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Tiszaújváros képviselő-testülete nemzeti ünnepünk, márci-
us 15-e alkalmából az alábbi személyeknek adományozott 
ágazati kitüntetést. 

Tiszaújváros Közneveléséért
Demblovszkyné Kapitány Zsuzsanna tanító, Tiszaújvárosi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Életműdíj. Petróné Nyíri Zsuzsanna zenetanár, Tiszaújvá-
rosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Évi díj. Viszóczki Anett tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi díj. 
Pipoly István tanár, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola Életműdíj. Mészárosné Zólyomi Gabriella tanár, Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola Életműdíj. 
Oroszné Kolosai Zsuzsanna tanító, Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola Életműdíj. Simonné Varga Kata-
lin tanár, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Élet-
műdíj, Erdélyi Lajos Péter tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Életműdíj. Tóth 
Réka tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégium Évi díj. Kóródi Dávid tanár Szerencsi 
SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája Életműdíj. Luczné Bodnár Edit óvodapedagó-
gus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Évi díj. Losonczi 
Benjáminné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Életműdíj. Szántó Jánosné Rácz Rita óvodapeda-
gógus, Tiszaújvárosi Református Óvoda Évi díj.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Fedorné Oláh Rita elektrofiziológiai szakasszisztens, Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet Életműdíj. Szendreiné Nagy Rita 
Gabriella asszisztens, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Évi 
díj. Dr. Rejtő Márta Ilona szemész főorvos, Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet Életműdíj. Molnár Gábor mentőtiszt, Or-
szágos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Mentőállomása Évi díj.

Tiszaújváros Közművelődéséért 
Molnár Istvánné médiatáros könyvtáros, Tiszaújvárosi Műve-
lődési Központ és Könyvtár Életműdíj.

Tiszaújváros Sportjáért 
Ducsai Zoltán tanár, Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Évi díj. Olasz 
Gyula tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégium Évi díj. 

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Palástiné Dékány Rita pályázati referens, Polgármesteri Hiva-
tal Évi díj.

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban 
Vékony István parkgondozó-gépkocsivezető, Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. Évi díj. Bánrévi Róbert rendszer-
kezelő gépész, TiszaSzolg 2004 Kft. Évi díj. Lippainé Ká-
roly Éva szakács, Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
Életműdíj. Borbély Józsefné takarító, Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. Évi díj.

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Kovács Máté rendőr őrnagy, Rendőrkapitányság Tiszaújváros 
Évi díj

Pintér Ferenc Díj 
Czeglédi Mihály tűzoltó törzszászlós, B-A-Z Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége Életműdíj. Csorba László beosztott tűzoltó, FER 
Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Életműdíj.

Lovas Lajos Díj 
Nyerges Adrienn vágó, tördelő, Tisza Média Kft. Évi díj. 

Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban
Juhász Istvánné kisgyermeknevelő, Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Életműdíj. Polgári Beáta ápoló, Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ Évi díj. 

Az elismeréseket a március 15-ei városi ünnepségen veszik át 
a kitüntetettek. 

Városunk kitüntetettjei

Stabil, biztonságos költségvetés

Sportos fejlesztések
Megújult csarnokban edzhetnek az asztaliteniszezők. Ötmil-
lió forintból kicserélték csarnokuk padlózatát és a világítást 
is. De nem csak itt zajlanak munkálatok a Sportcentrum te-
rületén, hamarosan kezdődik az energetikai beruházás is. 

A súlyemelőcsarnokban és a Brassai iskolában edzettek az asz-
taliteniszezők a kéthetes felújítás alatt. 
- Szükséges volt már a sportpadló cseréje - mondta Koncsik Vik-
tor, a TSC Asztalitenisz Szakosztályának utánpótlásedzője -, a 
felülete is meg volt már puhulva, a játék is lassult. Reméljük, 
hogy ez az új padló már kíméli az izületeket, és ezáltal jobb 
felkészülési lehetőséget biztosít az utánpótlás korú versenyzők 
számára. 
A TSC a Magyar Asztalitenisz Szövetségnél pályázott és nyert. 
Ötmillió forintot kaptak. 
- Az első lépés az önrész megvalósítása volt - mondta Jakab Ist-
ván, a Tiszaújvárosi Sport Club elnöke -, a Tiszaújváros Sport-
Park Nonprofit Kft., mint üzemeltető kicserélte a nyílászárókat 
a csarnokban, ez volt tehát az önrész, utána következett a világí-
tás és a burkolat cseréje. 
Nem csak a csarnokot, a Sportcentrum egészét érinti az energe-
tikai beruházás. 
- Az önkormányzat 135 millió forint pályázati támogatáshoz ju-
tott, és általa a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. - mond-
ta Gál Csaba, a cég ügyvezetője. - 2016-ban adtunk be pályáza-
tot, az elmúlt év januárjában ítélték meg a támogatást. A beruhá-
zás keretében napelemeket szerelnek fel a súlyemelőcsarnok te-
tejére, ezek segítségével éves szinten 52 ezer KWh energiát tu-
dunk termelni, amely a Sportcentrum energiaellátásában jelen-
tős segítség. A játékcsarnok és az uszoda területén felújítjuk a 
kazánrendszert, új kondenzációs kazánokat építenek be, és nap-
kollektorokat szerelünk fel az uszoda tetejére, ezek az uszoda-
víz és a használati melegvíz előállításában fognak jelentős se-
gítséget nyújtani. A játékcsarnokban ügynevezett sötéten sugár-
zókat fogunk elhelyezni. Ezek azt fogják biztosítani, hogy edzé-
sek idején lényegében csak a küzdőteret kelljen fűtenünk, az 
egész játékcsarnokot nem, így itt is jelentős megtakarítás jelent-
kezik majd. A beruházás része az említett fejlesztések szabályo-
zórendszerének a kiépítése. A napelemeket már májusban fel-
szerelik, a napkollektorok elhelyezése ezzel párhuzamosan zaj-
lik majd, a teljes átállás augusztusban lesz a tervek szerint. 

Mintegy 10,4 milliárd forintos főösszeggel a képviselő-testület elfogadta Tiszaújváros önkormányzatának 2020. évi költség-
vetését. A február 27-én tartott ülésén a grémium - megemelve a jogosultság jövedelemhatárait és a támogatások maximális 
összegét - módosította az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletét is. Cikkeink a 3. és 4. oldalon. 
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Új padlóburkolatot is kap az asztalitenisz-csarnok.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a Szentmise. 
Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 7. alkalma 
március 5., 17.00, előadó Dr. Czapkó Mihály prefektus.
Március 12. 18.30 karitász gyűlés.
Március 13. péntek 18.30 jegyes kurzus 2. alkalom. 
Március 13. péntek a szentmise után engesztelő imaóra.
Március 14. szombat 18.30 „ifihittan”.
Elsőáldozásra való felkészítő péntekenként 16.00, bérmálkozás-
ra való felkészítés péntekenként 15.00, a templomban.
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 17.30 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlé-
kezünk: 11.00 Szent Liturgia és pannichida. 17.30 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. 
Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Kérésre közöljük a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia szám-
laszámát: 12035803-00165588-00100006
Református
Tiszaújváros
Március 5-én, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk a gyüle-
kezet imatermében.
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától 
kezdődik 2020. március 8-án.
Konfirmációi előkészítő 2020. március 8-án 15 órától a gyüle-
kezeti teremben.
Gyermek-istentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal 
2020. március 8-án 11 órától az imateremeben
Tiszaszederkény
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk 2020. március 8-án 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Dobos Imréné

 (szül.: KIss Ilona) 
78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. március 09-én 
(hétfő) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 PaPP Istvánné 
(szül.: Gombos márIa)

85 éves korában elhunyt. 
Temetése 2020. március 11-én (szerda) 11 órakor lesz 

a római katolikus templom altemplomában. 
Előtte 8.30 órakor  gyászmise lesz az elhunyt lelki üdvéért. 

Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

 „Hirtelen elmentél egy perc alatt
Számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.

Kicsordul könnyünk a sírodnál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
De szívünkben örökké velünk maradsz.”

PataI KrIsztIna
(1983-2017)

halála 3. évfordulójának emlékére.
Édesanyád (Anci), kislányod Zoié, szeretteid és barátaid

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy lehetett.
Elment tőlünk, mint lenyugvó Nap,

de szívünkben él és örökre ott marad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 

amikor drága szerettünk,
sárKözI Károly

(a TVK volt dolgozója)
20 éve, 2000. március 8-án 

örökre itt hagyott bennünket.
Bánatos szerettei

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, 
nyugdíjas társaknak és mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,
varjas lászló

 búcsúztatásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

árvay lajos
életének 86. évében elhunyt. 

Temetése 2020. március 06-án (péntek) 
12.30 órakor lesz 

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 március 8-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd március 9-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 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Baba született
Újabb baba született városunkban. Réti Lili 2020. 02. 25-én 
05:55-kor látta meg a napvilágot. Súlya 3890 gramm, hossza 58 
cm - adták hírül a boldog és büszke szülők: Réti-Iván Georgi-
na és Réti András.

NAV-ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) 2020-ban is elsőd-
leges feladata az adóelkerüléssel kivont adóösszegek bizto-
sítása, és a jogszerű vámösszegek beszedése, ugyanakkor az 
együttműködő, és a jogkövető magatartást tanúsító adózókat 
továbbra is segíti, támogatást nyújt a hibák kijavításában.
A NAV 2020-ban fokozza a jelen idejű fellépést az adóel-
kerülés feltárására, az adókijátszásra specializálódott társa-
ságok kiszűrésére, az online pénztárgépeken, Online Szám-
la rendszeren, kezelőszemélyzet nélküli automatákon, illet-
ve az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendsze-
ren (EKÁER) keresztül érkező valós idejű adatok felhaszná-
lásával.
Kiemelt jelentőségű a bújtatott foglalkoztatás feltárása és 
visszaszorítása, a valóságban munkaviszonyban történő fog-
lalkoztatás kata mögé rejtésének megakadályozása.
A NAV továbbra is figyelemmel kíséri a székhelyszolgálta-
tókat, valamint az e-kereskedelmet. Kockázatelemzései alap-
ján kiemelt figyelmet fordít az építőipari vállalkozásokra, a 
vendéglátóipari vállalkozásokra, a gépjármű- és gépjárműal-
katrész-kereskedelemre, az „adózatlan” jövedéki termékek 
feketepiacára, valamint az áfacsalással bonyolított zöldség- 
és gyümölcskereskedelmi ügyletekre. Kiemelt feladata to-
vábbá 2020-ban a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó 
áfa-visszaigénylések ellenőrzése, valamint a NETA-kötele-
zettség teljesítésének vizsgálata.
A NAV támogató eljárásokat végez jellemzően a turizmusfej-
lesztési hozzájárulás alanyainál; az ingatlan-, illetve telekér-
tékesítésből származó jövedelmet be nem valló adózóknál; 
a környezetvédelmi termékdíjat nem fizető, továbbá a nem-
zetközi információcsere-adatok szerint adókötelezettségüket 
nem teljesítő adózók körében.
A NAV továbbra is előre jelzi honlapján az Adótraffipax ro-
vatban, hogy mely időszakban és helyszíneken végez jogkö-
vetési vizsgálatokat és tart próbavásárlásokat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térí-
tésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK 
a 2020. március 1-jétől április 30-áig terjedő időszakban keddi és 
pénteki napokon az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza
15.20 Tisza-part városrész 17.10
15.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 17.00
15.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 16.59
15.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 16.58
15.33 Bocskai I. út 16.57
15.34 Bocskai I. úti iskola 16.55
15.37 Szederkényi út 16.53
15.38 Rózsa út (Brassai iskola) 16.52
15.39 Kazinczy út (hotel) 16.51
15.40 Autóbusz-pályaudvar 16.50
15.50 Városi Temető főbejárata 16.40

Pénz
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciu-

si 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. � Sokféle 2020. március 5.



