennünk egy kicsit ilyen szándék is. 
Több mindent terveztünk, hogy mit fogunk raj-
zolni, nyilván a rutinmunka mellett nehéz volt 
beilleszteni a napirendbe, hogy pluszban még 
ezt a hobbit is űzzük. Amit én rajzoltam, az-
zal eltöltöttem egy-másfél órát legalább, hogy 
ilyen szépen meg lehessen rajzolni. A nehézsé-
ge az, hogy bár most szép színes, de rajzolás 
közben én nem látok semmit ebből, várni kell 
arra, hogy ez kép megjelenjen. 
 - Akkor gyakorlatilag vakon rajzolsz?
- Igen, hiszen nem látok, csak annyit, hogy a 
táptalaj felszínét megkarcolja a rajzeszköz, te-
hát a kontúrokat látom, de a színeket csak más-
nap. 
- Egy festő többször is korrigálhat. És egy mik-
robiológus?
- Hát, ha nem jó, akkor lehet újat rajzolni. Utó-
lag belenyúlni már egy kicsit nehezebb, azt már 
nem szoktunk, szóval ha nem tetszik, akkor in-
kább újrakezdjük. 
- A Petri-csészében a táptalaj a vászon, és mi 
az ecset?

- Igen, a  „festővászon”, maga a steril táptalaj, 
a rajzeszközök pedig az úgynevezett kacsok, 
ilyen kis műanyag pálcikák. Ezzel visszük fel 
a napi munka során a baktériumokat a táptala-
jokra. 
- Hány ezer, millió, milliárd baktérium van, ami 
körülvesz minket, ami része az életünknek, raj-
tunk, körülöttünk van?
- Nagyon sok. A bőrfelszínen is, a bélflóránk-
ban is milliárdnyi baktérium van, szóval na-
gyon sokan vannak, ami nekünk ugye jó is, de 
bizonyos esetekben azért bajokat is okozhat-
nak. 
- Érdekes, izgalmas munkád van, erre készültél 
gimis korodban is? Tudtad, hogy egyszer mik-
robiológus leszel vagy ezt a biológia és a kémia 
tantárgy szeretete hozta? 
- Tudatosan nem mikrobiológusnak készültem, 
de a biológiát mindig szerettem. Először egy 
laboranalitikus szakkal indultam, és közben 
megszerettem a mikrobiológiát, akkor már tu-
datosan indultam a pálya felé. 
- És olyan, mint művészet, legyen az zene, vagy 
kézművesség, ami kikapcsol, és erre a verseny-
re is elindított?
 - Rajzolni csak a Petri-csészébe rajzolok, de 
kézműves alkotásokat szoktam ajándékba is 
adni. A népi motívumokhoz, feltételezem, hogy 
a néptáncos múltamból merítettem ihletet.
- Lesz folytatás? Már ami a baktériumfestésze-
tet illeti.
- Ezt a versenyt korábban csak a tengeren tú-
li kutatóknak, mikrobiológusoknak hirdették 
meg, most azonban az egész világnak kinyi-
tották a lehetőséget, így mi magyarok is pró-
bálkozhattunk. Első nekifutásra is szép ered-
ményeket érünk el, szerintem biztosan pró-
bálkozunk, hiszen már most vannak ötlete-
ink.  

berta 

Baktériumokkal festett díjnyertes kép
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MOLekula játszóház 
a Kazinczyban

Mi, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felsős tanulói a Kazinczy Gyermekei Ala-
pítvány pályázatának köszönhetően kémia és természetismeret órákon az elmúlt hetekben ját-
szóházban voltunk. Nem is akármilyen játszóház volt az iskolában! Kémiai kísérletek folytak, 
hiszen a kémiában a legizgalmasabb dolog a kísérletezés. A vegyész virágoskertje nevű kísérlet-
ben vízüvegoldatba kristályokat dobtunk és korallszerű vegyületnövények nőttek ki belőlük. A 
lávalámpás kísérletben otthon is megtalálható kellékekkel, étolajjal, szódabikarbónával és színe-
zett ecetsavval dolgoztunk, a végeredmény egy színes, magától működő „lámpa” lett. Kipróbál-
hattuk a titkosírás különböző formáit: kálium-nitrát oldattal szűrőpapírra izzó betűket varázsol-
tunk, és nagyon elcsodálkoztunk, amikor a láthatatlan titkosírással készült rajzok a nátrium-kar-
bonát oldattól lila színűek lettek. A legveszélyesebb kísérlet a vulkánkitörés volt az iskola udva-
rán, aminek csak szemtanúi lehettünk. A játékos kísérletezés közben észrevétlenül sokat tanul-
tunk a kémiáról. Köszönjük Simon Valéria tanárnőnek, hogy részt vehettünk vele a MOLekula 
játszóház iskolai programban és a Tiszafa Alapítványnak, hogy mindezt lehetővé tették. 

Kísérletező kazinczysok

„A kék az a húgyúti fertőzéseket okozó bak-
térium, a rózsaszín hasmenéses kórképekben 
merül fel, a sárga szín ebben a kompozícióban, 
sebfertőzéseket okozhat. A „festővászon” maga 
a steril táptalaj, a rajzeszközök pedig az úgy-
nevezett kacsok, kis műanyag pálcikák. Ezzel 
visszük fel a baktériumokat a táptalajokra.” 
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Pöstényi Zita különdíjas alkotása az Amerikai Mikrobiológiai Társaság művészeti verse-
nyén. 

Forrás: Pöstényi Zita, Synlab Hungary Kft. 



Amikor azt írtam, hogy próbálom elkerül-
ni a sportot, nem csak a futásra vagy a tor-
nára, hanem az autókra is értettem a dol-
got. Úgy vagyok vele, hogy beülök és megy, 
nem érdekelnek a lóerők. Éppen ezért, ami-
kor először hallottam ezt az E10 dolgot, pró-
báltam elsomfordálni mellette - a benzin az 
benzin, nem? De aztán elkezdtek ijesztget-
ni, hogy majd nem fog menni az autóm, ami 
ugye elég rosszul érintene, így inkább meg-
kérdeztem egy szakembert.

