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Járványügy
Európában a koronavírus-járvány harmadik hulláma zajlik,
hazánkban a szerdai adatok szerint 1548 fővel emelkedett a
beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 94 beteg. A gyógyultak száma 299.989 fő, az aktív fertőzötteké 77.250.
Eddig 348.927-en kaptak védőoltást, városunkban is folyamatosan oltanak a háziorvosok, a Pfizer és a Moderna vakcinák után a múlt héten megérkezett az AstraZeneca oltóanyag
is. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ bentlakásos
intézményeiben ezen a héten megkapják a második oltást is.
Tiszaújvárosban az elmúlt héten 20 új fertőzöttet regisztráltak
a hatóságok, 12-en kórházi ápolásra szorulnak, öten meggyógyultak, jelenleg 20 aktív fertőzöttet tartanak számon.

Dr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzet miatt kapott törvényi felhatalmazás alapján - rendeletet hozott Tiszaújváros 2021. évi költségvetéséről. A csökkenő bevételekkel, ugyanakkor növekvő kiadásokkal és elvonásokkal számoló
pénzügyi terv célja, hogy válságálló legyen, biztosítsa az igazságos társadalmi újraelosztást és a cselekvő szolidaritást,
mindemellett a jövőt is szolgálja. Cikkeink a 3. és 4. oldalon.

Szolgáltatóház épül,
az Aldira még várni kell

Szerdától apadnak folyóink
A hétvégére már intenzív apadást jeleznek a Tiszára is, a vízügyi jelentések szerint szerdáig áradt a folyó.
Napok óta víz alatt van a Tisza-sziget, a jeges ár elöntötte ezt
a területet is. A betonplaccig még be lehet jutni, de körülötte
már mindent víz borít.
Bár az áradó Tisza visszatartja a Sajó vizét, jó hír, hogy a Sajó
apad a vízgyűjtő területén. Még mindig útzár van a Kesznyéten felé vezető úton, a kompok nem járnak, a szederkényi és
az örösi gátoldalban is hatalmas mennyiségű víz áll.
A városközponti dísztó is kilépett medréből, a posta felőli oldal alsó sétányát elöntötte a víz, szinte teljesen ellepi.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése alapján a következő
hat napban az I. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízszintek várhatóak a Felső-Tiszán, a Krasznán, és a Körösök vízrendszerén, II. fokú szintek feletti értékek várhatóak
a Közép-Tiszán, és a Bodrogon.

Üzletek és garázsok lesznek az épülő szolgáltatóházban.
Újabb fejlesztés indult el a Tiszaújvárosi Ipari Parkban. Információink szerint a Huszár Andor úton, a Jabil Circuit Magyarország Kft.-vel szemben szolgáltatóház épül. A közel 1000 négyzetméteres kínai tulajdonú épületben garázsokat és öt üzlethelyiséget alakítanak ki.
- A tiszaszederkényi bekötőút mellett az Aldi Magyarország
Élelmiszer Bt. tervezi, hogy áruházat nyit. Azonban szeptember 29-étől az Aldi kérte az engedélyezési eljárás szüneteltetését, ami hat hónapig érvényes - tudtuk meg Kósa-Tóth Zoltántól,
a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjétől. - Ha március 29-e előtt
felfüggesztik az eljárás szüneteltetését, akkor folytatódik az engedélyezés és az építkezés is megkezdődhet, ha nem akkor ez az
eljárás megszűnik. A jelenlegi helyzetről a Megyei Kormányhivatal tájékoztatott minket - tette hozzá az ügyvezető.

Egyelőre nem jön az Aldi.

2. � Sokféle

2021. február 18.

Bessenyei Jánosné (Aranka) emlékére

„Alszik, üldözte őt a sors ezernyi bajjal, és mégis élt, amíg mellette volt egy angyal. Meghalt,
oly egyszerű a magyarázata, Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.”
1962 - 2021
Nézzük a mosolygós arcodat és keressük a válaszokat. Miért kellett ennek így történnie? Hogy
múlhat el miden így egyszerre? Elgyengült karod nem olyan rég még gyerekeket ölelt magához, söpörte az óvodaudvart, feltálalta a finom ebédet, törölte, porolta, felmosta a csoportszobát, hogy a gyerekeket tiszta környezet várja. Kedves, vidám, életigenlő természeted erőt
adott a kollégáidnak, munkatársaidnak is. Az óvodában töltött 14 év alatt soha nem tudtunk
olyat kérni Tőled, amit meg ne tettél volna. Ha a szükség úgy hozta, hétvégén is jöttél, nyitottad, zártad az óvodát. Mindig, mindenben számíthattunk rád. Ennek elismeréseként, 2019-ben
az óvoda közössége úgy döntött, hogy a „Gyermekmosoly évi díjat” Neked ítéli oda. Boldogan és elérzékenyülten vetted át, és mi Veled örültünk, mert tudtuk, hogy megérdemelted. És
most itt állunk megrendülten Rád emlékezve. Hiszen mindvégig bíztál, reméltél és titkon már
a nyugdíjas éveidre készültél. Bár fizikai valódban már nem lehetsz többé közöttünk, de az érzések, az emlékek, a jóízű nevetésed örökre itt marad velünk!
Megrendült szívvel búcsúzik Tőled a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója.
Nyugodj békében drága Aranka!
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