Biztonságos, stabil költségvetés, támogatás a fiataloknak
Mintegy 10,4 milliárd forintos főösszeggel a 
képviselő-testület elfogadta Tiszaújváros ön-
kormányzatának 2020. évi költségvetését. 
A február 27-én tartott ülésén a grémium - 
megemelve a jogosultság jövedelemhatárait 
és a támogatások maximális összegét - mó-
dosította az első lakáshoz jutók támogatásá-
ról szóló rendeletét is. 

A remény költségvetése: 
jut is, marad is

A képviselő-testület február 13-án tárgyalta el-
ső olvasatban az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetését és felkérte a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a végrehajtás részletszabálya-
inak megfogalmazásáról. Február 27-én erről 
tárgyaltak a képviselők, de két hét alatt némi-
képp módosultak a főösszegek is.
Egy kiegészítő felmérés alapján ugyanis 
128.000 Ft-tal emelkedik a család- és gyermek-
jóléti szolgálatok, illetve a család- és gyermek-
jóléti központ támogatási összege. 
A Polgármesteri Hivatal működésének támo-
gatása 29.807.900 Ft-tal emelkedik, ám Ti-
szaújváros magas adóerő-képessége miatt 
ezt nem folyósítják, ugyanakkor csökkenti a 
szolidaritási hozzájárulás összegét, ami így 
1.355.896.927 Ft. 
A költségvetési bevételek és kiadások 2020. 
évi előirányzatának tervezett főösszege 
10.405.530.561 Ft-ra módosult.
A részletszabályokról az alpontokkal együtt 
több mint 100 pontból álló határozati javaslat 
készült, melyet - és a pénzügyi rendeletet - vé-
gül 7 igen (Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület) és 3 nem szavazattal (Fidesz-KDNP és 
Városért Egyesület) fogadta el a testület. (A 
frakcióvéleményeket lásd a 4. oldalon!) 
A 2020. évi költségvetés egyik leglényegesebb 
eleme az önkormányzati intézmények alkalma-
zottainak illetményemelése. 2019. december 
31-éhez viszonyítva minden dolgozónak ala-
nyi jogon legalább 6%-kal, a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ dolgozói tekinte-
tében legalább 8%-kal emelkedik a bére már-
cius elsejétől. A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz is, hogy a bérfeszültségek enyhítése ér-
dekében az intézményvezetők a polgármester 
utólagos tájékoztatásával az intézményenként 
meghatározott bérkeret mértékéig további bér-
korrekciókat hajtsanak végre. A Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, köz-
szolgálati ügykezelőinek, munkavállalóinak il-
letményemelésére 10 %-os bérkeretet biztosí-
tott a testület. A béremelést határozott időre, a 
2020. március 1-jétől 2021. február 28-áig ter-
jedő időtartamra kell megállapítani.
A költségvetés további pillére a szociális gon-
doskodás, a rászoruló fiatalok, idősek, csalá-
dok segítése. E tekintetben a leglényegesebb 
az, hogy egyetlen önként vállalt szociális fel-
adatáról sem mond le az önkormányzat. Ellen-
kezőleg, növelni kívánja a juttatásokat. Az el-
ső lépést már ezen az ülésén megtette a testü-
let az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 
rendelet módosításával. De vizsgálják a szociá-
lis ellátórendszer valamennyi elemét, és a már-
ciusi képviselő-testületi ülésen a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló rendeletét is módosítja a képvise-
lő-testület. 
A város biztonságos működtetése érdekében 
ugyancsak lényeges az is, hogy megfelelő pénz-
ügyi tartalék képződjön, és átgondolt, takarékos 
gazdálkodás folyjon az év során, így a követke-
ző esztendő kihívásai elé is nyugodtabban, bi-
zakodva tekinthet a város. Ennek megfelelően 
a pénzügyi tervben 1.036.225.159 Ft a tartalé-
kok összege.
A költségvetési javaslatról - ahogy két héttel 
korábban is - hosszasan vitáztak a képviselők, 
le-leragadva időnként egy-egy apró részletkér-
désnél. A Fidesz-KDNP és Városért Egyesület 
frakciója egy „kisebb” - mintegy 160 millió fo-
rintos - módosító csomaggal is előállt, egye-
bek mellett az év végi támogatás és az első la-
káshoz jutók támogatása keretösszegének meg-
emelését javasolva. Ennek fedezetét úgy terem-

tenék meg, hogy befagyasztanák a Sportcent-
rumnál a parkolóépítést és nem vásárolnának 
polgármesteri autót.
A módosítócsomagot 4 nem és 3 tartózkodó 
szavazattal vetette el a lokálpatrióta frakció, 
ami azt jelzi, a javaslatok között vannak olya-
nok, melyekre később érdemes lesz visszatérni.
Erre is kitért vitazárójában Dr. Fülöp György 
polgármester. 
- Köszönöm mindenkinek, aki dolgozott a költ-
ségvetésért, köszönöm valamennyi képviselő-
társamnak, aki vette a fáradságot, elolvasta az 
anyagokat, javaslatokkal élt - kezdte a polgár-
mester. - Én azt gondolom, hogy mindenkit a jó 
szándék vezérelt, és a városért végzett munka, 
hiszen a város jobbítása a cél. Persze eltérő em-
berek vagyunk. A frakción belül is valakinek ez 
a fontos, van, akinek az a fontos. Minden tele-
pülésen normális, hogy mindenki másra helye-
zi a hangsúlyt. Hol ez a fontos, hol az a fontos. 
Ez a költségvetés nem olyan, mint Hammura-
pi törvényei, vagy Mózes törvényei, hogy kő-
táblába van vésve, ezen ha kell, akkor év köz-
ben tudunk korrigálni. Erre, ahogy jeleztem is, 
mi nyitottak vagyunk. Ez a költségvetés egy 
10,4 milliárd forintos pénzügyi terv. Mondha-
tom azt, hogy a remény, a hit, a biztonság és 
a stabilitás költségvetése. Minden tiszaújváro-
si állampolgár nyugodt lehet, ha befolynak az 

adóbevételeink, ha odafigyelünk, akkor az itt 
lefektetett céljaink megvalósulnak. Lesz mód 
a béremelésre, a hathatós és érezhető béreme-
lésre az önkormányzati szférában, lesz mód ar-
ra, hogy ez az önkormányzat - ugyanúgy, mint 
eddig - gondoskodó és szociális szerepének is 
megfeleljen, és mindenkinek, aki segítségre 
szorul, segíteni tudjunk. Lesz mód arra, hogy 
az önkormányzat esélyteremtő legyen, és foly-
tassa az elődei munkáját, hiszen most kiemelt 
cél, hogy nem csak klímatudatosnak kell lenni, 
de zöldtudatosnak is, hiszen a városunk határá-
ban óriási beruházás zajlik. Ebben az évben ez 
kiemelten fontos cél. És fontos az is, amiről be-
széltünk itt a vita során, hogy minél több tarta-
lékot képezzünk. Ismeri mindenki a tücsök és a 
hangya meséjét. Nekünk arra kell odafigyelni, 
hogy úgy gazdálkodjunk a közösség pénzével, 
hogy legyen tartalék. Legyen tartalék, ha nehe-
zebb idők jönnek - mondta Dr. Fülöp György. 
(A költségvetés egyes részeire későbbi száma-
inkban még visszatérünk. - A szerk.)

Magasabb jövedelemhatár, 
nagyobb támogatás

A képviselő-testület a 2019. november 28-ai 
ülésén döntött arról, hogy az első lakáshoz ju-

tók pénzügyi támogatásáról szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról, - a Fidesz-KDNP 
és Városért Egyesület Önkormányzati Frakció-
ja által benyújtott önálló indítványban foglalta-
kat is figyelembe véve - a 2020. februári ülésén 
tárgyal. Már csak azért is - hangzott el az akko-
ri indoklásban - mert ez az elem az MSZP - Ti-
szaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület választási 
programjában is szerepelt. 
Tiszaújváros önkormányzata önként vállalt fel-
adatként nyújtja az első lakáshoz jutók pénz-
ügyi támogatását, melynek célja a Tiszaújvá-
rosban született, illetve hosszú ideje a városban 
élő, itt dolgozó és letelepedni kívánó fiatalok 
első lakáshoz jutásának elősegítése. 
 A 2020. március 1-jétől hatályos módosított 
rendelet révén bővülhet a támogatásra jogosul-
tak köre, és a fiatalok nagyobb összeghez jut-
hatnak.
A korábbi rendelkezés szerint a jogosultság jö-
vedelemhatára egyedül élő, vagy egyedülálló 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 600%-a (171.000 Ft), csa-
ládos esetén az 500%-a (142.500 Ft) volt. Ez 
most 299.250 Ft-ra (az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 1050%-ára), il-
letve 242.250 Ft-ra (minimálnyugdíj 850%-
ára) emelkedett.
A támogatás összegének megállapítása pont-
rendszer alapján történik. A visszatérítendő tá-
mogatás maximális összege 750.000 Ft, a visz-
sza nem térítendő támogatásé 500.000 Ft volt a 
korábbi szabályozás szerint. A megemelkedett 
ingatlanárak miatt a testület indokoltnak tartot-
ta itt is az emelést. A visszatérítendő támoga-
tás maximális összege márciustól 825.000 Ft, 
a vissza nem térítendő támogatásé 800.000 Ft. 
A pontszámok alapján megállapítható támoga-
tási összegeket tartalmazó táblázat sávjai pedig 
szűkültek, illetve a sávonkénti támogatási ösz-
szegeket is korrigálták. (Lásd táblázatainkat!) 
A Fidesz KDNP és Városért Egyesület frak-
ciójának novemberi javaslata 285.000, illetve 
228.000 Ft-os jövedelemhatárról, és 750, 750 
ezer Ft-os maximális összegről szólt, ezt „fejel-
te meg” a testület, s ezzel az ellenzék is egyet-
értett. Ugyanakkor mindkét fél hangsúlyozta, 
hogy a rendeletet folyamatosan karban kell tar-
tani, s a körülményekhez (jövedelmek, ingatla-
nárak alakulása) kell igazítani.