- Mit kell tudni erről az új E10-es üzemanyag-
ról, milyen változás történt?
- Magasabb lett a benzin bioetanol tartalma - 
mondja Rácz Tibor autószerelő. - A bioetanol 
növényekből előállított etil-alkohol, és ezt nö-
velték közel 5 térfogatszázalékról majdnem 10 
térfogatszázalékra az üzemanyagban.
- Ez miért jó nekünk?
- A benzin több növényi alapú anyagot tartal-
maz, így kevesebb kőolajat kell felhasználni az 
előállításához, ennyivel kevesebb kőolajat kell 
behozni az országba. Ezen kívül az üzemanyag 
elégetése során kevesebb szén-dioxid kerül a 
levegőbe, ezzel csökken a károsanyag-kibocsá-
tás.
- És miért rossz?
- Ez az új E10-es benzin nem a motorra, ha-

nem az üzemanyagrendszerre lehet veszé-
lyes. Kezdjük a vízzel, és a korrózióveszély-
lyel. A több alkohol több nedvességet szív 
magába, ha levegővel érintkezik. Az újabb 
autóknál zártabb a rendszer, és az elgőzölt 
benzint is bevezetik a motortérbe. A régebbi 
autóknál erre nincs lehetőség, mert ott kife-
lé szellőzik a tank. Ezeknél az autóknál azért 
rosszabb a helyzet, mert ahogy kifelé szel-
lőzik, úgy értelemszerűen visszafelé is bejut 
a pára. A régebbi autóknak általában lemez-
ből van a tankja, és ha ez nincs rendesen le-
kezelve, akkor berozsdásodik, de az üzem-
anyagrendszerben máshol is nagyon sok fém 
van - szivattyú, alumínium vezetékek -, ezek-
nek sem használ a víz. A magasabb alkohol-
tartalom is okozhat problémákat, károsíthat-
ja a gumi- vagy műanyag tömítéseket, vagy 
az üzemanyag-rendszerben az évek során le-
rakódott szennyeződéseket feloldhatja, ami el-
tömi a benzinszűrőt. Végül pedig azt is halla-
ni, ha több hónapig benne marad a tartályban 
a benzin, a megkötött víz miatt megromlik, be-
kocsonyásodik. Ez főként akkor okozhat prob-
lémát, ha három hónapnál hosszabb ideig nem 
használjuk el a benzint, például télen motorke-
rékpároknál, benzinmotoros fűnyíróknál, kerti 
traktoroknál lehet kérdéses, vagy a ritkán hasz-
nált, például veterán autóknál.
- Nő az autóm fogyasztása, esetleg csökken a 

teljesítménye?
- Elvileg nem. Nem hiszem, hogy észrevehe-
tő lesz fogyasztásnövekedés, vagy teljesít-
mény-csökkenés. A teljesítményt inkább az 
oktánszám határozza meg, az pedig nem vál-
tozott. Meg aztán azért tartják az olajcégek a 
mérnököket, hogy kiszámolják, nagyjából any-
nyit tudjon az új benzin is, mint a régi. 
- Mely autók vannak veszélyben?
- Többségében a 2004-2005 előtti autókról be-
szélünk. Valamit utána is csináltak, például a 
Volkswagen családnak az FSI modelljét 2006 
után is gyártották még, abba kimondottan ká-
ros E10-est tankolni. De van egy applikáció az 
e10check.hu oldalon, ahol szépen bepötyögöd 
az autódat, és megmondja.
- Akinek régebbi autója van, és azt mutatja az 
alkalmazás, hogy nem tankolhat E10-est, ő mit 
csináljon?
- Vagy a prémium üzemanyagot tankolja plusz 
40 forintért, vagy pedig adalékot tegyen hozzá. 
Ezt szintén meg kell vásárolni, és bele kell ön-
teni az üzemanyag tankba. Ez egy oktánszám 
növelő igazából.

- A legtöbb embernek azért van régi autója, 
mert nincs pénze lecserélni újra. Akkor most ők 
vagy megveszik a sokkal drágább benzint, vagy 
vesznek egy drága adalékanyagot?
- Igen. De a 20 éves vagy régebbi autóknak a 
nagy része nincs napi használatban. Nekik ar-
ra kell majd figyelniük, hogy ne legyen a ben-
zin sokáig az autóban. De biztosan lesznek so-
kan olyanok is, akik majd tankolják az E10-est, 
és ha valami baj lesz az üzemanyagrendszer-
rel, akkor majd javíttatják az éppen elromlott 
alkatrészt.
- Mi lesz a még régebbi autókkal? Például a 
múlt héten a rendelőnél leparkolt mellém egy 
kétütemű Trabant. Vagy mi lesz a kismotoros 
szerszámokkal, mondjuk egy láncfűrésszel?
- Ezeknél a régi karburátoros autóknál szük-
ség lesz a karburátornál egy kis átállításra. A 
láncfűrész motorok pedig úgy vannak tervezve, 
hogy mostohább körülményeket is elviseljenek 
- több olaj az üzemanyagban, ilyesmi -, szóval 
ezek simán menni fognak.

Surányi P. Balázs

Menni fog még az autóm ettől a benzintől?

„Az e10check.hu olda-
lon keressünk rá az au-
tónk típusára.” 

6. oldal 2020. január 23.Aktuális

Korrodálódhatnak az üzemanyagrendszer alumínium alkatrészei.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria 
Ficzere János Rajzaim című kiállítása
Látogatható: február 25-ig
Városi Kiállítóterem
„Változó impressziók”
H. Tóth László képzőművész festménykiállítása
Látogatható: március 13-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Nagy Zoltán Szembetűnő című fotókiállítása
Látogatható: március 20-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A magyar kultúra napja
A Tündér
Weöres Sándor versillusztrációk
Kóra Judit illusztrátor kamarakiállítása. Látogatható: február 
22-ig. Helyszín: a könyvtár földszintje
Január 23.(csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Január 24. (péntek) 17.00 óra      
„A könyv: nagyítóüveg” 
Témánk: Jó tett helyébe .?. várj… felnőtteknek szóló gondo-
latébresztő beszélgetés. Vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő bib-
lioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme
Január 28. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház
Álomfogó készítése régi CD-ből
Vezeti: Barnóczki Ulrike és Pomichal Anna gyermekkönyvtá-
rosok. Helyszín: a gyermekkönyvtár. Belépődíj: 300 Ft
Január 31. (péntek) 17.00 óra
Kezedben a jövőd!  
Életmódváltás lépésről-lépésre. Táplálkozás vs. egészség. 
Előadó: Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Január 31. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal. Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Január 23. csütörtök

09:00 HétHatár: Mengyi börtönbe vonult - Fakivágások vá-
rosszerte - Ipari hó - Benzinmizéria -  Központi felvételi - 

Kultúra napja, kultúra hete - 45 éves az Énekszó Baráti Kör - 
Indulj a természetbe!  