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

Rendőrkézen
a barkácsgép-tolvaj

A lopással gyanúsítható férfi kilétét a tiszaújvárosi rendőrök kilenc napon belül kiderítették.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 26 éves körömi férfivel szemben.
A gyanúsított 2021. január 24-én az éjszakai órákban egy Tiszaújvárosban lévő garázs tetőzetét megbontotta, majd az épületből alkoholt, illetve különböző fúrógépeket, csiszológépeket,
fűrészgépeket tulajdonított el több tízezer forint értékben.
A rendőrök kilenc napon belül elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki kihallgatása
során beismerő vallomást tett.
police.hu

Mulasztás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári sorozatunk. A megfejtéseket a hónap
végén egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 21-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd február 22-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út
9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-19		
8-19
8-15

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Egyházi hírek

Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, nagyböjt
I.vasárnapja. Szentmise után lesz lehetőség hamvazkodásra.
Február 28-án gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok február 28áig jelezzék a plébánián.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák
a részvételre. Mivel egyelőre templomi felkészítő nem lehetséges, ezért a szentmise rendszeres látogatása jelzi a szentségek felvételének szándékát!
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 17.30 Előreszentelt
Adományok Liturgiája. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30
vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent
Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye.
Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„...hogy szemünk tartózkodjék minden gonosz tekintettől, hallásunk hozzáférhetetlen legyen a rest beszédeknek, nyelvünk
pedig tisztuljon meg az illetlen beszédtől. Tisztítsd meg a Téged dicsérő ajkunkat, Urunk! Tedd, hogy kezünk tartózkodjon
a hitvány cselekedetektől, és csak neked tetsző dolgokat tegyen...” (Liturgikon).

Református

Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben templomainkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházközség néven kereshető), amely facebook oldalunkról is közvetlen elérhető.
A Magyar Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény
• Bűnbánati istentisztelet 2021. február 19-én, pénteken 18
órakor.
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 21-én, vasárnap 10 órakor.
Tiszaújváros
• Bűnbánati istentisztelet 2021. február 19-én, pénteken 17
órakor
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 21-én, vasárnap 11 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot
igényelnek, de visszatérhettünk templomainkba.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a perselypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet
számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen
célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)

A feltámadás hitében és reményében a Tiszaújvárosi
Római Katolikus Plébánia tudatja, hogy

Jóni Béláné Répási Lenke

testvérünk 2021. február 8-án visszaadta lelkét teremtőjének. Lelke üdvéért a szentmisét 2021. február 19-én 10
órakor mutatjuk be a tiszaújvárosi római katolikus templomban. Hamvait a szentmise után 10.30-kor helyezzük el
az altemplomban.
Kérjük, hogy akik rész szeretnének venni, szeretetüket
imádságos lelkülettel és egy szál virággal
csak a templomban fejezzék ki.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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Emberközpontú, válságálló költségvetés
Február 15-én dr. Fülöp György polgármester - a veszélyhelyzet miatt kapott törvényi
felhatalmazás alapján - rendeletet hozott Tiszaújváros önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről. A csökkenő bevételekkel, ugyanakkor növekvő kiadásokkal és elvonásokkal
számoló pénzügy terv kiemelt célja, hogy válságálló legyen, biztosítsa az igazságos társadalmi újraelosztást és a cselekvő szolidaritást, mindemellett a jövőt is szolgálja.
A járványhelyzet miatt a „megszokott felállásban” dr. Fülöp György polgármester dr. Juhos
Szabolcs jegyző segítségével ismertette az eredetileg a képviselő-testület ülésére tervezett napirendi pontokat, az ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket, döntéseket. Mindenekelőtt a város
2021. évi költségvetéséről szólót, melyet - közölte a polgármester – a frakcióvezetőkkel is egyeztetett. (A frakcióvélemények lapunk 4. oldalán.)

A költségvetésről általánosan
Tiszaújváros önkormányzatának költségvetése
elé dr. Fülöp György polgármester írt rövid ös�szefoglaló bevezetőt:
„Az önkormányzati költségvetés tervezése és
összeállítása minden évben alapos előkészítést,
pontos, precíz és körültekintő munkát követel meg. Különösen igazak ezek a követelmények az idei évre vonatkozóan, hiszen egy komoly járványügyi helyzetben, rendkívüli intézkedések között igyekszünk városunk lakóinak
egészségét megóvni, a súlyosabb egészségügyi
krízist elkerülni, mindemellett kötelességünk a
város zavartalan működésének feltételeit megteremteni, és a nehéz helyzetbe került embertársainkon segíteni.
Mindannyiunk előtt ismert, hogy az elmúlt év a
pandémia, és a kialakult gazdasági válság igen
nehéz helyzetbe hozta a gazdaság szereplőit, és
ezzel összefüggésben sok ember, család küszködik tartós krízissel.
A fentiek mellett a központi intézkedések is jelentős hatással vannak az önkormányzat költségvetésére. A jelenlegi számokat tekintve
megállapítható, hogy közhatalmi bevételeink
körülbelül a 2013-as szinten teljesülhetnek,

amely komoly bevételkiesést jelent, miközben
a működési kiadásaink is nőttek az infláció és a
bérfejlesztések hatására.
Éppen ezért kiemelt célunk, hogy idei költségvetésünk válságálló legyen, és nagyon fontos,
hogy az önkormányzat akkor is tudjon támogatást adni a rászorulóknak, amikor tőle - különféle elvonások miatt - pénzügyi forrásokat
vesznek el.
Mindezek alapján önkormányzatunk 2021. évi
költségvetése elsősorban emberközpontú, biztosítani fogja az igazságos társadalmi újraelosztást és a cselekvő szolidaritást. Ezzel a leginkább hátrányos helyzetű családoknak, gyermekeknek és időseknek tudunk majd hathatós
segítséget nyújtani.
Ugyanakkor az idei büdzsé egyben a jövőt is
szolgálja, hiszen minden olyan lehetőséget, eszközt megragadunk (pl. a keleti lakóövezet fejlesztése), amellyel a fiatalokat, a családalapítókat városunkban tarthatjuk, vagy idevonzhatjuk.
Úgy gondolom, hogy a költségvetésben megfogalmazott alapelveink maradéktalan betartásával bizakodva tekinthetünk a 2021-es év elé,
önkormányzatunk sikeresen elláthatja kötelező és önként vállalt feladatait, fejlesztési célkitűzéseit Tiszaújváros polgáraival együttműködve.”