Ferenczi László

Pontrendszer
Folyamatos tiszaújvárosi 
lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkezik

1 év 2 pont
2-10 évenként 5 pont

10 év után évenként 7 pont
Folyamatos tiszaújvárosi 

keresőtevékenységet folytat
1-10 évenként 3 pont

10 év után évenként 5 pont

Családi állapot
gyermekenként 10 pont

gyermekét egyedül nevelő 
személy további 15 pont

A támogatás összege
Pontszám Visszatérítendő

támogatás (Ft)
Vissza nem térítendő tá-

mogatás (Ft)
250 pont felett 825.000 800.000
200-250 pontig 750.000 700.000
150-199 pontig 600.000 600.000
100-149 pontig 400.000 400.000

60-99 pontig 300.000 300.000
60 pont alatt 100.000 100.000

Első lakáshoz jutók támogatása

Tiszaújváros 2020. évi költségvetésének főösszege 10,4 milliárd forint. 
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Frakcióvélemények a költségvetésről
A kialakult szokásnak megfelelően a költ-
ségvetési vita zárásaként, a szavazás előtt a 
frakcióvezetők mondhatták el képviselőcso-
portjuk véleményét a február 27-ei ülésen.

Steinerné Vasvári Éva 
Fidesz-KDNP 

és Városért Egyesület

- Úgy gondolom, hogy a költségvetés készíté-
se nem elsősorban Tiszaújvárosnak nehéz, mert 
hála isten olyan település vagyunk, ami azért 
kiemelt szerepet játszik az országban. Szeren-
csések vagyunk, hogy vegyiparunk van, és nem 
acéliparunk volt az elmúlt évtizedekben, tehát 
tulajdonképpen az anyagi alapok rendezettek 
és biztosak. Valóban úgy van, hogy az ellen-
zéknek nem az a feladata, hogy dicsérni jöjjön 
ide, de úgy gondolom, hogy a javaslataink Ti-
szaújvárost szolgálják és elsősorban arra helye-
zünk hangsúlyt, hogy a jövőt próbáljuk egy ki-
csit helyzetbe hozni. A mi generációnk - a hat-
vanasok - vannak legnagyobb létszámmal eb-
ben a városban és ezen változtatni kellene. An-
nak idején, amikor itt kezdtük a munkát, akkor 

a huszonötös generáció volt a legtöbb és a mi 
gyerekeink nem fértek be az iskolába, óvodá-
ba, mert annyi gyerek volt, annyi fiatal volt. Ezt 
valószínűleg nem tudjuk még egyszer megcsi-
nálni, mert a gyárak munkásigénye is teljesen 
más, mint annak idején volt, tehát minimális 
létszámot lehet Tiszaújvárosban minden gyár-
hoz rendelni, de, hogy az elsődleges célnak a 
fiatalításnak kell lennie, az mindannyiunk ér-
deke. Én annyit tudok vállalni, vagy mondani, 
hogy árgus szemekkel fogjuk a megvalósulást 
követni és abban a percben, amikor látunk egy 
picike pénzt, hogy megmaradt, vagy ne adj is-
ten, bejött valami új forrás, akkor azonnal fo-
gunk jelentkezni a mostani javaslatokkal, és 
újakkal is, mert az élet nem áll meg. Ami teg-
nap igaz volt, az holnap is igaz, és olyan dol-
gok jöhetnek az év során elénk, amiket min-
denféleképpen meg kell újítani, attól függetle-
nül, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tehát fi-
gyelni fogunk, jelentkezni fogunk a javaslata-
inkkal, és remélem, hogy ami most nem talált 
meghallgatásra, előbb vagy utóbb, ha bebizo-
nyosodik, hogy jogos volt, indokolt volt, vagy 
pedig célszerű, akkor önök is hajlandóak lesz-
nek a kompromisszumra. 

Pap Zsolt 
Tiszaújvárosi 

Lokálpatrióta Egyesület

A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület támo-
gatja Tiszaújváros önkormányzatának 2020. 
évi költségvetését, mert biztosítja a zavarta-
lan működést, megbecsüli az önkormányzati 
szférában dolgozók munkáját, és lehetővé te-
szi az itt élők szociális biztonságának a meg-
teremtését. Megfelelő pénzügyi tartalékot biz-
tosít arra, hogy a 2021-es évet zökkenőmente-
sen kezdjük. Jól illeszkedik elődeink városépí-
tő munkájához, Tiszaújváros további fejlődé-
séhez. Infrastruktúrafejlesztési hitellel külön-
böző beruházásokat valósít meg, és persze sa-
ját forrásokat is biztosít a beruházásokhoz. Ki-
emelt, fontos eleme a bérfejlesztés. Odafigye-
lünk az itt élők béreire, a munkavállalókra. A 
költségvetés igyekszik tompítani a közszférá-
ban az állam által kialakított egyenlőtlen mun-
kabérek hatásait. Megőrizzük a cafetéria rend-
szerét. Az önkormányzat köznevelési intézmé-
nyeiben, állami és egyházi fenntartásra tekin-
tet nélkül anyagi elismerésben részesítjük az 
ott dolgozókat, hiszen mindnyájan az itt élők 

gyermekeiért dolgoznak. Biztonságot teremt, 
hiszen egy olyan szociális hálót működtet, ami 
nem csak az idősek, hanem a fiatalok számá-
ra is különböző hozzáféréseket biztosít a szo-
ciális ellátórendszerben. Számunkra mindenki 
egyforma és egyformán próbálunk segíteni. Az 
egészségügyben a kötelezően ellátandó alap-
ellátás mellett önként vállalt feladatként biz-
tosítjuk a szakrendelő működtetését. A koráb-
bi évekhez hasonlóan támogatjuk a civil szer-
vezeteket, sportegyesületeket, egyházakat, tár-
sasházakat. Folytatjuk a „Látható Tiszaújvá-
ros”, „Biztonságos Tiszaújváros”, „Zöldülő Ti-
szaújváros” programokat, melyek biztosítják a 
közterületek esztétikus megjelenését, karban-
tartását, komfortos környezet kialakítását. An-
nak ellenére, hogy jelentős állami elvonás ter-
heli a költségvetést, tervszerű, átgondolt, ta-
karékos gazdálkodás mellett biztosítani tud-
ja a város zavartalan működését, a nyugodt és 
biztonságos életfeltételek kialakítását, minősé-
gi szolgáltatások nyújtását az itt élők számára. 
Ahogy azt korábbi programjainkban is megfo-
galmaztuk, a lokálpatrióta frakció az itt élők ér-
dekeit kívánják szolgálni és képviselni, azért, 
hogy Tiszaújváros továbbra is élhető, szerethe-
tő, komfortos, fejlődő település maradjon, ahol 
jó élni, jó családot alapítani és dolgozni. 

Évtizedeken át Tiszaújvárost szolgálták
A képviselő-testület legutóbbi ülésén nyugál-
lományba vonulása alkalmából két fő vette 
át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgála-
táért Díj kitüntetését.

PAPP ZSUZSANNA 
tanító

A Tanítóképző főiskola mellett testnevelés és 
pedagógiai szakkollégium, drámajáték-vezető 
szakképesítéssel is rendelkezik. 
Pályáját 1979-ben kezdte Tiszaújvárosban az 
1. sz Általános Iskolában, mindvégig Tiszaúj-
város köznevelési intézményeiben tevékenyke-
dett, és a Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskolából vonult nyugállományba.
 Jól képzett, szakmáját magas színvonalon mű-
velő pedagógus. Lelkiismeretesség, alaposság, 
a nevelés és az oktatás összhangja jellemezte 

pedagógiai tevékenységét. Drámajáték-veze-
tőként évekig szervezte, irányította a városban 
megrendezett színjátszó találkozókat. 
A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket 
is nagy empátiával és szakmai tudással, sike-
resen képezte, fejlesztésükhöz új utakat talált. 
Az iskola életében aktívan részt vett, magas 
szinten vezette a tanítói munkaközösséget és 
éveken át volt a Közalkalmazotti Tanács tagja. 
Tanulóit rendszeresen indította a megyei, or-
szágos tanulmányi versenyeken, ahol kiemel-
kedő eredményeket értek el. 
A pedagógusi életpályán elért eredményeit Ti-
szaújváros képviselő-testülete 2019-ben Tisza-
újváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetéssel 
jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy év-
tizedes kimagasló szakmai tevékenysége, gyer-
mekközpontú munkavégzése, elhivatottsága, 
nagyfokú szakmaszeretete elismeréseként Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben ré-
szesült. 

GALOVICS JÁNOSNÉ   
pénzügyi főelőadó

Közalkalmazotti jogviszonya 1977-ben kez-
dődött a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
jogelődjénél. 1992-től a jelenlegi Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ alkalmazott-
ja volt. A Vásárhelyi Pál Általános Művelődé-
si Központ munkavállalójaként 1996-tól dolgo-
zott gazdasági ügyintéző munkakörben, ahol a 
munkavégzés mellett megszerezte a mérlegké-
pes könyvelő szakképesítést.
Áthelyezéssel került az Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégiumba 2008-
ban, ahol 2012-ig végezte tevékenységét. Ezt 
követően, mint gazdasági főelőadó látta el fel-
adatait a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ gazdasági-pénzügyi osztályán, egé-

szen nyugállományba vonulásáig. 
Részt vett a havi, negyedéves, éves adatszol-
gáltatások szakszerű és pontos előkészítésében 
és az éves költségvetés tervezésében. Gondos-
kodott arról, hogy megfelelő, pontos és napra-
kész információk álljanak rendelkezésre az in-
tézmény gazdálkodásával kapcsolatban. 
Munkáját mindig a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ és az intézmények érdeke-
it szem előtt tartva, lelkiismeretesen, precízen 
végezte. Tevékenységével elősegítette az in-
tézményi pénzügyi feladatok pontos, szaksze-
rű megoldását. 
A város szolgálatában végzett több mint há-
rom és fél évtizedes színvonalas és lelkiisme-
retes munkájának, elhivatottságának és nagyfo-
kú szakmaszeretetének elismeréseként Tiszaúj-
város Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesült. 
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„…javaslataink Tiszaújvárost szol-
gálják és elsősorban arra helyezünk 
hangsúlyt, hogy a jövőt próbáljuk egy 
kicsit helyzetbe hozni.” 

„Odafigyelünk az itt élők béreire, 
a munkavállalókra. A költségvetés 
igyekszik tompítani a közszférában 
az állam által kialakított egyenlőtlen 
munkabérek hatásait.”