09:15 Hétről-Hétre: Baktériummal festett díjnyertes képet 
Pöstényi Zita mikrobiológus - Kovács Ádám Máté, a kultúra 
lovagja - Ficzere-kiállítás  -  Nagy Zoltán, a fotós - Dalol az 

Énekszó -Kosárlabda összefoglaló (A műsor a szerdai adás is-
métlése)

Január 29. szerda
18:00 HétHatár: Készülnek az amatőr színjátszók - Szmog-

kérdés - Öltések és csavarások  
18:15 Hétről-Hétre: Japán szemmel - Távol-keleti küzdősport 
- Elkezdődött a felkészülés - Betegségmegelőzés, vitaminhi-

ány - Változó impressziók kiállítás - Néptáncoló felnőttek 
Január 30., csütörtök 

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

kronika@tiszatv.hu

Himnuszünnep
1823. január 22.  Ekkor írta alá Kölcsey Ferenc a Himnusz szö-
vegének véglegesített példányát, amit 21 évvel később Erkel Fe-
renc zenésített meg, s azóta énekeljük ezzel a zenével. Ennek 
tiszteletére 57 éve ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-
én. Nemzeti irodalmi, művészeti események, kiállítások vannak 
e napon, de ekkor adják át az állami kitüntetéseket a kulturális 
élet területén jeleskedő személyeknek is.  
A Himnusz a legnemzetibb kincsünk, jelzője, minősítője létünk-
nek. Olyan fontos jel, amely megkülönböztet bennünket más 
nemzetektől. A himnusz szó görög eredetű, imát jelent.
 Minden rétegkultúrában hordozza a magyarság hagyományait, 
sajátos adottságait, szabályozó viszonyait és jellegzetes produk-
tumait. Értékeink, azonosságtudatunk fennmaradásáért folytatott 
harcban segít megőrizni a falvak „tisztaforrású” hagyományait, a 
kezek által formált eszközöket, a kúriák, pajták, fonók, és sok-sok 
természet adta adottságainkat, közösségteremtő és formáló erejét, 
műveltségét, dalainkat, verseinket, táncainkat, fohászainkat.
Nemzeti imánk méltó arra, hogy minden évben ünnepnapja le-
gyen! 

Varga-Somogyi Istvánné

A kultúra hétszázhuszonkettedik lovagja 
Aranytollal, koromfekete oldalakra 
összefűzött könyvbe írhatta be a ne-
vét Kovács Ádám Máté. Ő lett a ma-
gyar kultúra 722. lovagja. Az elisme-
rést minden évben kiosztják, idén 36-
an vehették át ünnepélyes keretek közt 
a fővárosi Stefánia palotában. A ran-
gos címet olyan, a művészvilágból és a 
közéletből is ismert nagyságok társasá-
gában vehette át Ádám, mint az Ome-
ga együttes billentyűse, Benkő Lász-
ló vagy Prokopp Mária művészettör-
ténész. A kultúra lovagjával mi másról 
beszélgettem volna, mint róla és a kul-
túráról.  

 - Kovács Ádám Máté, a kultúra 722. lo-
vagja mivel érdemelte ki ezt a rangos ki-
tüntetést? 
- Sok mindennel foglalkozom. Karnagy-
ként, költőként, zeneszerzőként, színda-
rabíróként, amatőr színészként és gitá-
ros kántorként tevékenykedem Dél-Bor-
sod több településén, Mezőcsáton, Me-
zőkeresztesen, Tiszaújvárosban, Ároktőn 
és Tiszakeszin. Tulajdonképpen a lovagi 
címnek van egy alcíme, ami „A telepü-
lések életminősége fejlesztéséért” címet 
viseli, ami az alapszabályzatuk második 
pontjának tesz eleget, ugyanis az a lovag-
rendi alapszabály, hogy a hátrányosabb 
helyzetű településeken vagy az elfeledett 
régiókban lévő településeken is képvisel-
jük a magyar kultúra ügyét.
- Mióta szívügye a magyar kultúra?
- Régóta, de konkrétan ezeket a szolgá-
latokat öt éve csinálom. Tiszakeszin és 
Ároktőn - hogy a kevésbé ismert telepü-
lésekről említsek néhány gondolatot - gi-
táros kántorként vagyok jelen a gyüleke-
zeti éneklés során. Itt már maga a szin-
ten tartás nagy eredmény, hogy a gyüle-
kezet létszámát sikerült megőrizni. Tisza-
újvárosban négy helyszínen tevékenyke-
dek, amiből kettő összefügg, mert az egy-
házközség és a református énekkar lénye-
gében egy és ugyanaz a tevékenysége-
imet illetően, ezen kívül a Paletta Bará-
ti Körben és az Armenia Magna Egyesü-
letben is ott vagyok. Mezőkeresztesen a 
férfikórusban, Mezőcsáton a református 
énekkarban, a Lila Akác Hagyományőrző 
Népdalkörben, a Mezőcsáti Színtársulat-
ban és a Csáti Alkotók Társaságában vál-
lalok szerepet és szerepeket. Ezek a szol-
gálatok, amik engem is meghatároznak. 
Az elmúlt években olyan kulturális - köl-
tészeti, egyházzenei, népzenei - rendez-
vények valósultak meg, amire eddig itt 
nem volt példa. Ez a lovaggá ütésemkor 
a méltatásomban is elhangzott. 
- Vasárnap reggel már lovaggá ütve éb-
redt. Leülepedtek, vagy kavarognak még 
az érzések?
- Még nem igazán fogtam fel, hogy ez mit 
jelent. Nyilván eddig is nagyon sok ener-
giát fektettem és fektettünk mindebbe, 
amit mindenképp folytatok, és ha már ezt 
a szintet képes vagyok tartani, már azzal 
megelégszem. Nyilván ehhez kell, hogy 
mögöttem álljanak az emberek és szer-
vezetek, az ajánlóleveleket megfogalma-

zók, tulajdonképpen több száz ember.
- Ki terjesztette fel a díjra? 
- Molnár András, a mezőkeresztesi férfi-
kórus elnökeként terjesztett fel, ezután 16 
ember - elnökök, lelkészek, karnagyok 
- ajánlása is bekerült a 35 oldalas doku-
mentumba, ami az elmúlt öt év anyagát, 
tevékenységeit, eredményeit tartalmazza.
- Miért fontos Önnek a kultúrának ez a 
hatalmas szelete? 
- Magam sem tudom. Ha meg tudnám fo-
galmazni, akkor már nem tudnám csinál-
ni. Egy biztos, elhivatottság szükséges 
hozzá. Nincsenek szavaim jelenleg arra, 
amit ez a kitüntetés adott nekem. Meghaj-
tom a fejemet, és alázattal megyek tovább 
az úton. 
- Költészet, zene és színpad is van az éle-
tében. Melyik a legkedvesebb? 
- Azt hiszem, hogy a színjátszás, mert az 
magában foglal sok mindent, a zenétől a 
költészeten át mindent egyesít. Jelenleg 
ez az, ami a legnagyobb kulturális csodát 
képes adni az életemben. 
- Tiszaújvárosi színpadon is bemutatták 
nemrégiben a Légy jó mindhalálig című 
musicalt, abban kit alakított?
- Pósalaky urat, de volt más színpadi sze-
repem, a Paletta Baráti Körrel pedig a lá-
gerben lévő Radnóti Miklóst elevenítet-
tük föl tavaly a költészet napján, és je-
lenleg készülőben van egy Szabó Magda 
életét feldolgozó színdarab, amit én fogok 
megírni a Paletta Baráti Körnek. Ezt vár-
hatóan idén májusban fogjuk előadni.
- Láttam a neten, hogy saját youtube csa-
tornája is van, ott is hírül viszi a kultúrát?  
- Igyekszem többfelé mozgolódni, bár 
egyre kevesebb időm van rá. A youtu-
be igazán akkor volt, amikor még volt rá 
időm. Van egy pár versem fent, de már 
nem igazán tudom karbantartani, mert 
a napi 24 óra kevés erre a sok minden-
re. Nagyon sok internetes irodalmi por-
tálon publikálok, ezek közül a „Poet.hu” 
és az „Irodalmi Rádió” emelkedik ki. Sa-
ját instagram oldalam is van, de már arra 
sem tudok tartalmat gyártani, mert a na-
pi mókuskerék bedarál, szóval rájöttem, 
hogy szelektálnom kell, mi az, amire ké-
pes vagyok időt szakítani és mi az, amit 
majd akkor, ha egyszer lesz egy kis sza-
badidőm. 