Csökkenő bevételek,
növekvő kiadások, elvonások
A központi jogalkotás, valamint a mindennapjainkat meghatározó világjárvány hatására folyamatosan gyengül az önkormányzatok öngondoskodó képessége, szűkül a mozgástér,
kevesebb a működtetésre, fejlesztésekre fordítható forrás. Nem kivétel ez alól városunk sem áll az előterjesztésben.
Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is olyan
kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben,
amelyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tételek a gépjárműadó
állam által történő elvonása, kiadást növelő tételek a szolidaritási hozzájárulás, a minimálbér,
a garantált bérminimum emelése, melyhez nem
részesül központi forrásban az önkormányzat,
valamint a járvány miatti védekezéshez kapcsolódó kiadások.

A négy alappillér

A költségvetés négy alappilléren nyugszik,
melyekre szóbeli kiegészítésében dr. Fülöp
György hangsúlyosan is kitért.
Az új típusú koronavírus járvány elleni védekezés pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
- Azért fogalmazunk ilyen általánosan, mert
a járvány elleni védekezés, a járványkezelés,
nem egy statikus dolog, nincsenek bevált receptjeink. Azt láttuk az elmúlt hónapokban,
az elmúlt évben, hogy folyamatosan és dinamikusan változnak a dolgok. Erre mindig lesz
pénz. Az emberi élet egyszeri és pótolhatatlan, és nekünk azon kell dolgozni, hogy mindenkit meg tudjunk védeni.
Az önkormányzati szférában dolgozó munkaerő és munkahelyek megtartása. Az eddig elért bérszínvonal és anyagi juttatások megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a bevételek
függvényében (pl.: egyéb juttatások, évközi
vagy év végi elismerés).
- A legfontosabb üzenet az, hogy mindenkinek megmarad a munkahelye, vannak olyan
munkakörök, ahol most más típusú munkát
végeznek, például a fürdőben éppen karbantartanak, az intézményi karbantartásba segítenek be, de mi azt gondoljuk, hogy ezek az emberek az elmúlt években, évtizedekben rengeteget tettek a városért. Most a város felelőssége az, hogy biztosítsa a munkahelyeket. Nem
lesz létszámleépítés, nem tervezünk bércsökkentést. Sőt, ha úgy alakul a város bevétele,
vagy olyan befektetők érkeznek, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt években, vagy rendszeres, vagy egyszeri, vagy többszöri juttatással elismerjük az önkormányzati érdekszférában dolgozókat.
Együttműködés a helyi gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal annak érdekében,
hogy az általuk foglalkoztatottak munkahelyei
megmaradhassanak.

Takarékos, ésszerű és átlátható önkormányzati gazdálkodás folytatása, és a közpénzek
Tiszaújvárosban élők érdekében történő felhasználása.
- Ez tehát az a négy alappillér, amire építettük
a költségvetést. Ennek a költségvetésnek válságállónak kell lennie, hogy a gazdasági válságot, a járványt és az abból következő gazdasági problémákat kezelni tudja. Én bátran
kijelentem, hogy ez egy válságálló költségvetés, amely emberközpontú, az itt élő emberek
érdekeit szolgálja. Odafigyelünk arra, hogy
igazságos társadalmi újraelosztás legyen, és
arra is, hogy ne csak beszéljünk róla, hogy
van ilyen, hogy szolidaritás, hanem a mindennapokban gyakoroljuk is. Ez az úgynevezett
cselekvő szolidaritás. Ez az, amikor a szociális ellátórendszerünket olyan elemekkel bővítettük, úgy erősítettük meg, hogy mindenkinek, aki rászoruló, tudjunk segíteni. Nekem
polgármesterként mindig összvárosi érdeket kell nézni. Én nem látok a városban jobboldaliakat, nem látok baloldaliakat, nem látok „középoldaliakat”, én városlakókat látok,
meg olyan embereket látok, akiknek szükségük van a segítségre, meg olyan embereket látok, akik együttműködnek velünk azért, hogy
ez a város továbbra is sikeres legyen. Azt tudom ígérni, hogy mindenkinek segíteni fogunk. Annak ellenére is, hogy a várost is sújtják elvonások. Mondhatnám azt egy kicsit
irodalmian, hogy noha tőlünk elvesznek, mi
akkor is adunk, ha nekünk nem segítenek, mi
akkor is fogunk segíteni. Nagyon fontos alapelvnek tartjuk, hogy a költségvetés transzparens, átlátható legyen. Tisztességesen hajtsuk
végre, korrupciómentesen. Erről bátran lehet
beszélni, mert ebben a városban nincsenek
ilyen típusú ügyek, és nem is lesznek. Itt nem
lesz haveri kapitalizmus, és nem fog épülni
lojalitás alapú gazdaság.

A polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót ezúttal is élőben közvetítette a Tisza TV.
A működési költségvetés kiadásainak egyik oldala biztosítja a közszolgáltatások, szolgáltalegjelentősebb tétele 2021-ben is a szolidaritá- tások megszokott színvonalának ellátását.
si hozzájárulás. A törvény értelmében a 22 000 A középületek, közterületek állagának megőrforint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóe- zésére, műszaki színvonalának emelésére, berő-képességgel rendelkező önkormányzat az ruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra
egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől közel 1,2 milliárd Ft áll a költségvetésben renfüggő mértékű szolidaritási hozzájárulást tel- delkezésre.
jesít a központi költségvetésnek. Tiszaújváros A Kormány 2019-ben engedélyezte egy infraönkormányzatát szolidaritási hozzájárulás cí- struktúrafejlesztési hitel felvételét (462 millió Ft),
mén az idén 1.768.584.290 Ft befizetési köte- így a közbeszerzési eljárás sikeres lezárása esetén
lezettség terheli.
a keleti lakóövezetben a közművek kiépítését köSzámos feladat, fejlesztési elképzelés meg- vetően az építési telkek értékesíthetővé válnak, és
valósításában gondolkodik az önkormányzat, megvalósulhat a Szent István út 1-11. számú épüazonban a vázolt okok miatt ezek végrehajtá- let mögötti közterület rekonstrukciója.
sa csak a mindenkori pénzügyi lehetőségekhez Saját forrásból a városközponti tó rézsűvédelmérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mel- mének kivitelezése szerepel a tervben.
lett, ütemezetten történhet.
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek
Tény, hogy Tiszaújváros múltja, jelene és jövő- tervezett előirányzata 7.017.692.741 Ft, mely
je szorosan összefügg az itt működő ipari válla- a 2020. évi eredeti előirányzattól 7,9%-kal alalatokkal. A helyi gazdasági szféra teljesítménye csonyabb.
- elsősorban a helyi iparűzési adóra, mint legjelentősebb bevételi forrásra gyakorolt hatása
Néhány részlet
révén - döntően meghatározza az önkormányA már említett közhatalmi bevételeket a hezat mozgásterét. Mindezekre tekintettel fokolyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb
zottan szükséges vizsgálni a világpiaci folyaközhatalmi bevételek alkotják. A tervezett
matoknak a helyi gazdasági környezetre gyaelőirányzat 4.207.878.000 Ft, mely 24,6%-kal
korolt hatásait, valamint a dinamikusan váltoalacsonyabb a 2020. évi eredeti előirányzatnál.
zó jogszabályi környezetet.
A helyi adók tervezése során a hatályos heA mostani költségvetés ugyan egy évre készül,
lyi adórendeleteket, a törvényi változásokat, a
de a körülmények fokozottan indokolják a tu2020. évi tényleges teljesítést, az adóbevalládatos, felelős és előrelátó tervezési szemlélesok alapján számszerűsíthető adóelőlegeket és
tet, mely megköveteli azt, hogy 2021-ben is taa már befizetett adót, az adóköteles adótárgyakarékos legyen a gazdálkodás, valamint azt is,
kat, illetve ezek prognosztizált változását vethogy megfelelő tartalék képződjön annak érdeték figyelembe.
kében, hogy a város képes legyen szembenézni
Építményadóban a 648.000.000 Ft előirányzatot
az elkövetkező időszak kihívásaival.
a 2015-től hatályos 900 Ft/m2-es adómérték, a
Fontos, hogy az önkormányzat 2021-ben is a
magánszemélyeket érintő, változatlan mértékű
kialakult szervezeti keretek között kívánja eladókedvezmények, adómentességek megtartálátni a feladatait, mind az intézmények, mind
sa, valamint a 2020-ban használatba vett új épía gazdasági társaságok esetében. A gazdasátésű építmények esetében, a 3 évig terjedő, hagi társaságok tekintetében azonban vizsgálni
tározott idejű, 200 Ft/m2-es kedvezményes adószükséges a még hatékonyabb struktúra kialamérték indokolja. A tervszám 2,05%-kal meghakításának lehetőségeit.
ladja a 2020. évi előirányzatot, ennek elsődleges
oka, hogy magasabb ellenőrzésekből származó
A legfőbb számok
bevétellel kalkulálnak az év folyamán.
A költségvetési bevételek tervezett előirányza- A helyi iparűzési adó bevétel tervezett előirányta 7 milliárd Ft, melyet az előző évi maradvány zata 3.550.000.000 Ft. A tervszám az előző év
1 milliárd Ft-tal, hosszú lejáratú hitel felvéte- módosított előirányzatához képest jelentősen
le 462 millió Ft-tal, az állampapírok visszavál- csökken, és számos kockázatot rejt magában,
tása 1 milliárd Ft-tal egészít ki, így a bevételek miután a koronavírus-világjárvány a helyi gazfőösszege 9,5 milliárd Ft.
daság egyes szegmenseit (autóipari beszállíA költségvetési kiadások tervezett előirányzata tók, gumigyártás, éttermi vendéglátás) érinközel 9,5 milliárd Ft - ebből a működési költ- tő negatív hatása várhatóan fokozottabban fog
ségvetés kiadásainak előirányzata 8,3 milli- megmutatkozni a visszautalások és az előleárd Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásainak gek megállapítása során. A csoportszintű petelőirányzata közel 1,2 milliárd Ft.
rolkémiai árrés enyhe növekedése ellenére a
A bevételek és a kiadások főösszegének egye- MOL Petrolkémia Zrt. adóteljesítménye 2020zősége ellenére a költségvetési hiány (az éves ban csökkent és a műgumigyártól továbbra sem
költségvetési bevételek, kiadások) közel 2,5 várható még adóbevétel, ugyanakkor tovább
milliárd Ft.
halad a poliol beruházás és várhatóan elkezdőEnnek csökkentése érdekében év közben fo- dik a Tiszai Erőmű felújítása is.
lyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadá- A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.178.
sok csökkentésének és a bevételek növelésé- 373.816 Ft-ot tesznek ki, ebből a beruházánek lehetőségét.
sok előirányzata 576.628.457 Ft, a felújításoké
Az előző évhez képest az önkormányzat mű- 460.303.559 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiködési támogatásai, az államháztartáson belül- adásoké 141.441.800 Ft.
ről várható működési célú támogatások, a fel- (A költségvetés egyes részleteire, illetve a tohalmozási bevételek előirányzata növekszik, vábbi polgármesteri döntésekre (melyek a váa közhatalmi bevételek, a működési bevéte- rosi honlapon az Önkormányzati Tájékoztató
lek, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök és Rendszerben is megtekinthetők) későbbi száa finanszírozási bevételek előirányzata pedig mainkban visszatérünk.)
csökken. A forrásokat az óvatosság elve alapFerenczi László
ján vették számba, de a költségvetés bevételi