„Az idő vonatán egy pálya útja véget 
ér. A gyorsvonat megáll, a búcsúzó 
útitárs más vonatra száll. Az idő ke-
rekét megállítani nem lehet, amilyen 
hosszú volt az út, annyi szépet rejt a 
múlt.” Bódi Irén: Az idő vonatán

„Pedagógusként támogatsz, magya-
rázol, tervezel-szervezel, dicsérsz, ad-
minisztrálsz, fél csésze kávét iszol 
meg három szünet alatt, békítesz, 
gyereket látsz felcseperedni, álmokat 
váltasz valóra, büszke vagy… és ez 
csak egy átlagos napod.”



Felkészülten egy esetleges fertőzésre 
A koronavírus európai terjedése miatt 
rendkívüli ülést tartott hétfőn a poliol 
beruházással összefüggésben létreho-
zott egészségügyi koordinációs bizott-
ság. 

Több szomszédos országban is megjelent 
már a vírus, vannak fertőzöttek és halálos 
áldozatok is. A MOL poliol beruházásán 
több száz külföldi vendégmunkás dolgo-
zik, többek között olaszok is, ám ők nem 
az érintett, fertőzött, északi tartományok-
ból érkeztek a tiszaújvárosi munkaterü-
letre - tájékoztatta a jelenlévőket a Thys-
senkrupp képviselője. 
Az önkormányzat folyamatosan tárgyal a 
poliol beruházás vezetőivel és a tisztior-
vosi szolgálattal. A rendkívüli bizottsági 
ülésen is ez volt a téma. A konténerváros-
ban élők orvosi ellátása, egy esetleges ko-
ronavírus-fertőzés kezelése. A részletek-
ről Pap Zsolt alpolgármestert, a bizottság 
elnökét kérdeztük.
- A koronavírus európai terjedése indo-
kolta a rendkívüli ülés összehívását?
- A rendkívüli bizottsági ülést azért hívtuk 
össze, hogy a poliol beruházással kapcso-
latban tájékozódjunk. A Thyssenkrupp, a 
MOL, az ÁNTSZ és a Polgármesteri Hi-
vatal képviselői vettek részt a megbeszé-
lésen. A koronavírus terjed, és azt is tud-
juk, hogy Tiszaújvárosba nagyon sok 
irányból érkeznek munkavállalók az épí-
tési területre, ezért mindent meg kell ten-
nünk azért, hogy megakadályozzuk a ví-
rus esetleges megjelenését. Ha kiszűrik 
őket a környező országokban, akkor már 
eleve nem engedik be a dolgozókat az 
építési területre, illetve Magyarország te-
rületére sem. Amennyiben itt kialakul egy 
fertőzés, akkor tudnunk kell, mi az az el-
járásrend, amit követni kell az építési te-
rületen, illetve ahol élnek, laknak az em-
berek a konténervárosban.
- Vannak-e, voltak-e munkások Tisza-
újvárosban az érintett észak-olaszor-
szági tartományból, illetve várhatóak-e 
a jövőben olyan munkavállalók, akik 
olyan régióból érkeznek, ahol már van, 
volt koronavírussal fertőzött beteg? 
- Olaszországot három zónára osztották, 
- piros, sárga és zöld besorolás -, a ví-
rus terjedésétől függően. A tiszaújváro-

si beruházás területére nem érkeztek és 
nem is fognak érkezni Észak-Olaszor-
szág fertőzött gócterületeiről munkavál-
lalók. Dél-Olaszországból és Szicíliából 
fognak érkezni dolgozók, ezt a tájékozta-
tást kaptunk. A délután folyamán egy na-
gyon korrekt, együttműködő megbeszélé-
sen vettünk részt a MOL, a Thyssenkrupp 
és a népegészségügyi hatósággal. Segít-
jük egymást, hiszen az a célunk, hogy 
megakadályozzuk a pánik kitörését a vá-
rosban, másrészt, ha tényleg történik va-
lami, akkor azt felkészülten várjuk.
- A be- és kiutazókat hol, hogyan elle-
nőrzik? Mivel és milyen útvonalon köz-
lekednek?
 - Az ÁNTSZ vezetőjétől kaptunk egy tá-
jékoztatást, miszerint a budapesti és deb-
receni repülőtéren is hőkamerás vizsgálat 
történik, illetve a határokon több ponton 
állítottak föl olyan helyeket, ahol szintén 
hőkamerás vizsgálat történik. A keresz-
tülutazókat is vizsgálják.
- Ha hozzánk is betörne a koronavírus, 
tegyük fel, a konténervárosba, hogyan 
oldják meg a karantént, a betegek ellá-
tását? Ki fogja őket ellátni, vizsgálni? 
Hol lesznek elkülönítve? 
 - Az ÁNTSZ kidolgozott egy szigorú el-
járásrendet, hogy mi a teendő. Háziorvo-
si praxis kialakítása szükség a konténer-
városban. Akik ott dolgoznak és életvitel-
szerűen ott élnek, azokat ott kell, hogy el-

lássa egy orvos. Magának a betegségnek 
az ellátása szigorúan szabályozott. Ha va-
laki észleli magán a tüneteket, - magas 
láz, mellkasi fájdalom, légúti fertőzés tü-
netei - és vélhetően olyan emberrel talál-
kozott, vagy olyan helyen járt, ami fertő-
zött terület, akkor a háziorvost telefonon 
kell értesíteni, ezután a háziorvos kon-
zultál az ÁNTSZ szakemberével, illet-
ve ügyeleti időben van egy központi hí-
vószám, ahol szintén segítséget adnak ab-
ban, hogy mi a következő lépés. Ha bekö-
vetkezik egy ilyen fertőzés, akkor a be-
tegeket szigorúan mentővel, illetve - rit-
ka esetben, de megengedőek ebben - sze-
mélyautóval is el lehet szállítani. Nálunk 
a miskolci Semmelweis kórház infektoló-
giai osztálya a háttérintézmény. Itt a be-
tegeket megfigyelik, karanténba helyezik, 
ha olyan emberekkel találkoztak a mun-
katerületen a fertőzöttek, akik megfertő-
ződhettek, akkor ott is két-hetes megfi-
gyelés, elkülönítés következik, ami ter-
mészetesen meghosszabbítható, ha jön-
nek a tünetek. Ezeket az embereket fo-
lyamatosan vizsgálni kell, labor, vérvétel, 
légutakból mintavétel. 
- Szárnyra keltek olyan hírek az elmúlt 
napokban, hogy két olaszt, majd két 
kínait is elvittek koronavírus gyanúval 
a poliol munkaterületről, amit cáfolt 
a cég vezetése. Ne adj’ isten, ha még-
is történik megbetegedés a konténer-
város területén, mi, tiszaújvárosiak fo-
gunk róla időben tudni, megelőzve ez-
zel a pánikot is keltő pletykákat?
- Nem volt idáig egyetlen megbetege-
dés sem Tiszaújvárosban. Sem kínai, sem 
olasz, sem más nemzetiségű beteget nem 
találtak. Voltak lázas betegek, de ez nem 
a koronavírustól volt, hanem influen-
za vagy megfázás. Amennyiben történik 
ilyen, abban az esetben a város lakossá-
gát tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen 
intézkedéseket tettünk meg. Ezért is ala-
kítunk egy koordinációs munkacsopor-
tot, hogy szűk körben, nagyon gyorsan 
tudjunk reagálni arra, ha valami problé-
ma történik. Többek között erre is tettem 
most javaslatot az egészségügyi bizottság 
rendkívüli ülésén. Ez a 3-4 fős munkacso-
port gyorsan, operatívan kezeli a felvető-
dő problémákat.

Berta

Kis kút, kerekes kút

Életbe lépett az a jogszabály, ami szerint mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság megfizetése alól, az, aki ugyan engedély 
nélkül fúrt kutat, de 2020. december 31-ig kérelmezi a fenn-
maradási engedélyt az illetékes hatóságnál.

Az interneten számos írás keringett arról, hogy miben fog mó-
dosulni a törvény, ám a január elsején hatályba lépett rendelke-
zések lényegi könnyítéseket nem tartalmaznak a korábbiakhoz 
képest. Utólagosan a települési önkormányzatok jegyzői, illetve 
a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok engedélyez-
hetik a kutak fennmaradását. Megkérdeztük az ügyben Tiszaúj-
város jegyzőjét Dr. Juhos Szabolcsot, aki elmondta, hogy Tisza-
újváros területének nagy része hidrogeológiai védőidomot, vé-
dőterületet érint, ezért a legtöbb esetben a katasztrófavédelem 
megyei szervezete az illetékes engedélyeztetési hatóság.
A város alábbi részterületein található kutak fennmaradási enge-
délyezése azonban jelenleg a jegyző hatáskörébe tartozik.
Szederkény városrészben: Táncsics utca - páratlan oldal a 39-
től a 79. házszámig, páros oldal a 44-től a 78. házszámig. Kos-
suth u. páratlan oldal a 39/a-tól a 65. házszámig, páros oldal az 
50-től a 74. házszámig. Bajcsy-Zs. u. páratlan oldal a 63-tól a 
75. házszámig, páros oldal a 70.-től a 88. házszámig. Szabad-
ság u. páratlan oldal az 1-től a 7. házszámig, páros oldal a 2-től 
a 16/a házszámig. Hunyadi u. páratlan oldal az -től a 15. házszá-
mig, páros oldal a 2-től a 12/a házszámig. Tisza-part városrész 
teljes területe.
Lapunknak a jegyző azt is elmondta, hogy a város honlapján 
minden további információ megtalálható, többek között az a 
nyomtatvány is, melyet az engedélyeztetéshez ki kell tölteni. 
Ehhez azonban szakember segítségére van szükség.

radácsi

Újabb monstrumok 
érkeztek

Újabb berendezéseket szállítanak a MOL poliol komple-
xumának építéséhez. A szállítmány a Dunán érkezett Bu-
dapestre, és hétfőn este közúton indult útnak Tiszaújvá-
rosba. 

A szerelvény három éjszaka éri el a MOL Petrolkémia iparte-
lepét. A konvoj három trélerből áll, a legnagyobb szállítmány 
38x5,5x5,75 méteres és 162 tonna. Az extrém magas és széles 
darabok biztonságos szállítása gondos előkészítést igényelt. Az 
útvonalon található légkábeleket a szerelvény magassága miatt 
ahol lehetett megemelték, ahol erre nem volt lehetőség, ott át-
szerelték.  Közúti jelzőtáblákat is távolítottak el, és egyes kör-
forgalmak szalagkorlátját is bontani kellett. Vasúti átkelők ese-
tén pedig feszültségmentesítésre volt szükség.  
A konvojt az áram- és távközlési szolgáltató szakemberei mel-
lett szakkísérők és két rendőrautó segíti. A szállításban 20-25 
ember vesz részt.

A konvoj Budapestről hétfőn este közúton indult Tiszaújvá-
rosba. 

Fotó: MTI / Mohai Balázs

December 31-ig lehet kérelmezni a fennmaradási enge-
délyt. 

A tiszaújvárosi beruházás területére nem érkeztek és nem is fognak érkezni 
Olaszország fertőzött gócterületeiről munkások - tájékoztatták a bizottságot a 
MOL és a Thyssenkrupp képviselői. 