- Az irodalom szeretetét a kor és a böl-
csesség hozta, vagy annak idején már az 
iskolában is kedvenc tantárgya volt?
- Számomra ez azért is egy érdekes kér-
dés, mert matematika tagozatos voltam 
a gimnáziumban, utána meg a teológiát 
kezdtem el, csak hamarabb befejeztem, 
mint ahogy elvégeztem volna. Tulajdon-
képpen az, hogy otthagytam a teológiát, 
az indította be azt a fajta költészetet, ami 
valójában én voltam. Tulajdonképpen 
menedék volt számomra a költészet. Min-
den érzésemet kiírtam, és ahogy ez meg-
történt, a rossz érzések elszálltak. Most 
már azt tudom mondani, hogy teljes lelki 
békével írok és örülök, hogy már van is rá 
igény. A verseskötetem bemutatóján Me-
zőcsáton 100-110 ember volt, ami Mező-
csáton nagy szó, mert nem nagyon szok-
tak ilyen eseményre járni az emberek. Tö-
megeket tudtam már akkor megmozgat-
ni, most pedig még több ember áll mögöt-
tem, és ezért nagyon hálás vagyok. 
- Gondolom azóta már többször is feli-
dézte a hétvégi ünnepi eseményt, amikor 
lovaggá ütötték. 
- Igen, persze, de még nem csapódott le 
teljesen minden érzés és minden élmény. 
Körülbelül 500 fős vendégsereg volt a 
Stefánia palota Honvéd Kulturális Köz-

pont színháztermében. Már maga a lo-
vaggá ütés folyamata is kuriózum volt az 
életemben, felolvasták a lovagias tetteket, 
utána a lovagi karddal lovaggá ütöttek, 
majd az anyakönyv fekete színű lapjaira 
aranyszínű tollal kellett beírnom a neve-
met, a sorban a 722. lovag vagyok. Ez-
után a Szentkorona előtt főhajtással tisz-
telegtem, majd a lovagrendi ruhát öltött 
alapító lovagokkal kezet fogtam, és ek-
kor kaptam a lovagoknak járó nyaklán-
cot, a kitűzőt és az oklevelet, illetve egy 
évkönyvet, amiben immár én is benne va-
gyok. 
- Ez a kitüntetés további munkára sarkall-
ja?
- Mindenképpen, bár még nem tudom mi-
vel jár a lovagrend tagjának lenni. Majd 
egy év múlva már lesz mire visszatekin-
tenem. De úgy gondolom, hogy elindult 
egy olyan szolgálat, amellyel már nem 
csak a szűk közönségnek és az életterem-
nek alkotok, hanem már egy országos 
szervezethez csatlakozva tehetem. Tisza-
újvárosban is van egy lovagtársam, Ha-
lászi Aladár. Most még nem tudom ho-
va vezet ez az út, de én nagyon szeretnék 
úgy élni az elkövetkező években, évtize-
dekben, hogy méltó legyek erre a címre 
és szeretném, ha minél többen csatlakoz-
nának ebből a térségből a lovagrend tag-
jai közé.

berta 

„Karnagyként, költőként, zeneszer-
zőként, színdarabíróként, amatőr 
színészként és gitáros kántorként te-
vékenykedem Dél-Borsod több tele-
pülésén.”

Festmények hagyományos technikával
H. Tóth László egri képzőművész gyerekkora nyarait családi kö-
tődése révén Sajószögeden és Tiszaújvárosban töltötte. Egerben, 
az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakán 
végzett, majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán szer-
zett képzőművész diplomát.
Festményeinek témája elsősorban a táj - erdők, hegyek, tavak - 
néhány festményén a város melletti Tisza-part is feltűnik, de a ké-
peken közvetlen környezetének részletei is megjelennek. Munka-
módszerében a hagyományos olajfestészeti technikát használja, 
és lendületes vonalakkal halmozza egymásra a festékrétegeket. 
Művészetében a szobrászat is helyet kap, letisztult, minimalista, 
szerethető formákkal.
Tiszaújvárosi önálló kiállítása a magyar kultúra napjának előesté-
jén nyílt meg a Városi Kiállítóteremben. A művésszel készült in-
terjúnkat a Krónika jövő heti számában olvashatják majd.

SPB

7. oldal2020. január 23. Kultúra

Kovács Ádám Mátét 722-ként ütötték 
lovaggá.



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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő

2020. január 29-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

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

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

Pályázhatnak a civilek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájé-
koztatja az egyesületeket, civil szervezete-
ket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
az egyesületek, civil szervezetek számára. 
 Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2020. január 1. és 2020. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, vala-
mint az érintett szervezetek 2020. évi mű-
ködési költségeihez kíván 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:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képvise-
lő-testület 2020. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározzák a támoga-
tásra biztosított összeget, a felhasználás 
célját és határidejét, az elszámolás mód-
ját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
-  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő ki-
kötéssel, helyettesítés céljából, határozott 
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A jegyző, aljegyző 
intézkedéseinek előkészítése, koordinálá-
sa. Közreműködés a képviselő-testületi és 
a bizottsági döntésekhez kapcsolódó elő-
terjesztések elkészítésében, törvényessé-
gi ellenőrzés. Szerződések, megállapodá-
sok elkészítése. 
Pályázati feltételek:
- Állam- és Jogtudományi Egyetemen 
szerzett jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-

CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
február 17.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085  

 Jegyzői referens munkakör

Fizioterápiás asszisztens munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót fizioterápiás 
asszisztens munkakör betöltésére teljes 
munkaidős közalkalmazotti jogviszony-
ban, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- fizio és/vagy fizioterápiás asszisztens 
végzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, 
D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bírálóbizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 15.