4. � Aktuális

2021. február 18.

A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület Önkormányzati Frakciójának véleménye
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az idei költségvetés elkészítése különösen nehéz feladatot jelentett mind a hivatali szakemberek, mind a városvezetés számára. A pandémia miatt rendkívüli, sokszor előre nehezen
megjósolható körülmények között kell biztosítani a megfelelő
pénzügyi forrásokat az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására. Emellett azonban törekednünk kell
arra is, hogy a város fejlesztésére, a rászorulók megsegítésére
is elegendő pénzt fordítsunk. Úgy gondolom, hogy ezeknek az
alapkövetelménynek sikerül 2021-ben is megfelelnünk.
Kiemelten fontos az emberi élet védelme, ezért fontos eleme a
költségvetésnek a járvány elleni védekezés anyagi, személyi és
tárgyi feltételeinek megteremtése. Ugyanakkor nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a válsághelyzetben is meg tudjuk őrizni az önkormányzati szférában dolgozók munkahelyeit, az elért bérszínvonalat és a különböző anyagi juttatásokat. Amen�nyiben év közben kedvezőbb folyamatok indulnak el, a bérek
további fejlesztésére is sor kerülhet. Persze mindezt úgy kellett
elérnünk, hogy az önkormányzat bevételei - központi intézkedések miatt is - jelentős mértékben csökkennek.
Költségvetésünk középpontjában az emberek, a családok, az itt
élők állnak. Szeretnénk, ha városunk folyamatosan fejlődne, és

a fiatalokat, a családot alapítókat itt tudnánk tartani. De mindezen túl elsődleges szempont, hogy segítséget tudjunk nyújtani
a nehéz helyzetbe került városlakóknak.
Nyitottak vagyunk az együttműködésre a helyi gazdaság szereplőivel is annak érdekében, hogy minél kisebb veszteséggel kerüljenek ki a jelenlegi krízishelyzetből. Nagyon örülök annak, hogy ez a pénzügyi terv lehetőséget nyújt a fenti célok megvalósítására, ezért a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület Önkormányzati Frakciója egyhangúlag támogatja Tiszaújváros önkormányzatának 2021. évi költségvetését. Természetesen szívesen fogadunk minden olyan kezdeményezést és javaslatot, amely a költségvetés egyensúlyban tartása mellett Tiszaújváros fejlődését szolgálja. Ezúton
is szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal munkatársainak a költségvetés összeállításában végzett alapos és
szakszerű munkáját. A legfontosabb szempont számunkra
az, hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokat a közösség érdekében, az itt élők javára minél hatékonyabban
használjuk fel.
Pap Zsolt
frakcióvezető

A Fidesz és a Városért Egyesület frakció véleménye és javaslatai
Tiszaújváros önkormányzatának 2021. évi költségvetéséhez

Egy háromnegyed részben koronavírus járvány uralta 2020-as
évet hagytunk magunk mögött. A járványt legyőzni még nem
sikerült, ezért a 2021-es év továbbra is embert próbáló nehézség elé állítja hazánkat, az ország gazdaságát és ebből következően a települési önkormányzatokat. Az immár csaknem egy
éve tartó járvány veszélyezteti egészségünket és sokaknak a
mindennapi megélhetését is. Az emberi élet védelme, a gazdaság működőképességének fenntartása és gyermekeink oktatásának biztosítása sok új, eddig nem végzett feladatokat ró az
önkormányzatokra. Nem tudjuk, meddig kell a jelenlegi járványhelyzettel számolni és mikor térhetünk vissza a normál
működési rendbe. Addig viszont mindent meg kell tenni az önkormányzatunknak, hogy ezt a járványt minél előbb legyőzzük
és a város lakóit minél jobban megkíméljük a járvány okozta
gazdasági ellehetetlenüléstől. Frakciónk egyetért és támogatja
a 2021. évi költségvetés azon elveit, hogy legfontosabb feladat:
• A járvány elleni védekezés pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeinek a biztosítása.
• Az önkormányzati szférában dolgozó munkaerő és munkahelyek megtartása.
• Együttműködés a gazdasági társaságokkal és vállalkozásokkal annak érdekében, hogy foglalkoztatottjaikat ők is meg tudják tartani.
• Takarékos és átlátható gazdálkodás és felhasználás a tiszaújvárosiak jóléte érdekében.
A költségvetés bevételi adatai alacsonyabbak, mint az előző
években. Ennek oka a helyi adók csökkenése. Nem tartjuk biztonságosnak és elfogadhatónak, hogy a költségvetés bevételi és
kiadási egyensúlyának fenntartását a 1,5 milliárd Ft értékben a
nagy adózók által régebben befizetett előrehozott adó felhasználása biztosítja. Ez veszélyezteti azon év bevételét, amely évben a nevezett adózók az előrehozott befizetésüket igénybe kívánják venni.
Örülünk annak, hogy a kormány által a kis és közepes vállalkozásoknak biztosított helyi adókedvezmény segíti a tiszaújvárosi vállalkozásokat és az önkormányzatot sem éri hátrány, mert
a kormány ezt a kieső bevételt 200 millió Ft-tal kompenzálja.
Javasoljuk a legnagyobb veszteséget szenvedő tiszaújvárosi vendéglátóipari vállalkozások számára gazdasági mentőcsomag létrehozását a beadott részletes javaslatunk szerint. Szükségesnek
látjuk számukra átmenetileg építményadó-mentességet biztosítani és a már befizetett adót támogatásként visszaadni.