A rendkívüli ülést Pap Zsolt alpolgármester hívta össze.
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Február 27-én Miskolcon rendezték meg az Irinyi János Orszá-
gos Középiskolai Kémiaverseny megyei fordulóját, ahová az 
Eötvös gimnázium diákja, Mészáros Márton Zsolt 9.H osztályos 
tanuló 93%-os teljesítménnyel jutott be. A megye legjobb kémi-
kus diákjai először elméleti feladatsor megoldásával, majd rövid 
szünet után gyakorlati feladat (mennyiségi térfogatos meghatá-
rozás) megoldásával bizonyíthatták felkészültségüket. A ver-
senybizottság még aznap eredményt hirdetett, ahol nyilvános-
sá vált az országos döntőbe jutott diákok névsora. Az Eötvös di-
ákja kategóriájában II. helyezést ért el, ezzel meghívást kapott 
az országos döntőbe, amelyet április elején a Debreceni Egyete-
men rendeznek meg háromnapos verseny keretében. Felkészítő 
tanára: Barabás Katalin.
A szép eredményhez gratulálunk!

Szaniszló László
mb. intézményvezető

Eötvös siker 
kémiából

Többen mennek iskolába
Január elsejétől megváltozott az álta-
lános iskolai beiratkozás rendje, e sze-
rint, annak a gyermeknek, aki augusz-
tus 31-éig betölti a 6. életévét, iskolába 
kell mennie. Korábban a szülők és az 
óvónők is dönthettek arról, hogy gyer-
mekük maradjon még egy évet az óvo-
dában, erről ettől az évtől az Oktatási 
Hivatal határozott. 

- Az iskolaérettség megállapítása eddig is 
a pedagógiai szakszolgálat feladata volt - 
nyilatkozta lapunknak Tóthné Balogh Ág-
nes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi 
Tagintézményének igazgatója. - A törvé-

nyi változások következtében most már 
a gyerekek iskolaérettségéről az Oktatási 
Hivatal dönthet. Azok a szülők, akik úgy 
látták, hogy gyermeküknek szüksége van 
még egy év óvodai nevelésre, január 31-
éig küldhették el a kérelmet, amihez csa-
tolni kellett a szakértői véleményeket is. 
A beérkezett dokumentumok alapján, az 
Oktatási Hivatal döntött a felől, hogy a 
gyermek maradhat-e még egy évet óvo-
dában vagy szeptembertől kezdenie kell 
az iskolát. Ezt a döntést, azonban nem 
minden esetben tudták meghozni, ekkor 
kerültünk mi a képbe, az Oktatási Hiva-
tal felkérte a helyi pedagógiai szakszol-
gálatotokat, hogy végezzen iskolaérett-
ségi vizsgálatot, ha a beküldött iratokból 

nem derült ki egyértelműen, hogy marad-
jon-e a gyerek óvodában vagy sem. Eze-
ken a vizsgálatokon a szülők is jelen vol-
tak, tehát szem- és fültanúi lehettek mind-
annak, ami a gyermekükkel történt a vizs-
gálat során. Ezt követően minden szülő-
vel személyesen megbeszéltük az ered-
ményt. Amennyiben a szülők igényelték, 
a szakértői véleményből egy kivonatot is 
megkaphattak. 
- A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dában összesen 21 szülő küldte el a ké-
relmet az Oktatási Hivatalba, hogy gyer-
mekük még egy évig óvodában marad-
hasson - nyilatkozta Micskiné Bodó Er-
zsébet óvodavezető. - A 21 gyerekből 10 
esetében kért az Oktatási Hivatal továb-
bi vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálat-
tól. A 10-ből 9 gyerek esetében jóváha-
gyó döntés született, miszerint ők marad-
nak óvodában, viszont egy gyereknél úgy 
ítélte meg a szakszolgálat, hogy a gyerek 
értelmi képességei megfelelnek az iskolai 
életre. Ebben a nevelési évben 222 a tan-
köteles korú gyerekek száma, a december 
31-ig megvizsgált gyerekek közül 45-en 
kaptak engedélyt, hogy még egy évig ré-
szesülhetnek óvodai nevelésben, 20 gye-
reknek pedig az Oktatási Hivatal engedé-
lyezte az óvodában maradást. Tehát a 222 
tanköteles gyerekből 65 óvodában marad, 
157 pedig megkezdi szeptemberben isko-
lai tanulmányait. Az előző nevelési évhez 
képest így mintegy 10 százalékkal emel-
kedett az iskolát kezdő gyerekek száma, 
ami 20-22 főt jelent a mi óvodánk eseté-
ben.

ema
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A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének nagyterme adott 
helyet február 20-án egy gondolatébresztő előadásnak. Szigeti 
Péter, városunk lakója volt az előadó. Annak apropóján jött lét-
re a beszélgetéssé alakult könyvismertető, hogy szépkorú tár-
sunknak 2019-ben megjelent egy kiadványa: Az ember, ahogy 
én gondolom, az ember, mint energiarendszer címmel. Elgon-
dolkodtató és sajátságos szemmel vezette végig az ember kü-
lönböző életszakaszait az előadó. Minden résztvevőnek volt va-
lamilyen véleménye a témához. Gondolatokat ébresztő délután 
volt. Ezzel az író és a szervezők is elérték céljukat. 

Varjas Lászlóné, az egyesület elnöke  

Könyvismertető 
a szépkorúaknál 

Tánc, humor

Egyéni és csoportos produkciókkal is készültek a tiszaszederké-
nyi szépkorúak a farsangi mulatságra. A helyi művelődési ház-
ban a múlt héten rendezték meg hagyományos télűző-tavasz-
váró mulatságukat. Tánc, zene, humoros jelenet is szerepelt a 
programban, a műsor után pedig egy asztalnál ünnepeltek a fel-
lépők és a vendégek. 
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Farsang idejét éljük. Ez a szokás népi kultúránk része. Minden-
ki a télűző vidám gondolatokat, érzéseket, mozdulatokat kere-
si benne. A Nikodémus lakói és személyzete is „egyként” önfe-
ledt játékba kezdett, jelmezbe bújt, táncolt, csőrögét ropogtatott 
és izgult a nagyon hasznos tombolanyereményekért. A jelmeze-
sek bemutatását ügyes lakótársunk tréfás bevezetői tették izgal-
massá az élőzene pedig hangulatossá. Az idei farsang külön ér-
dekessége, hogy ismerősök, barátok, hozzátartozók szomszé-
dok is bejöttek mulatozni. Ilyen volt a farsang. Állt a bál! Ré-
gen látott ilyet a ház.

(v-s. iné)

Egyként…

Hamarabb zár 
a könyvtár

2020. március 5-én (csütörtökön) a könyvtár 

rendezvény miatt 17 óráig tart nyitva.

Szíves megértésüket köszönjük!

Baba születik

Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fej-
lődik ki a kisded, arról ma is megoszlanak a vélemények, egy 
biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szülő büszke a „fris-
sen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és el-
készült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, 
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy 
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig 
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon 
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek er-
re, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Ugyanúgy, mint eddig
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szokásos éves köz-
gyűlését tartotta március 3-án, kedden.

- Főzés, túrázás és városlátogatások, nagyon bőséges program-
mal zártuk a 2019-es évet - mondta Varjas Lászlóné, az egyesü-
let elnöke. - Ugyanez a terv 2020-ra is, hogy mindenki jól érezze 
magát, és mindeni megtalálja a magának megfelelő programot. 
Szeretnénk az idén egy három- napos kirándulást összehozni, 
azon kívül a hagyományőrző programokat is ugyanúgy folytat-
juk, mint eddig. Tehát a kínálat bőséges lesz, mint 2019-ben, és 
szeretettel várjuk a nyugdíjas társainkat.

SPB

Humorral is űzték a telet Szederkényben.

Szigeti Péter előadása iránt sokan érdeklődtek.

Marci és felkészítője, Barabás Katalin.

A közgyűlés elfogadta az éves beszámolót.

A 222 tanköteles gyerekből 157 kezdi meg tanulmányait szeptemberben. 
(Illusztráció)
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Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Március 5. (csütörtök) 17.00 óra
ÉVSZAKOK A KREATÍV HOBBI TÜKRÉBEN
Ádám Ilona Éva kiállításának megnyitója
Látogatható: április 8-ig
Városi Kiállítóterem
„VÁLTOZÓ IMPRESSZIÓK”
H. Tóth László képzőművész festménykiállítása
Látogatható: március 13-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
SZEMBETŰNŐ 
Nagy Zoltán fotókiállítása
Látogatható: március 20-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
VOLT EGYSZER EGY TVK
A kiállítás látogatható: 2020. február 25 - április 4-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Március 5. (csütörtök), 10. (kedd) 16.00 óra 
3 DIMENZIÓ A NYOMTATÁSBAN
3D nyomtató bemutatása működés közben
Helyszín: a könyvtár e-olvasóterme
Március 5. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Március 10. (kedd) 17.00 óra
„INKÁBB KÖNYVET!”
Könyvklub felnőtteknek
A hónap könyve: Muriel Barbery: A sündisznó eleganciája
Vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 11. (szerda) 9.30 óra
BABUSGATÓ
Baba zenebona
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők 
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 11. (szerda) 17.00 óra
HOLTOMIGLAN, HOLTODIGLAN
A hosszú házasság titka
Előadó: Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 13. (péntek) 17.00 óra
KEZEDBEN A JÖVŐD!  
Életmódváltás lépésről lépésre
Hogyan kezdd a konyhád megreformálását? 
Előadó: Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 10. (kedd) 16.00 óra
„TÁRSAS” DÉLUTÁN 
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Március 5., csütörtök     

A szerdai adás ismétlése
9:00 Héthatár: Vírusmentes övezet - Első lakáshoz jutók tá-

mogatása - Tiszaújváros költségvetése - Azonnali utalás - Ha-
lasztási kérelem: Óvodából iskolába - Tűz után, újra otthon 
- Asztalitenisz-csarnok felújítás - Farsang Szederkényben - 

Nyugdíjas közgyűlés -  Futsal torna
9:15 Hétről-Hétre: Adj vért! - Színházasdi a Diákműhelyben 
- Fonalvarázs - Kosár összefoglaló - Elindult a férfi kézilabda 
bajnokság - TFCT edzőmeccs a Nagyváraddal - Nőnapra sze-

retettel!
18:45 Fogadóóra: Dr. Fülöp György polgármester válaszol a 

nézők közérdekű kérdéseire

Március 11., szerda
18:00 Héthatár:  Újabb szállítmányok a poliolhoz - 

Zuzmóból képet -  Évszakok a kreatív hobbi tükrében - 
Ruhaosztás - Sport 

18:15 Hétről- Hétre: Tik-tok - Ünnepibeszéd-írók - Sport  
Utána: Egészség(L)esen: Szexklúzív Hevesi Krisztával - 

Gyógytestnevelés  

Március 12., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Facebook vége?
Lassan elfelejthetjük a Facebookot, 
ahol már csak a középkorú szülők, sőt, 
inkább nagyszülők próbálnak megka-
paszkodni a virtuális világban. Hason-
lóan az iWiW-hez és a Myspacehez, a 
Facebook hamarosan a múlté lesz, a 
jelent pedig úgy hívják: TikTok.