- Elbírálás határideje: 2020. február 20.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshir-
detés azonosító számát: 50003/2020. , va-
lamint a munkakör megnevezését: „fizio-
terápiás asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. 
január 30-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igaz-
gatói megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
2.  Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvos igazga-
tói megbízásához kötődő döntés meghozatalára 
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a 2020. évi téli igazgatási szünetről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására 
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2020. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2020. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárá-
sok megfogalmazására
5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jó-
váhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 
2018-2019. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának 
értékelésére, valamint a következő időszak (2020-2021.) cselek-
vési tervére
7. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
8. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal meg-
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatával kap-
csolatos döntés meghozatalára
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. II. fél-
éves tevékenységéről
10. Beszámoló az állandó bizottságok és a tanácsnokok 2019. 
évi munkájáról
Kérdések

8. oldal 2020. január 23.Hirdetmények
Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás

2020. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

23. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27. hétfő Hunyadi iskola 7.30-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés 

Gimnázium 7.30-14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

29. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 12.00-1300 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

31. péntek Gimnázium 7.30 - 10.00 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfoga-
dunk!

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



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 
2020. január 23-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft. megküldte a fenyőfák begyűjtésével és elszállításával kap-
csolatos tájékoztatást.
A családi házas övezetekben a fenyőfák begyűjtése január vé-
géig a vegyes hulladékok elszállításának napjain folyamatosan 
történik.
A tömblakásos övezetben 2 alkalommal, 2020. január 16-án és 
2020. január 30-án  történik a fenyőfák elszállítása.
A szolgáltató kéri a társasházak és lakásszövetkezetek képvise-
lőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a 
fenyőfákat egy helyre, a hulladékgyűjtő edények mellé gyűjtsék 
össze úgy, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák.
A hirdetmény megtekinthető a www.tiszaujvaros.hu honlapon és 
a City App-on is.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fenyőfák elszállítása
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozat-
lan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások- Család- és gyermek-
jóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló ok-
levélmásolat 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
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 Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően

- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-
ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 356/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás 
a NKI honlapján 356/2020. azonosító számon 2020. január 21-
én jelent meg.

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan 
időre, szociális munkatárs munkakör betöltésére az Ezüsthíd 
Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai: 
- Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában mentálhi-
giénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 1/2000. (I.7.) SZCSM 
rendelet 3. sz. melléklet – szociális munkatárs munkakör betöl-
tésére meghatározott képesítés megléte 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
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 Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-

ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 355/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás 
a NKI honlapján 355/2020. azonosító számon 2020. január 21-
én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmene-
dzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontba.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyer-
mekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési elő-
írások 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 gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pont-
nál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon 
felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés 

igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a követ-
kezőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-
ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasz-
nos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 357/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 357/2020. azonosító számon 
2020. január 21-én jelent meg.

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 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

Február végéig
kéményseprés

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasá-
gi Ellátó Központja Tiszaújváros területén a kéményseprőipa-
ri sormunka végrehajtását 2020. január 1-je és február 29-e 
közötti időszakra tervezte be.
A családi házban élők esetében, - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor megy ki a helyszínre, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Ha a vizsgálat nem is kötelező, de 
érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket 
évente, a gázüzeműeket kétévente ellenőriztetni. Az ügyfelek 
az időpont egyeztetését a http://kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu/ugyfelszolgalat, vagy az 1818-as telefonszámon, a 
9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik, vagy ugyanezen a lin-
ken irányítószám alapján tudják kikeresni, hogy melyik ké-
ményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes ké-
ményellenőrzésre.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyez-
tek be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelező és térí-
tésköteles. A kéményhez csatlakoztatott fűtőeszköztől függő-
en egy-, vagy kétévente el kell végeztetni az ellenőrzést.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekozta-
to/35 linken a település irányítószámának megadásával elér-
hetővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek egyi-
kétől meg kell rendelni az ellenőrzést.
A társasházban élők esetében - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két 
időpontot ajánl, és térítésmentesen végzi el az ellenőrzést. A 
társasházak sormunkatervei a http://www.kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 link 
alatt tekinthetők meg.
Azon társasházak esetében, ahová a lakásba gazdálkodó szer-
vezet van bejegyezve,
a kéményseprő megrendelés nélkül kimegy, de az ellenőr-
zés térítésköteles. Ha a lakásnak saját kéménye van a teljes 
munkadíjat, ha a társasház kéményére csatlakoztatták, akkor a 
munka ráeső részét kell kifizetnie.
A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcso-
latos minden további részletes információk a www.kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhetők el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ruhák a romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok 
részére használt ruhákat oszt 2020. január 25-én (szombaton) 
10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

Családsegítő munkakör

Szociális munkatárs munkakör

Esetmenedzser munkakör

9. oldal2020. január 23. Közlemények



A tiszaújvárosi Nikodémus 
Idősek Otthonába szaká-

csot keresünk. Érdeklődni: 
49/542-064-es telefonszámon 

lehet. Az önéletrajzot 
a nikodemus.tiszaujvaros@

reformatus.hu 
címre kérjük. 

A TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN 
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TÁJÉKOZTATÁSA

SZERETETTEL VÁRJUK 
AZ ISKOLÁNK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ 

LEENDŐ ELSŐSÖKET ÉS SZÜLEIKET 
EBBEN A TANÉVBEN IS

Hagyománnyá vált, hogy iskolánkban a leendő első-
söknek

ISKOLAKÓSTOLGATÓ
foglalkozásokat rendezünk. 

Tavaszig több alkalommal várunk minden nagycso-
portos óvodást és szüleit iskolaváró játszóházunkba, 
ahol a kicsik iskolánk tanítóival vidám, játékos fog-
lalkozásokat tölthetnek el együtt.
Az elmúlt években sok szülő és kisgyerek látogatta 
iskolakóstolgató programjainkat, így könnyítve meg 
a döntést, hogy iskolánkba írassák-e gyermeküket. 
Szeptemberben sokukat viszontláthattuk büszke el-
ső osztályosokként.
Köszönjük, ha megtisztelik érdeklődésükkel iskolán-
kat és programjainkat! 

Gál Benjáminné 
intézményvezető

Meghívó
Tisztelt Sporttárs!

A Zabos Géza Horgász Egyesület alapszabálya, valamint a vezetőség határo-
zata alapján az egyesület évi közgyűlése 2020. január 25-én, szombaton a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ Központi Éttermében (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy u. 2/B, a volt 3-as iskola étterme) 07.30 órától lesz. 
A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom!
Napirend:
1. Felügyelőbizottság tag, póttag-, etikai bizottság póttag-, vezetőségi póttag jelölés, választás
2. Elnöki megnyitó, beszámoló az egyesület 2019. évi gazdálkodásáról, haltelepítéseiről, az egyesület rendez-
vényeiről, eseményeiről
3. Beszámoló a felügyelőbizottság és az etikai bizottság elmúlt évi munkájáról 
4. A vezetőség javaslata az egyesület 2020. évi költségvetésének fő irányaira
5. Javaslat a 2021. évi tagdíjak mértékére
6. Hozzászólások
Az alapszabály rendelkezéseivel összhangban tájékoztatom, hogy amennyiben a 07.30 órára összehívott köz-
gyűlés határozatképtelen (nincs jelen a tagok fele + 1 fő), a megismételt közgyűlés ugyanazon a napon 08.00 
órakor lesz ugyanazon a helyszínen, változatlan napirenddel.
Az eredeti napirendek vonatkozásában a megismételt közgyűlés – tekintet nélkül a megjelentek számára – ha-
tározatképes.
Az alapszabály a www.zghe.hu oldalon hozzáférhető.                             
 Kiss Béla
 elnök