Javasoljuk, hogy a közel 0,5 milliárd Ft-beruházási hitelből
megvalósuló fejlesztések után befolyó bevételt elkülönítetten
kezelje az önkormányzat, csak a hitel és annak kamatainak törlesztésére fordítódjon.
Hiányoljuk, és ezért javasoljuk, hogy a megnyíló pályázati lehetőségek önrészére forrást különítsünk el, hogy tudjon az önkormányzat 2021-ben pályázni.
Egységesíteni szeretnénk az oktatási intézmények támogatásának rendszerét, ezért javasoljuk, hogy mind az állami, mind pedig az egyházi iskoláknál március 31. legyen az önkormányzati támogatás átadási időpontja.
Áttekintettük a tavalyi költségvetési javaslatunkat és a meg
nem valósultak közül az alábbiakat továbbra is fenntartjuk.
• Szent István út mögötti terület rendezésével párhuzamosan
szükségesnek tartjuk a Hunyadi Mátyás Iskola parkolási problémájának megoldását. Javasoljuk az iskola mögötti parkoló és
a Bolyai köz összekapcsolását.
• Nagyon fontosnak tartjuk az Erőmű lakótelepre menő út felújítását és mellette kerékpárút építését. Tiszaújváros idegenforgalma szempontjából fontos, hogy a Tisza-part, a kikötő, az új
szálloda és a környező, kerékpárral megközelíthető Tisza-parti települések felkerüljenek a helyi idegenforgalmi célpontok
közé.
• Meg kell oldani a város legkeskenyebb utcájának, a Lorántffy
útnak parkolási gondjait. Az e célra alkalmas terület a Lorántffy
útra merőlegesen rendelkezésre áll. Ezt a munkát saját cégünk
is el tudja végezni.
• A hidegvíz szolgáltatásban jelentkező mérési és elszámolási eltérések vizsgálata és modellezése saját cégünk segítségével. Az üzemkísérlet tapasztalatai alapján javaslat a szolgáltató
ÉRV, az önkormányzat és a lakásszövetkezetek felé. A megoldásra szükség szerint helyi pályázati lehetőség biztosítása a lakásszövetkezetek részére.
• Bababarát önkormányzat szeretnénk lenni. Miután elöregedő
város vagyunk, fontos hogy új, egymásra épülő elemekkel bővítsük a gyermekvállalás támogatását városunkban. Ennek lépései: kapcsolatfelvétel gyermeket váró anyukákkal, a megszülető gyermekek köszöntése, a kismamák gyermekágyas időszakának segítése és minden más bababarát önkormányzat tapasztalatainak hasznosítása.
• Új beruházások indításánál előnyben kell részesíteni azon beruházásokat, amelyek működési költséget csökkentenek, illet-

ve a környezetvédelmet szolgálják. Szükség lenne minél több
intézménynél napelemek telepítésére és saját zöld energia termelésre.
• Tudjuk, hogy ez a költségvetés saját forrásból nem teszi lehetővé az általunk felsorolt fejlesztéseket. Bizonyára a másik
oldalon is van hasonló mértékű javaslat. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha forrásokat vonunk be, pályázati pénzeket nyerünk el, minden lehetőséget kihasználunk forrásaink növelésére. Ez akkor lehetséges, ha energiáinkat nem egymás ellen, hanem összefogással, közösen a város fejlődésére fordítjuk. Ebből az összefogásból nem hiányozhat a város országgyűlési képviselője, dr. Koncz Zsófia sem. Vegyük igénybe segítségét, szakítsunk azzal a tiszaújvárosi gyakorlattal, hogy ha
nem baloldali az országgyűlési képviselő, akkor úgy teszünk,
mintha nem is lenne. Nekünk most céljainkhoz szükségünk van
segítségre. Mi ebben támogatjuk az önkormányzatot, és segítséget ajánlunk a minél szélesebb összefogáshoz.
Steinerné Vasvári Éva
frakcióvezető

2021. február 18.