A TikTok most a legnépszerűbb telefo-
nos alkalmazás, az utóbbi hónapokban 
minden app közül ezt töltik le a legtöb-
ben. Eddig több mint 1,5 milliárd letöl-
téssel már az Instagramot is megelőzte, 
és ezzel a Z generáció legnagyobb ked-
vencévé vált. Az alkalmazás 2016 szep-
temberében indult Kínából, és a lénye-
ge az, hogy a felhasználók rövid, 15 má-
sodperces videókat tudnak készíteni vele, 
ahogy egy kiválasztott zenére táncolnak, 
dalra, szövegre tátognak, vagy egyszerű-
en csak valami vicceset csinálnak. A Tik-
Tok hazánkban is egyre népszerűbb. Ta-
valy szeptemberben rendezték meg Bu-
dapesten az első TikTOP fesztivált, ahol 
a 15 éves Czura Karinát az év TikTok vi-
deósának választották. Karina az Ötórai 
Tea rendezvény keretében járt Tiszaújvá-
rosban.

- Mielőtt a TikTokról beszélünk, kezdjük 
egy lépéssel messzebbről. A mai tizen-
évesek milyen közösségi alkalmazásokat 
használnak? Nálatok megy még a Face-
book?

- Nem, inkább az Instagram. Én Face-
bookra is szoktam posztolni, de inkább 
az Instagram és a TikTok megy most na-
gyon. A TikTokot még általános iskolá-
ban kezdtük el használni. Egyikünk letöl-
tötte, és végigment az egész iskolán, vé-
gül mindenki letöltötte, és a szünetekben 
ezt néztük. Aztán később mi is elkezdtünk 
videókat csinálni.

- A mai adatokat nézem - most 305 ezer 
követőd van, közel 11 millió lájk van a vi-
deóidon, és egy-egy videódat átlagosan 
200 ezren néznek meg. De van néhány, 
ami még ezek közül a nagy számok közül 
is kiugrik. Az egyik duettes videódat 2,3 
millióan nézték meg, egy másik videódat 
pedig 1,5 millióan. Mit gondolsz, ezek mi-
ért mentek ekkorát?

- Szerintem ezek azért mentek ilyen na-
gyot, mert azt veszem észre, hogy az em-
berek szeretik a viccesebb témájú videó-
kat, és direkt próbáltam ilyeneket kitalál-
ni, hogy megnevettessem őket.

- Van időd kommenteket olvasni?

- Szoktam olvasni, és szerencsére nagyon 
sok pozitív visszajelzést kapok. A nega-
tív kommentekkel nem foglalkozok, mert 
úgy gondolom, hogy minden ember, aki 
negatív kommentet ír, az általában irigy. 
Régen nekem is volt olyan érzésem, ami-
kor néztem sok TikTok videóst, és na-
gyon sok követőjük volt, és sok lájkot 
kaptak, hogy most nagyon odaírnék va-
lamit, de én nem vagyok rosszindulatú, 
hogy le is írjam. Szóval úgy gondolom, 

hogy minden negatív komment csak azért 
van, mert irigyek az emberek. Ha elolva-
sok egy ilyet, nevetek rajta. Persze az épí-
tő jellegű kritikákat szeretem, de a trágár 
kifejezéseket nem, és nem is látom értel-
mét, mert sok ember nincs is tisztában az-
zal, mit ír.

- Az iskolában mit szólnak a többiek?

- Az osztálytársaim, az évfolyamtársaim, 
és a barátaim támogatnak. Mindig mond-
ják, hogy jó videókat csinálok, és töltsek 
még fel újakat. A tanároknál megoszlik a 
vélemény, van, akinek tetszik, van, aki azt 
mondja, hogy nem jó, amit csinálok - de 
én szeretem csinálni.

- Mennyi időt töltesz videók készítésével, 
sok időt elvesz a tanulástól?

- Egy videó készítése nagyjából 10-15 
percig tart. Betanulom a szöveget, mert 
szeretem nagyon jól megtanulni, hogy 
úgy látszódjon, mintha én mondanám. 15 
perc, ez nem sok, abszolút nem vág bele a 
tanulási időmbe. Szombaton és vasárnap, 
amikor otthon vagyok, kicsivel több időt 
töltök a telefonon, de hétköznap nem so-
kat szoktam, mert akkor tanulok. Mosta-
nában már eléggé odafigyelek, mert rájöt-
tem, hogy fontos a tanulás. Most már nem 

kell apáéknak mondaniuk, hogy üljek le 
és tanuljak, hanem csinálom magamtól.

Természetesen minden szülő azon aggó-
dik, hogy mennyi időt tölt a gyerek a te-
lefonon, és sajnos sokan ezt az aggódást 
túlzásba viszik - de hát ez így megy gene-
rációk óta. A hatvanas években a beatze-
ne, a hosszú haj, és a rövid szoknya jelen-
tette a világ végét, a hetvenes években a 
nihilista punk, a nyolcvanas években pe-
dig a metál zene ijesztgette a szülőket. Jó-
solták azt is, hogy a tévé, aztán a számí-
tógépes játékok fogják elpusztítani a civi-
lizációt… végül mégis itt vagyunk. Azért 
az aggódók kedvéért megkérdeztem Kari-
na apukáját, Czura Gábort is, hogy ő ho-
gyan látja ezt a dolgot.

- Kérdeztem Karinát, hogy nem tölt-e túl 
sok időt a telefonján. Ön mit gondol?

- Ahhoz képest, hogy milyen fiatal, sze-
rintem jól beosztja az idejét. Nyilván a 
mi időnkben más volt, szoktuk monda-
ni, hogy az idősebb korosztály, vagyis 
mi, még inkább kerékpároztunk, csava-
rogtunk, az ő generációjuk már inkább a 
médiában nő fel. Nem is igazán van mit 
ez ellen tenni, de úgy érzem, nem tölt túl 
sok időt vele. Szeret társaságba járni, ba-
rátkozik, tehát szerintem megtalálta a kö-
zéputat.

- Akkor nem kell otthon szabályokat állí-
tani, mérni az időt?

- Nem, nem érzem azt, hogy erre szükség 
lenne. Azt mondom, hogy ez az egész do-
log család-, szülő-, és nevelésfüggő. Úgy 
érzem, mi ilyen téren jól neveltük a gye-
reket, de nyilván, ha van egy olyan szü-
lő, akinek fontosabb a munkája, fonto-
sabbak a haverjai, fontosabb bármi más, 
mint a gyereke, annak nyilván a gyereke 
el fog veszni ebben, és ez lesz a mindene. 
De ha a szülő odafigyel a gyerekére, ak-
kor igenis meg lehet találni a helyes utat, 
hogy jusson idő TikTokra, barátokra, és 
tanulásra is.

Surányi P. Balázs

Karinának 305 ezer követője van. Tiszaújvárosban is nagy a rajongótábora.

Karina és édesapja. Czura Gábor szerint meg lehet találni a helyes utat, hogy jus-
son idő TikTokra, barátokra, és tanulásra is. 
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„Az emberek szeretik a viccesebb 
témájú videókat, és direkt pró-
báltam ilyeneket kitalálni, hogy 
megnevettessem őket.”

Czura Karina



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. március 11-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

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve: 
OPAL Szolgáltató Zrt.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
működési helye:
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az OPAL Szolgaltató Zrt. telephelyén 
stratégiai céllal kőolaj tárolása történik. 
A kőolaj a telephelyre a MOL-ból cső-
vezetéken érkezik. A kőolaj kiszállítá-
sa a MOL Logisztika tiszaújvárosi tele-
pére csővezetéken zajlik. A telephelyen 
2 db 80000 m3-es tartály található, ösz-
szesen 160000 m3 névleges tárolókapa-
citással. A tartályok védőgyűrűs kialakí-
tásúak, amelyeket 2,5 m széles felfogó-
teret képező acél védőgyűrű vesz körbe. 
A védőgyűrű kármentőként funkcionál. A 
telephelyen összesen 137600 tonna kőo-
laj lehet jelen. A tárolt kőolaj mennyisé-
ge miatt az üzem felső küszöbértékű ve-
szélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek 
minősül. A cég kérelme a soros felülvizs-
gálatra benyújtott egységes szerkezet-

be foglalt biztonsági jelentésének elfoga-
dására, valamint a 2015. 01. 16-án kelt, 
35500/426-1/2015.ált. számú katasztró-
favédelmi engedélyének meghosszabbí-
tására vonatkozik. Ezzel összhangban, a 
jogszabályi előírások alapján a cég elké-
szítette a biztonsági jelentését.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Vismeg Monika osztályvezető-helyettes, 
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-
037) ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb információk, Biz-
tonsági jelentések, OPAL Szolgáltató Zrt. 
biztonsági jelentése 2020 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követ-
kező címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. Az írás-

beli észrevételek benyújtásának határide-
je: 2020. március 09. 16:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás nem új 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
építésére, vagy a már működő veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem tevékeny-
ségének jelentős változására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szó-
ló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 22.§ 
(2)-(3) bekezdései alapján nem kell köz-
meghallgatást tartani.
Az illetékes hatóság elérhetősége, kap-
csolattartási adatai :
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15., 3501 
Pf.:18., Tel.: +3646502962.
Fax: +3646502963, email: borsod.titkar-
sag@katved.gov.hu
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje: 2020.04.15.

Dr. Fülöp György
polgármester

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

Építésügy 
a Kormányhivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy központi jogsza-
bály-módosulás következtében 2020. március 1-jétől az épí-
tésügyi feladatokat a jegyző helyett a Kormányhivatal látja 
el.  Ettől a naptól kezdve a személyes ügyfélfogadás Tiszaúj-
városban a Kazinczy Közösségi Ház (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) I. emeletén történik.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Lakossági tájékoztató

Mire ügyeljünk ingatlanvásárlás előtt?

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. felelős víziközmű-szolgáltatóként az alábbi figyelemfelhívással él ingatlan-
vásárlást tervező leendő felhasználói számára.

MI OKOZHAT PROBLÉMÁT?
Sok esetben az ingatlan új tulajdonosai a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálatán szembesülnek azzal, hogy a felhasználási he-
lyet díjtartozás terheli, és ez rájuk nézve is kellemetlen következményekkel járhat. Ezen esetek elkerülése érdekében azt taná-
csoljuk leendő felhasználóinknak, hogy adás-vétel előtt kellő körültekintéssel járjanak el! 