10. oldal 2020. január 23.Hirdetés



A Sportcentrum  eseményei 
Január 25. (szombat)

Teremlabdarúgás
09.00 XXIII. Sport- Park Kupa Teremlabdarúgó Torna 
	 	 	 Edzőterem,	Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00	FCT-	Kazincbarcika	felnőtt	csapatok	edzőmérkőzése	
	 	 	 Műfüves	pálya

Január 26. (vasárnap)
Teremlabdarúgás
Megyei	futsal	torna	 Edzőterem,	Játékcsarnok
09.00	 U17,	U19	csapatok

Január 29. szerda
Kosárlabda
Phoenix	KK	-	Óbudai	Kaszások	KA	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 Játékcsarnok
17.00	 U20	csapatok
19.30	 felnőtt	csapatok

Lehmann Csongor is „energiát” kap

A harmadik negyed volt a győzelem kulcsa

További lendületet ad a triatlon fejlő-
désének, hogy január 15-én, Budapes-
ten együttműködési megállapodást kö-
tött a Magyar Triatlon Szövetség az 
E.ON Hungária Zrt.-vel, melyet sajtótá-
jékoztatón jelentettek be.  A kontraktus 
egyik egyéni kedvezményezettje Leh-
mann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (TTK) junior világbajnoka, U23-
as vb-ezüstérmese.

A	fiatalokat	célzó	 támogatástól	 azt	 remé-
lik,	hogy	megalapozza	a	sportág	jövőbeni	
sikereit.		Utóbbira	akár	már	a	nyári	olim-
pián	is	esély	kínálkozik,	Bicsák Bence	(Pé-
csi	 Sport	 Nonprofit	 Zrt.),	 a	 jelenleg	 leg-
magasabban	jegyzett	magyar	versenyző	a	
sportág	legjobb	magyar	eredményét	érhe-
ti	el	Tokióban.	Az	olimpián	a	tíz	közé	várt	
sportoló	mellett	a	korábbi	junior	világbaj-
nok	és	U23-as	korcsoportban	világbajnoki	
ezüstérmes	Lehmann Csongor	(TTK)	fel-
készülését	is	segíti	az	energiacég.	
A	 megállapodás	 értelmében	 az	 E.ON	
emellett	a	Magyar	Triatlon	Szövetség	hat	
utánpótlás	 ranglista	 versenyének,	 továb-
bá	 az	 utánpótlás	 országos	 bajnokságnak	
is	névadó	támogatója	lesz.	
-	 Megtiszteltetést	 jelent,	 hogy	 az	 E.ON	
nem	csupán	a	Magyar	Triatlon	Szövetség	
támogatásában	 látott	 lehetőséget,	 de	 ki-
emelten	segíti	két	fiatal	versenyzőnket	is.	
Bízom	benne,	hogy	2020-ban	ez	olyan	lö-
kést	adhat	a	magyar	triatlonnak,	melynek	
hatására	 több	fiatal	dönt	úgy,	hogy	ezt	a	
szép	sportágat	választja	-	mondta	Dr. Bá-
torfi Béla,	 a	Magyar	 Triatlon	 Szövetség	
elnöke.	
Bicsák	 Bence	 jelenleg	 az	 olimpiai	 kva-

lifikációs	 ranglista	 9.	 helyét	 foglalja	 el,	
és	 így	 gyakorlatilag	 borítékolható	 tokiói	
részvétele.	2019	májusában	a	vb-sorozat	
yokohamai	 futamán	 harmadik	 helyezést	
ért	 el,	 ami	 a	 magyar	 triatlonsport	 törté-
netének	egyik	 legkiemelkedőbb	eredmé-
nye.	 Lehmann	 Csongor	 pedig	 korosztá-
lyának	 egyik	 legnagyobb	 tehetsége,	 két-
szeres	vb-érmes	versenyző.
-	Fő	célom,	hogy	egy	napon	a	világ	leg-
jobb	triatlonosa	legyek.	Örülök,	hogy	az	
E.ON	segít	ebben	-	mondta	Bicsák	Ben-
ce,	 amit	 Lehmann	 Csongor	 így	 egészí-
tett	ki:	-	Hosszú	távon	az	a	célom,	hogy	
2024-ben	olimpiai	érmet	szerezzek.	Min-
den	feltétel	adott	hozzá.
Kiss Attila,	 az	E.ON	 elnök-vezérigazga-
tója	szerint	a	cég	számára	megtiszteltetés,	
hogy	energiát	adhatnak	ehhez	a	felkészü-

léshez	és	a	versenyeken	való	minél	 jobb	
eredmény	eléréséhez.
-	Évek	óta	elhivatottan	 támogatjuk	a	ma-
gyar	sportot,	és	nekem	különösen	sokat	je-
lent,	 hogy	 idén	 a	 triatlon	mellett	 döntöt-
tünk,	 hiszen	 amatőr	 szinten	 én	 is	 űzöm	
ezt	az	összetett,	kihívást	jelentő	sportágat.	
Bence	és	Csongor	a	magyar	triatlon	jelene	
és	jövője,	mi	pedig	hiszünk	benne,	hogy	a	
fiatalokba	fektetett	bizalom	mindig	megté-
rül	-	mondta	az	elnök-vezérigazgató.			
A	két	kiemelten	támogatott	versenyzőnek	
idén	 több	 versenyen	 is	 szurkolhatunk,	
Bencének	 legjobban	 a	 tokiói	 olimpián,	
míg	 Csongornak	 június	 6-án,	 a	 Dnipro-
ban	megrendezendő	U23-as	Európa-baj-
nokságon,	 valamint	 augusztus	 20-án,	 az	
edmontoni	U23-as	világbajnokságon.