Megkezdődött a tömeges oltás
Jelenleg ötféle koronavírus elleni oltóanyag
áll rendelkezésre hazánkban, az unió által is
engedélyezett Pfizer, Moderna és AstraZeneca mellett az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet zöld utat
adott az orosz Szputnyiknak és a kínai Sinopharmnak. Az utóbbiból kedden 550 ezer
adat érkezett, mely 275 ezer embernek elegendő vakcina. A vakcina megérkezése után
a Nemzeti Népegészségügyi Központ megkezdi az úgynevezett felszabadító vizsgálatot, ez után lehet használni a kínai oltóanyagot.
A tiszaújvárosi háziorvosi körzetekben is zajlanak az oltások. Oltják az időseket, a hatvan
év alatti krónikus betegeket. Csütörtökön Dr.
Szinku Tímea háziorvos is megkezdte az oltást.
Egy ampulla AstraZeneca oltóanyagot kaptak,
amely tíz ember beoltására elég.
- A NEAK rendszerébe, az e-jelentés rendszerbe kell belépnünk, ott küldik el mindig az oltandók listáját, ami mindig több mint ahány oltóanyagot kapunk - mondta Dr. Szinku Tímea.
- Az, hogy kapunk-e oltóanyagot, mindig az

„Az, hogy kapunk-e oltóanyagot,
mindig az utolsó másodpercben dől
el.”
Dr. Szinku Tímea

utolsó másodpercben dől el. Múlt héten is kellett volna, hogy oltsunk 74 évnél idősebbeket,
de az oltás napján derült ki, hogy mégsem kapunk, hat pácienst tudtunk csak beküldeni az
oltópontra. Persze mindenki saját maga oldotta meg a beutazást, mert a megígért betegszállító-rendszer nem működött.
- Ebből az oltóanyagból is ugyanúgy kettőt kell
kapni? Mit lehet tudni az AstraZenecáról?
- Igen, két oltást kell adnunk, a másodikat négynyolc hét múlva. Én most négy hetet mondtam
mindenkinek, meglátjuk, hogy lesz-e akkor oltóanyag, gondolom, hogy biztosítják azt is,
hisz ugyanolyannal kell folytatni. Megkaptuk
az AstraZeneca 38 oldalas alkalmazási előiratát, ebben is vannak kérdőjelek, hiszen sokéves
tapasztalat nincs vele kapcsolatban. A járvány
mindenesetre tombol, meg kell ragadni az alkalmat, hogy beoltassuk magunkat.
- Sokféle vakcina van, mi történik azzal, aki
például azt mondja, hogy nem szeretné az
AstraZenecát, inkább más típusút adatna be?
Ilyenkor a lista végére kerül?
- Mi is a rádióból tájékozódtunk, ott mondták,
hogy aki nem fogadja el az oltást, az a lista végére kerül, de mi ezt a listát sem látjuk, mi mindig csak fix embereket kapunk. Ha több ember
van a listánkon, mint ahány oltóanyag, akkor
van lehetőség választani. Az első oltásnál, akiket Miskolcra küldtünk, meg kellett indokolni, hogy a sorban következő miért nem vállalja, hogy ezek után ő kap-e vagy nem, azt nem
tudom. Most itt egy nagyobb listát kaptunk, de
nem fogom jelezni, ha valaki nem kéri.
Csapó Noémi is az elsők között kapta meg az
AstraZeneca oltást.

Dr. Szinku Tímea egy ampulla oltóanyagot kapott, ami tíz ember vakcinázására elég.

Aktuális � 5.

Fodor Antal megkapja az első adag AstraZenecát dr. Kébel Zsolt háziorvostól.
- Azonnal regisztráltunk, én mindig is oltáspárti voltam, mindig minden oltást megkaptam „Mi próbáljuk meggyőzni az emberemondta.
Dr. Kébel Zsolt háziorvos rendelőjében is megket az oltás fontosságáról, hisz lassan
kezdődött az oltás, hétfőn Pfizerrel oltott időmásodrendű állampolgár lesz az, aki
seket, kedden AstraZenecával hatvan év alattinincs beoltva.”
akat.
Fodor Antal is az elsők közt regisztrált, mint
Dr. Kébel Zsolt
mondta, a hatóságok által bevizsgált és engedélyezett oltóanyagok mindegyikében bízik.
- Amennyire lehet, nyomon követem az esemé- ban nem kap minden praxis mindig oltóanyanyeket - mondta Holló László, aki szintén hó- got, ha jól emlékszem, akkor a mi területünkön
napokkal ezelőtt regisztrált a védőoltásra -, de négyszáz praxis van, a múltkor negyven amazt gondolom, hogy nem én vagyok a szakem- pullát kaptak, tehát minden tizedik praxisnak
ber. Ha azt mondják, hogy az én koromban, ál- jutott csak. Az oltóanyagért pedig nekünk kell
lapotomban ez a legmegfelelőbb oltóanyag, ak- elmenni az ÁNTSZ-hez.
- A betegek érdeklődnek, tájékozódnak az oltókor ezt kérem.
Tizenkét beteget oltottak hétfőn, a listán 124 anyagokról? Érkeznek kérések, hogy ki mit szenév szerepelt, kedden pedig a 74-es listából 10- retne, illetve nem szeretne?
en kaptak védőoltást. Rengeteg adminisztráci- - Az a probléma, hogy mi magunk is nehezen
ós feladat gyűlik fel ilyenkor, sok papírt kell ki- jutunk hiteles információkhoz. Nagyon sok tévtölteni, táblázatokban összesíteni. Az oltásba itt hit kering a közösségi médiában. Mi próbáljuk
meggyőzni az embereket az oltás fontosságáDr. Szilárd Szilvia doktornő is besegít.
- Nem mondom, hogy könnyű, de megoldjuk ról, hisz lassan másodrendű állampolgár lesz az,
- mondta Dr. Kébel Zsolt háziorvos - egy ki- aki nincs beoltva. Sajnos egyre inkább erre kell
csit ad hoc, hogy mikor érkezik az oltóanyag, gondolnunk, lassan már kijön a plasztikkártya
hogy mikor mennyit sikerül felpakolni a repü- is. Azt nagyon nehéz lesz bizonyítani, hogy aki
lőre. Eléggé későn kapjuk meg az információt, már átesett a betegségen, az szerzett-e védettségyorsan kell reagálni, hiszen amikor megkap- get. Az sincs egyértelműen tisztázva, hogy az oljuk az oltóanyagot, 4-5 napon belül el kell vé- tás mennyi ideig biztosít védettséget. Sok a kérdőjel, mivel új betegségről, új oltásról van szó.
gezni az oltást.
- Lehet előre tudni, hogy mikor milyen oltó- Azt viszont bátran ki merem jelenteni, hogy ártani biztosan nem ártunk az oltással a betegekanyag érkezik?
- Sajnos nem tudjuk, az ÁNTSZ-től kapjuk nek, úgyhogy jó szívvel ajánlom bármelyik vée-mailben a híreket, de ők sincsenek tisztá- dőoltást, amit a magyar hatóság engedélyezett.
Fodor Petra
ban azzal, hogy mikor és mit kapnak. Általá-