JOGSZABÁLY SZERINT
A szolgáltatási díj befizetésének elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató a jogszabály mentén érvényesítheti a követeléseit. 
Társaságunk a felhasználási helyen fennálló tartozást elsősorban a korábbi felhasználótól követeli, de annak eredménytelensége 
esetén él a jogszabály által lehetővé tett korlátozás lehetőségével. Ez azt eredményezheti, hogy a megvásárolt ingatlan vonatko-
zásában az ivóvíz-szolgáltatás egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan vehető igénybe, és a szolgáltatás helyreállítása kizárólag 
a tartozás, valamint a kapcsolódó költségek megfizetését követően lehetséges.

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉS
Javasoljuk, hogy ingatlanvásárlás előtt feltétlenül tájékozódjanak a felhasználási hely egyenlegéről, győződjenek meg arról, 
hogy az érintett felhasználási hely rendelkezik-e tartozással az ÉRV Zrt. felé. Ennek legcélszerűbb módja, ha kérik az eladótól 
a szolgáltató erre vonatkozó tartozásmentesség igazolását, az ún. „nullás” igazolást, amelyet térítésmentesen kiadunk a velünk 
jogviszonyban álló, érintett felhasználónak.

AMENNYIBEN TARTOZÁS VAN A FELHASZNÁLÁSI HELYEN
Ha már az adás-vételi jogügylet során kiderül, hogy az ingatlanon tartozás áll fenn, a közreműködő ügyvéd iránymutatásával sor 
kerülhet annak rendezésére, vagy akár az ellenértékbe történő beszámítására is.  Amennyiben az alapadatok tekintetében valami-
lyen bizonytalanság tapasztalható, akkor javasoljuk, hogy a felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentése ügyében 
az ÉRV Zrt. ügyfélszolgálati irodáját a régi és új tulajdonos együttesen keresse fel.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az esetleges panaszos ügyek csökkentése érdekében Társaságunk a honlapján (www.ervzrt.hu) preventív jelleggel hívja fel a 
figyelmet a tulajdonosváltozást megelőző tájékozódás fontosságára. Az ügyfélszolgálatainkon dolgozó kollégáink is szívesen 
nyújtanak tájékoztatást a helyes eljárásrend alkalmazása érdekében. A tulajdonosváltozás bejelentése során kérjük, hogy az új 
tulajdonos jelezze, mennyi havi fogyasztást tervez, illetve az elszámoló számláig milyen havi mennyiségről kérné a számla ki-
állítását.

Mindannyiunk közös érdeke a szolgáltatás megfelelő fenntartása, ezért bízunk abban, hogy felhasználóink élnek a javaslataink-
kal, és ezzel is hozzájárulunk a felhasználói elégedettség növeléséhez, a kiváló partneri együttműködéshez. 

TISZTELETTEL: ÉRV ZRT.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-
508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Online időpontfoglalás 
anyakönyvi ügyekben

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 9-étől anyakönyvi 
és hagyatéki ügyekben lehetőség lesz online időpontfoglalás-
ra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy telefo-
non a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom fel-
torlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy vegyék 
igénybe az új szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Zöld növényi hulladék
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft. 2020. március 12-én megkezdi és a hulladéknaptárban 
foglaltak szerint kéthetente, csütörtöki napokon elvégzi a 
házhoz menő zöld növényi hulladékok begyűjtését és elszál-
lítását.
A zöld növényi hulladékok az erre a célra rendszeresített és 
a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott „Zöldhulladék gyűj-
tőzsák” feliratú ingyenesen biztosított zsákokban adható át. 
A zsákokban falevél, fűnyesedék, gyom helyezhető el. A na-
gyobb méretű faágak 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra 
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
A szolgáltató a nem kötegelt ágakat, valamint a háztartási hul-
ladékot és a zöld növényi hulladéknak nem minősülő hulladé-
kokat tartalmazó zsákokat nem szállítja el.
A zöld növényi hulladékokat tartalmazó zsákokat a szállítási 
napot megelőző napon 18 órától a gyűjtés napján 6 óráig le-
het kihelyezni az átadási pontra.
Negyedévente ingatlanonként 250 kg nem veszélyes hulladék 
- közte a zöld növényi hulladék - a hulladékudvarba is beszál-
lítható.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére 
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három 
hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalma-
zással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Nehézgépkezelői végzettség
- Autószerelő, autóvillamosság szerelő, karosszéria lakatos, 
géplakatos végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt szemé-

lyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Társaság gépparkjának napi ellenőrzése, karbantartása és ki-
sebb javítások elvégzése (személyautók, teherautók, kertészeti 
gépjárművek, építőipari munkagépek)
• Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
• Szakszerű üzemzavar-elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló al-
kalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítván másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

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. 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügykezelő 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló kinevezéssel. 
Ellátandó feladatok: iktatás, postázás, iratrendezés, irattározás, 
selejtezés.
Pályázati feltételek:
- legalább középszintű szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közgazdasági szakközépiskola igazgatás-ügyviteli szakán 
szerzett képesítés,
- ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 208.§ (1) bekezdése és Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. 
Tel: 49-548-085.

Ruhaosztás kéthetente
Kedves Tiszaújvárosi Lakosok!

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
ezúton értesíti a lakosságot, hogy márciustól minden 

páros hét péntekén 9.30 - 12.00 közötti időben 
a Tiszaújváros, Tisza út 2/e szám alatti 1. szobában 

(Városgazda épülete) ruhaosztást tart.
Továbbá ezen időpontokban van lehetőség 

az adományozók számára az adományozásra szánt 
ruhaneműk leadására is, melyet szívesen várunk.

Osztási napok: március 6. és március 20.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. március 
9-19. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez 
az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, ta-
kácsatka kártevők ellen, Vektafid A növényvédő szerrel. Ha-
tóanyag: 83% paraffinolaj. III. forgalmi kategória, közterüle-
ten engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal jár, 
ezért kérjük megértésüket.  

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS

SZEDERKÉNYI KI MIT TUD?
Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Színpadi produkciók
Időpont: 2020. április 3. (péntek) 15.00 óra
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- prózai színpadi produkció: színdarab, jelenet, paródia, vers, 
próza
- zenei produkció: ének, zenekari, hangszeres
- tánc: néptánc, modern tánc, hip-hop, mazsorett, hastánc, tár-
sastánc
- egyéb
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk.
Kézműves alkotások
A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendezünk.
Kiállítás-megnyitó időpontja: 2020. április 2. (csütörtök) 
17.00 óra
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- képzőművészet
- népművészet
- foltvarrás
- textiljáték
- kötés-horgolás
- egyéb
Egy személy vagy csoport legfeljebb 3 alkotással pályázhat.
Jelentkezési lap kérhető a Derkovits Művelődési Központ-
ban, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, valamint letölt-
hető az intézmény honlapjáról és Facebook-oldaláról.
Jelentkezési határidő: 2020. március 24. (kedd)
Bővebb információ: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Füredi Zsuzsanna művelődésszervező Tel.: 70/383-2654, 
E-mail: furedizsuzsa@tujvaros.hu

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére
05. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
09. hétfő Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

10. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
11. szerda Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők
18. szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők
19. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők
24. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők
25. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00-16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyer-

mek és alkalmazott pótbefizetés
Központi Étterem 12.00-13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

26. csütörtök Széchenyi iskola 7.30-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfogadunk!

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!

Közszolgálati ügykezelő munkakör

Karbantartó munkakör

Parkgondozó munkakör
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Tisztelt 
Tiszaújvárosi Polgárok!

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából váro-
sunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, melyek a megem-
lékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2020. március 15-én (va-
sárnap) 18.30 órától a Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészíté-
se érdekében részvételi szándékukat írásban jelezzék március 11-én (szer-
da) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a koszorúzó sze-
mély(ek) nevét. 
A koszorúkat a művelődési központban március 15-én 10.00 órától 16.00 
óráig lehet leadni: Tiszaújváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542-004, 
e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állít-
ja össze.

Mátyás Zoltán 
igazgató

LABDARÚGÓ SPORTNAPKÖZI 

Az FC Tiszaújváros Egyesülete 2020-ban is meghirdeti a nyári sportnap-
közi táborait 7 és 14 év közötti gyermekek számára.

Helyszín: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Teleki B. u 6.
Turnusok: 
2020. június 22-től (hétfő) – 2020. június 26-ig (péntek) - 5 nap
2020. július 27-től (hétfő) – 2020. július 31-ig (péntek) - 5 nap

Találkozó: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum labdarúgó egyesület épülete előtt, minden reg-
gel 7.30 és 8.00 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszori étkezéssel 
17.500.-Ft/fő (testvéreknek 10% kedvezmény).
Jelentkezés módja: JELENTKEZÉSI LAP leadása, ezzel egyidejűleg a 
részvételi díj megfizetése.
A részvételi díjat egy összegben 2020. június 5-ig lehet megfizetni az 
FC Tiszaújváros labdarúgó egyesület titkárságán, ügyfélfogadási időben. 
Keddi és csütörtöki napokon 15.00 - 18.00 óra között. A részvételi díj át-
utalással is teljesíthető az alábbi számlaszámon (közlemény rovatba kér-
jük feltüntetni a gyermek nevét és születési évét).
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.

Egyéb információk:
Egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).

Érdeklődni: 
Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 telefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ: a www.fctiszaujvaros honlapon található!

Tiszaújvárosi 64 m2-es 
bútorozott lakás kiadó 

a Liszt Ferenc úton 
110 eFt/hó bérleti díjért. 

Érd: 06 20/2900 187

Garázs eladó 
a Lévay József úti garázssoron. 

Irányár 3,6 millió Ft. 
Érdeklődni csak 18 óra után lehet.

Tel: +36 20 411 3191
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A Sportcentrum eseményei 
Március 7. (szombat)

10.00	 Látványtánc	kvalifikációs	verseny	 	 	
	 	 	 	 	 Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00	 FCT	-	Felsőzsolca
U19	csapatok	bajnoki	mérkőzése	 	 Füves	pálya
12.00	 FCT	-	Felsőzsolca
U17	csapatok	bajnoki	mérkőzése	 	 Füves	pálya

Harcos és sikeres főpróba

Kihúztuk a gyufát a Győr ellen

Labdarúgás.	A	bajnoki	rajt	előtti	utol-
só	felkészülési	mérkőzésen	a	román	ne-
gyedik	ligát	vezető	Nagyvárad	ellen	ját-
szott	és	győzött	a	Tiszaújváros.

Tiszaújváros - Nagyvárad
2-0  (1-0) 

Tiszaújváros:	Tóth	Cs,	-	Bokros,	Lippai,	
Gelsi,	Márton,	Molnár,	Burics,	Kulcsár,	
Pap,	Kristófi,	Bene
Cserék:	Herceg,	Nagy	D,	Kundrák,
Gól:	Kristófi,	Gelsi
A	25	fős	keretből	a	szakvezetés	15	játé-
kosra	számíthatott.	Az	első	félidőben	a	
csapatok	óriási	elánnal	estek	egymásnak,	
a	meccs	elején	Kristófi	szerzett	hamar	
vezetést	az	első	helyzetből,	melyet	köve-
tően	a	kapuk	keveset	forogtak	veszély-
ben.	A	második	játékrész	ugyanott	foly-
tatódott,	ahol	az	első	befejeződött,	harcos	
játék,	kemény,	néha	alattomos	belépők	
mindkét	oldalon.	Még	jó,	hogy	komoly	
sérülés	nem	történt	a	mérkőzésen.	