SZIS

A bajnokság 18. fordulójában a 
SMAFC ellen lépett pályára a Phoenix 
a Sportcentrumban. A találkozót nem 
kezdhette teljes kerettel a hazai gár-
da, hiszen Jake Martint és Tóth Vik-
tort is nélkülözni kellett. Az előjelek te-
hát nem voltak kedvezőek, de a Phoe-
nix motivált, kemény játékot bemutat-
va nyerni tudott

 Phoenix KK - SMAFC
 81-71 (13-13, 21-21, 30-13, 17-24)

2020.	január	18.	Tiszaújváros,	250	néző.	
Játékvezetők:	Gergely	Csaba,	Földi	Lász-
ló,	Drenyovszki	Dániel.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Pöstényi	 Zoltán	 (9/3),	Kiss	Balázs	 (10),	
Szilasi	 Bence	 (20/12),	 Kovács	 Zoltán	
(9/3),	 Lajsz	 Gergely	 (12).	 Csere:	 Lenke	
Balázs	 (-),	Taskó	 István	 (-),	 Szabó	Nor-
bert	 (7/3),	 Eremiás	 Kristóf	 (-),	 Orlicz-
ki	Bence	(14),	Molnár	Bence	(-).	Vezető-
edző:	Szendrey	Zsombor.
A	vendégek	találták	meg	hamarabb	a	len-
dületüket,	 az	 első	negyed	harmadik	per-
cében	már	 hatpontos	 előnyt	 birtokoltak.	
Szerencsére	gyorsan	rendeződtek	a	hazai	
sorok,	és	a	Phoenix	kitartó	felzárkózásba	
kezdett,	 a	negyed	hajrájában	egyenlített,	
majd	 fordított,	 végül	 pontegyenlőséggel	
zárult	az	etap.
A	 második	 játékrészben	 tették	 teljesen	
egyértelművé	a	mieink,	hogy	nem	kíván-
nak	 alárendelt	 szerepet	 vállalni.	Már	 az	
etap	elején	magukhoz	ragadták	az	előnyt,	
amit	a	negyed	derekára	hét	pontig	növel-
tek,	s	most	az	esélyesebb	Sopronon	volt	
a	sor,	hogy	kemény	munkával	beérje	el-
lenfelét.	A	 vendégek	 támadásai	 valóban	
eredményesnek	 bizonyultak.	 A	 mérkő-
zés	újabb	percek	elteltével	ismét	szorossá	
vált,	majd	a	kilencedik	percben	megszü-
letett	a	dunántúliak	egyenlítése	(30-30).	A	
félidő	hajrájában	már	nem	tudott	ellépni	
riválisától	a	Phoenix,	így	34-34-es	állás-
sal	vonulhattak	pihenőre	a	csapatok.
A	 lendület	 és	 a	 pontosság	 jellemez-

te	a	Phoenix	játékát	a	harmadik	negyed-
ben.	A	Tiszaújváros	 egyértelműen	uralta	
a	pályát,	 s	 jól	 szervezett	 támadásai	nyo-
mán	egyre	bizonytalanabbá	vált	a	soproni	
csapat.	A	 záró	 etapot	magabiztos,	 tizen-
hét	pontos	előnnyel	várhatta	a	hazai	gár-
da	(64-47).
A	tiszaújvárosi	fiúk	menetelése	az	utolsó	
negyedben	is	folytatódott,	ám	az	energia	
és	a	koncentráció	nem	tartott	ki	a	mecs-

cs	 végéig.	A	 játékrész	 hetedik	 percéig	 a	
hazai	fölény	érvényesült,	a	Phoenix	több-
ször	is	elérte	a	húszpontos	előnyt.	A	mér-
kőzés	hajrájára	azonban	elfáradtak	a	fiúk,	
a	 SMAFC	 átvette	 a	 kezdeményezést,	 és	
ijesztő	felzárkózásba	kezdett.	Szerencsé-
re	 azonban	 a	 kiharcolt	 jelentős	 előny	 és	
Szendrey	 edző	 időkérései	 nem	 tették	 le-
hetővé,	 hogy	 a	 Sopron	 veszélyes	 közel-
ségbe	kerüljön,	 így	a	Phoenix	nehéz,	de	
elismerésre	méltó	győzelmet	aratott.
Szendrey Zsombor: Nagyon	 örülünk	 a	
győzelemnek,	és	gratulálok	a	csapatunk-
nak!	Két	meghatározó	játékosunk	nem	tu-
dott	pályára	 lépni	 a	mérkőzésen,	de	hál’	
istennek	 a	 többiek	 nem	 érezték	meg	 hi-
ányukat.	Az	első	félidő	kiélezett	küzdel-
met	hozott,	az	első	és	a	második	negyed	is	
döntetlenre	végződött.	A	harmadik	negye-
det	-	úgy,	mint	egy	héttel	ezelőtt	-	megtál-
tosodva,	 agresszíven	 védekezve	 tizenhét	
ponttal	nyertük	meg.	Ez	volt	a	kulcsa	en-
nek	 a	meccsnek.	A	negyedik	 negyedben	
sajnos	mintha	egy	kicsit	belenyugodtunk	
volna	az	eredménybe,	megzavart	minket	
az	 ellenfél	 agresszív	védekezése,	 így	el-
vesztettük	az	utolsó	játékrészt.	Hál’	isten-
nek	a	mérkőzést	így	is	meg	tudtuk	nyerni.
2979:	Szilasi	Bence	(22)	tekintélyt	paran-
csoló	20	pontjával	tűnt	ki	a	mérkőzésen.

Szilasi Bence (22) tekintélyt parancso-
ló 20 pontjával tűnt ki a mérkőzésen.

A  Tiszaújvárosi Diáksport Bizottság a Sportcentrum uszo-
dájában rendezte meg a körzeti diákolimpiai úszóversenyt. 
A város négy alapfokú oktatási intézményéből,  továbbá a 
gimnáziumból és Sajószögedről érkeztek a nevezők. 

Az	úszás	 népszerűségét	 bizonyítja,	 hogy	 a	 hat	 iskolából	 228-
an	érkeztek	a	kétnapos	versenyre.	Január	14-én	az	I.	és	II.	kor-
csoport	versenyzői	léptek	rajtkőre,	január	15-én	pedig	a	III.	és	
a	IV.	korcsoport	úszói	szálltak	harcba	az	idővel.	A	versenyszá-
mok	győztesei	kivívták	a	megyei	versenyen	való	részvétel	jogát,	
amit	február	elején	Miskolcon,	a	Kemény	Dénes	Városi	Sport-
uszodában	rendeznek.
A	továbbjutók	(néhány	versenyző	több	számban	is	kivívta	az	in-
dulás	jogát,	de	volt	olyan	is,	ahol	holtverseny	alakult	ki	az	azo-
nos	időeredmény	miatt):	Nagy	Mihály	(	Hunyadi),	Gellérfi	Máté		
(Kölcsey,	Sajószöged),	Suhajda	Gábor	(Szt.	István),	Betlenfalvi	
Regő	(	Széchenyi),	Gál	Bíborka	(Széchenyi),	Humicskó	Hanna	
(Hunyadi),	Rendes	Emma	(Kazinczy),	Bagi	Szilárd	(Kazinczy),	
Pöstényi	 Zsigmond	 (Kazinczy),	 Bán	 Petra	 (Széchenyi),	 Haj-
dú	Gréta	 (Széchenyi),	Egedi	Bence	 (Széchenyi),	Ugrai-Havas	
Dániel	 (Hunyadi),	Vámos	Réka	 (Széchenyi),	Papp	Lara	 (Köl-
csey,	Sajószöged),	Galambos	István	(Szt.	István),	Kocsis	Leven-
te	(Kazinczy),	Kovács	Edina	(Szt.	István),	Czene	Gréta	(Kazin-
czy),	Riczu	Zsófia	(Eötvös)
Váltók:	
II.	Korcsoport:	fiúk:	Széchenyi,	lányok:	Széchenyi
III.	korcsoport	fiúk:	Kazinczy,	Széchenyi,	lányok:	Kazinczy
IV.	korcsoport:	fiúk:	Kazinczy,	Hunyadi,	lányok:	Kazinczy

ema

Beúsztak 
a megyeibe

Megkezdődött 
a felkészülés

Megkezdte	 felkészülését	a	 tavaszi	 szezonra	a	Termálfürdő	FC	
Tiszaújváros	felnőtt	csapata.	Hétköznaponként	késő	délután	1,5	
órányi	edzés	vár	a	fiúkra.	Megvan	az	első	felkészülési	mérkőzés	
időpontja	is.	Január	25-én,	szombaton	11	órakor	az	NB	II-es	Ka-
zincbarcika	lesz	az	ellenfél	a	műfüves	pályán.	

Labdarúgás

Diáksport Triatlon

Kosárlabda

                                           Az NB I/B Zöld csoport állása
1.	Pécsi	NKA	 	 16	 13	 3	 1315-1111	 29
2.	Újpest-MT	 	 17	 13	 4	 1342-1143	 30
3.	Ceglédi	KE	 	 16	 12	 4	 1303-1122	 28
4.	Concordia	Motax	KC	Pápa	 17	 11	 6	 1291-1234	 28
5.	KTE-Duna	Aszfalt	 	 17	 10	 7	 1274-1203	 27
6.	SMAFC	 	 17	 9	 8	 1269-1275	 26
7.	Óbudai	Kaszások	 	 17	 9	 8	 1225-1240	 26
8.	Széchenyi	Egyetem	Győri	KC17	 8	 9	 1363-1369	 25
9.	Vásárhelyi	Kosársuli	 	 17	 8	 9	 1297-1354	 25
10.	Szolnoki	Olajbányász	U23	 16	 7	 9	 1109-1161	 23
11.	DEAC	U23	 	 16	 6	 10	 1003-1157	 22
12. Tiszaújvárosi Phoenix KK 16 6 10 1202-1254 22
13.	Knipl	Kft.	Bonyhádi	KSE	 16	 5	 11	 1231-1308	 21
14.	OMNIA	Pub	&	Food	Békés	 16	 4	 12	 1298-1387	 20
15.	EKE	Eger	KOK	 	 15	 2	 13	 1029-1233	 17
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Lehmann Csongor (balról), Kiss Attila, dr. Bátorfi Béla és Bicsák Bence a szerző-
dés aláírását követően.

Több mint 200-an álltak rajtkőre. 



A barát veled marad - e címmel rendezte 
meg újévi koncertjét az idén 45 éves Énekszó 
Baráti Kör. A koncertnek már nagy hagyo-
mányai vannak a kórus életében, lelkesen és 
sokat készülnek egy-egy ilyen alkalomra, a 
közönség pedig évről-évre meghálálja a be-
fektetett energiát.

A nézőtér üres, a Derkovits folyosóján még 
nagy a nyüzsgés. A hölgyek sminket igazíta-
nak, pezsegnek, pörögnek, az urak figyelnek, 
gondolkodnak, készülnek. Hamarosan kezdő-
dik az újévi koncert. Baranya Sándorné Rozi-
kának ez már a 35. lesz, 1985-ben csatlakozott 
kórushoz. 
- A zene szeretete és a közösség miatt jöttem 
ide - mondja Rozika -, az éneklés egyébként is 
mindig melengette a lelkemet, és ez egy fan-
tasztikus csapat. Nagyon szerettem és szere-
tek énekelni, többször is voltunk fellépni Finn-
országban, és egyszer Németországban is. Pár 

éve létrejött a kóruson belül a Csöppöröm for-
máció is, amiben hárman vagyunk, gitározunk, 
énekelünk, egy csöpp örömöt hozva magunk-
kal. 
Rozika az egyik tag, akit a koncert végén ok-
levéllel ajándékoztak meg. Hagyomány, hogy 
ilyenkor köszöntik a jubiláló tagokat. Rozika 
35 éve, Bakosné Karai Tímea tíz éve csatlako-
zott a kórushoz, ezt is megköszönték a koncert 
végén. 
- Több, mint háromszáz tagunk volt már az el-
múlt negyvenöt évben - mondta Vörös Béla, az 
Énekszó Baráti Kör elnöke -, én ugyan ebből a 
45-ből csak 12-őt töltöttem a kórusban, de min-
dig csodálom, amikor a történelmüket tanul-
mányozom, hogy ez a csapat nem csak együtt 
maradt, hanem tovább fejlődött, élt. Remélem, 
hogy a következő öt évet is túléli és az ötve-
nedik évfordulón is tudunk majd ilyen koncer-
tet adni. 
A baráti kör karnagya Cseh Katalin, ő tanítgat-
ja, terelgeti a kórustagokat, akik hetente egy- szer próbálnak, s most, a koncert előtt egy há-

romnapos „edzőtáborban” is részt vettek Tisza-
füreden. 
- Nagyon lelkesen dolgoznak - mondta a kar-
nagy -, szívvel-lélekkel, mindent beleadva a 
munkába. Egy-egy ilyen alkalomra olyan mű-
veket érdemes választani, aminek van súlya, 
ezzel pedig dolgozni kell. A csapat pedig na-
gyon akar dolgozni, és mindent megtesznek, 
amit csak kérek, erőn felül is akár. Profikat 
megszégyenítő módon készültek erre a kon-
certre, nagyon lelkesek és ez nekem is külön 
feltöltődést jelent. 
A közönség is feltöltődött a mintegy másfél 
órás koncerten, vastapssal köszönve meg az 
Énekszó Baráti Kör műsorát. Nem csak a kó-
rustagok léptek fel, vendégek is színesítették a 
programot. Fróna Lilla, Molnár Csenge, Mol-
nár Csongor és Sztefanyuk Gabriella közremű-
ködését a koncert végén köszönte meg az egye-
sület elnöke. 

Fodor Petra

Lelkesedéssel, lélekből énekelnek

Barátság, önzetlenség

Az újévi koncert végén Pap Zsolt alpolgár-
mester köszöntötte a jubiláló kórust, aki 
szólt arról, hogy ez volt az első amatőr mű-
vészeti csoport a városban. 
- A barát veled marad, ez megütötte a füle-
met - mondta Pap Zsolt -, a barátságról pedig 
mindenki beszél, és mindenkinek megvan a 
véleménye. Egyvalami azonban nagyon fon-
tos a barátságban: az önzetlenség. Ez a mű-
sor, az erre való felkészülés pedig az önzet-
lenségről szólt. 

Csöppöröm Trió, a kép jobb oldalán a jubiláló Baranya Sándorné. 

12. oldal 2020. január 23.Rendezvények

Profikat megszégyenítő módon készülnek fellépéseikre. 
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