KosárLabda.	A	Tiszaújvárosi	Phoenix	
a	Győri	KC	együttesét	fogadta	hazai	pá-
lyán.	A	csapatból	többen	is	betegségek-
kel	küzdöttek,	sérültje	is	volt	a	gárdának,	
így	hiába	küzdött	teljes	akaraterővel	a	
csapat,	nem	sikerült	legyűrni	az	erős	ke-
rettel	érkező	ellenfelet.

Phoenix KK - Győri KC
59-79 (17-20, 13-8, 19-26, 10-25)

Phoenix KK:	Tóth	Viktor	(15),	Orlicz-
ki	Bence	(4),	Molnár	Bence	(8/6),	Ko-
vács	Zoltán	(4),Lajsz	Gergely	(6).	Cse-
re:	Pöstényi	Zoltán	(2),	Kiss	Balázs	(-),	
Lenke	Baéázs	(-),	Taskó	István(-),	Sza-
bó	Norbert	(-),	Eremiás	Kristóf	(2),	Szi-
lasi	Bence	(18/9).	Vezetőedző:	Szendrey	
Zsombor.

Alapvetően	kiegyenlített	teljesítménye-
ket	hozott	az	első	játékrész.	A	vendégek	
alkalmanként	el	tudtak	lépni	három-négy	
ponttal,	de	egyenlítésből	és	fordításból	is	
akadt	néhány.	
Remekül	alakult	a	második	játékrész	a	
Phoenix	számára.	Gyors	egyenlítés	után	
a	hazai	gárda	kezében	volt	a	vezetés,	a	
harmadik	perctől	kezdve	a	győrieknek	
kellett	hátrányban	küzdeniük.	A	hatpon-
tos	különbséget	többször	is	sikerült	el-
érni,	ennél	távolabb	nem	tudott	ellépni	a	
Phoenix.	A	félidőben	mindenesetre	két	
ponttal	vezetett	a	Tiszaújváros	(30-28).
Erőteljes	győri	rohamokkal	indult	a	har-
madik	etap,	és	a	negyed	közepén	egyen-
lített,	majd	fordított	a	dunántúli	csapat,	
és	ettől	kezdve	a	vendégek	akarata	érvé-
nyesült	a	pályán.	

A	záró	etap	első	fele	biztatóan	alakult,	si-
került	egy	pontra	felzárkóznia	a	Phoenix-
nek	(57-58),	de	ekkor	elfogyott	a	szufla.	
A	betegségektől	és	sérülésektől	megy-
gyengült	csapat	ereje	eddig	tartott,	a	vég-
játékban	már	nem	tudott	lépést	tartani	a	
győriekkel.	
Szendrey Zsombor:	Gratulálok	a	Győr-
nek.	Igyekeztünk	megnehezíteni	a	dolgu-
kat,	ez	egy	félidőn	keresztül	működött.	
Utána	sajnos	magukra	találtak,	mi	pe-
dig	„ajtó-ablak”	ziccereket	hagytunk	ki.	
A	negyedik	negyedben	az	első	négy	perc	
után	nem	tudtunk	betalálni.	Mindehhez	
hozzátartozik,	hogy	voltak	hiányzóink,	
illetve	többen	betegséggel,	kisebb	sérü-
léssel	küzdenek	a	csapatból,	nem	is	tu-
dott	mindenki	részt	venni	a	heti	edzése-
ken.	Ez	most	ennyire	volt	elég”.

Itt is, ott is vereség

Ezüstifjak

KéziLabda.	A	 férfiak	 vereséggel	 kezdték,	 a	 nők	 vereséggel	
folytatták	 a	 tavaszi	 szezont	 a	megyei	 bajnokságban.	A	 Sport-
centrumba	látogató	negyedik	helyezett	bőcsiek	esélyt	sem	adtak	
az	őszt	a	hatodik	helyen	záró	tiszaújvárosi	fiúknak.

Tiszaújváros - Bőcs
23-34 (11-19)

Nem	 jól	 indult	 a	mérkőzés,	 a	vendégek	 rendre	góllal	 fejezték	
be	lendületes	támadásaikat,	míg	a	hazaiak	lövései	a	kapu	mel-
lett	vagy	a	kapus	kezében	landoltak.	A	második	félidő	elején	ja-
vult	a	védekezés,	négy	perc	 telt	el	kapott	gól	nélkül,	 így	felé-
ledt	a	remény	egy	szorosabb	meccsre.	Lassan	azonban	magára	
talált	az	ellenfél,	ráadásul	a	félidő	derekára	elfáradtak	a	TSC	já-
tékosai,	és	a	frissebb,	gyorsabb	Bőcs	végül	növelni	is	tudta	fé-
lidős	előnyét.
A	nők	sem	jártak	szerencsével	Miskolcon,	igaz,	ők	jóval	kisebb	
„ruhát”	kaptak,	mint	a	fiúk,	sőt	a	második	félidőt	egálra	hozták.

Albrecht-Miskolc - Tiszaújváros
24-18 (14-8)

FutsaL.	 Ezüstérmet	 szereztek	 az	 FC	 Tiszaújváros	 2007-es,	
2008-as	labdarúgói	a	megyei	futsal	tornán	a	Sportcentrumban.	
Három	korosztályban	mérkőztek	azok	a	csapatok,	melyek	a	ja-
nuári	 selejtezők	győzteseként	 jutottak	 a	 tiszaújvárosi	fináléba.	
Az	U-13-as	korosztályban	érdekelt	hazai	focisták	mezőkövesdi,	
miskolci	és	sárospataki	együttesekkel	mérkőztek	meg.	Egy	sima	
győzelemmel	(Sárospatak),	és	két	izgalmas	döntetlennel	veret-
lenül	a	második	helyen	végeztek.

18. forduló 
Március 8., vasárnap 14:30
DVSC	II	-	Tiszaújváros
19. forduló 
Március 14., szombat 14:30
Tiszaújváros	-	Putnok
20. forduló 
Március 22., vasárnap 15:00
Tállya	-	Tiszaújváros
21. forduló 
Március 29., vasárnap
Szabadnapos
22. forduló 
Április 5., vasárnap
DEAC	-	Tiszaújváros
23. forduló 
Április 12., vasárnap
Tiszaújváros	-	Sényő
24. forduló 
Április 19., vasárnap

Balassagyarmat	-	Tiszaújváros
25. forduló 
Április 26., vasárnap
FC	Hatvan	-	Tiszaújváros
26. forduló 
Május 3., vasárnap
Tiszaújváros	-	Jászberény
27. forduló 
Május 10., vasárnap
Cegléd	-	Tiszaújváros
28. forduló 
Május 17., vasárnap
Tiszaújváros	-	ESMTK
29. forduló 
Május 24., vasárnap
Eger	-	Tiszaújváros
30. forduló 
Május 31., vasárnap
Tiszaújváros	-	Füzesgyarmat

A TFCT menetrendje

Nagyot harcoltak a kicsik.

Nehéz volt áttörni a bőcsi falat.

Tóth Viktor (9) 15 pontot szerzett, 11 büntetőt dobhatott, mindet értéke-
sítette.

Kemény belépőkből egyik oldalon sem volt hiány. Szerencsére azonban senki 
nem szenvedett komolyabb sérülést. A keretben e nélkül is bőven van maródi.

Március 8-án Debrecenben „nőnapo-
zik” a Tiszaújváros.

Felugrás a kezdésért. Ahogy a mecs-
cset, ezt is a Győr nyerte.
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Portaszító zuzmóképek a lakásban
A zuzmó moszatok és gombák együttélésé-
ből keletkezik. Telepes növény. Ezeket olvas-
hatjuk az általános iskolai tankönyvben. Én 
eddig mindössze fotón találkoztam ezzel az 
érdekes, és különleges növénnyel. Nem cso-
da, hiszen a zuzmó az északi tundraéghajla-
ton él. Kovács Anikó ebből a nem mindenna-
pi növényből készít képeket, így hozza köze-
lebb az emberhez a természetet.  

- Egyre inkább elterjed ez a dekorálási mód-
szer - mutatta munkáit Anikó. - Ez egy új di-
vat. Ezen a mai workshop-on kisebb képeket 
készítünk, de láttam már olyan irodákat, étter-
meket, ahol egy egész fal be volt fedve zuz-
móval.
- Azon kívül, hogy színfoltja lehet a lakásunk-
nak, milyen előnyei vannak  annak, hogy zuz-
móképet akasztunk a falra?
- Az első dolog, ami pozitívan hat ránk, az a 

kép elkészítése. Olyan dologgal díszíthetjük a 
környezetünket, amit mi készítettünk, ami ne-
künk tetszik, ebben pedig csak a kreativitásunk 
szabhat határt. A zuzmó a természetben a leg-
több esetben zöld vagy szürkés színű, de van-
nak színes változatai is, ami a benne lévő szer-
ves anyagoktól és az élőhelyüktől függ. Példá-
ul a narancs, a vörös, a barna színűek a szá-
raz helyeken élőkre jellemző. Azonban azokat 
a zuzmókat, amiket kifejezetten dekorálásra 
szánnak, ételfestékkel színeznek be, hogy mi-

nél erőteljesebb árnyalatokat kapjanak. Illet-
ve minél nedvesebb a környezet, minél maga-
sabb a páratartalom, annál tovább marad meg 
az élénk szín.  
- Ha elkészítjük a képet, igényel gondoskodást?
- Bár élő növényekből készítjük a képeket, kü-
lönösebb gondoskodást nem igényel. Locsol-
ni például kifejezetten nem szabad, mert meg-
penészedik. Viszont érdemes a lakásnak abba a 
részébe elhelyezni, ahol magasabb a páratarta-
lom, mert tovább megőrzi a szép színét.

- Ha nem kell locsolni, akkor gondolom egy idő 
után elszárad, és ki kell cserélni.
- Nem úgy kell elképzelni, mint egy szoban-
övényt, hogy elszárad, megbarnul, kidobjuk. 
A zuzmókép, ha megszárad, ugyan egy kicsit 
veszít a színéből és már nem olyan finom, pu-
ha, mint frissen. Durvább, keményebb tapintá-
sú lesz. Nem szemetel, és ami nagyon jó, hogy 
portaszító, így hosszú ideig lehet a lakásunk dí-
sze.  

ema

Kesztyűs kézzel kell bánni a zuzmóval.

A zuzmókép portaszító.

12. � Rendezvények 2020. március 5.
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