Vérre mindig szükség van
Megtartotta szokásos véradását a Magyar
Vöröskereszt a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A múlt héten két napon is várták a
donorokat, csütörtökre és péntekre is lehetett időpontot foglalni. A koronavírus miatt
ugyanis előre kell egyeztetni, hogy ki, mikor
mehet, hogy elkerüljék az esetleges tömeget.
- Az eredeti terv szerint mindkét napra 80-80
főre számítottunk - nyilatkozta lapunknak Laták Kamilla a Magyar Vöröskereszt megyei
koordinátora. - Persze több jelentkezőt írtunk
be egy napra, mert előfordul, hogy lemondják,
vagy egyszerűen csak nem jönnek el a megbeszélt időpontra. A mostani véradásunk kiemelten eredményesnek mondható, mivel az első nap 88-an, a másodikon 91-en, így összesen 179-en adtak vért. Ez nagyon jónak számít,
hiszen ilyenkor a téli időszakban kevesebben
szoktak eljönni, több a megbetegedés. A koronavírus miatt pedig még kevesebben jelentkeznek. Ez érthető, mert mindig azt kérjük, hogy
csak az jöjjön el vért adni, aki valóban egészségesnek érzi magát.
- Mik lehetnek kizáró okok?
- A koronavírus miatt most jobban oda kell figyelni. Csak azok jöhetnek, akik az elmúlt két
hétben nem voltak betegek, vagy nem voltak karanténban, és a családban sem volt senki beteg
az elmúlt időszakban. Ezen kívül még rengeteg dolog van, ami kizárást eredményezhet bizonyos időszakra, vagy esetleg véglegesen. Mi

azt szoktuk tanácsolni, hogy mindig mindenki
jöjjön el a véradásra, mert a kivizsgálást végző
szakember mérlegeli, hogyha még több probléma is felmerül egy-egy véradónál, mégis előfordul, hogy nincs akadálya a véradásnak. Vannak a
köztudatban olyan tartós betegségek is, ami miatt sokan úgy gondolják, hogy nem tudnak vért
adni, ilyen például a magas vérnyomás, de egy
jó gyógyszeres kezeléssel rendbe rakott vérnyomás mellett nyugodtan lehet vért adni.
- A véradás előtt nem végeznek koronavírus-tesztet és nem is feltétele a véradásnak a
negatív teszt. Mi történik a véremmel, ha a szűrés során kiderül, hogy koronavírusos vagyok?
- A vérből nem mutatható ki, nem is vizsgálják koronavírusra a levett vért, mert a kockázat annyira alacsony, hogy indokolatlan ennek
a vizsgálatnak az elvégzése. Csak a vérrel terjedő betegségeket szűrik ki a mintákból.
- Ha koronavírussal fertőzött vagyok, de nem
tudok róla, azért a vérem használható?
- Az Országos Vérellátó Szolgálat közleménye
szerint nem vizsgálják koronavírusra a levett
vért. Egészséges véradókat várunk a véradásra, kikérdezünk mindenkit, aki az eseményre
érkezik. Van egy előzetes szűrővizsgálat, testhőmérsékletet ellenőrzünk és a kézfertőtlenítés
sem maradhat el. Ha bármilyen koronavírussal kapcsolatos tünetet tapasztaltak az előző két
hétben, akkor nem lehet jönni. Csak és kizárólag egészséges embereket várunk véradásra.
- Mindenkitől ugyanannyi vér vesznek le? Men�nyi a mennyiség?

A férfiak évente ötször, a nők maximum négyszer adhatnak vért.
- Minden véradótól egy egységnyi vért veszünk - A vérre ugyanúgy szükség van. Vannak
le, ami 450 milliliter. Ennek a vérmennyiség- olyan krónikus, főleg onkológiai esetek, aminek a levételi ideje körülbelül 7-10 perc között kor folyamatosan kell, hogy kapjon vért a bevan.
teg. Ez vírushelyzettől független. Ezen kívül,
- Ha levették a vért, utána hogyan ér célba?
sajnos ebben az időszakban rengeteg baleset
- A levett vért beszállítják a laboratóriumba, történik, ami szintén indokolttá teszi, hogy a
megvizsgálják, majd három részre osztják és megfelelő készletek rendelkezésre álljanak.
a vérigény szerint a betegeknek kiutalják a ké- Soha nem mondhatjuk azt, hogy köszönjük,
szítményt, amire a gyógyulásukhoz szükség van elég vér, most nincs szükség újabb adagvan.
ra, még ha most vannak is olyan, nem élet- A koronavírus miatt vannak olyan műtétek, mentő műtétek, amiket nem végeztek el vagy
amiket elhalasztottak. Nem torlódik fel ilyenkor elhalasztottak.
a vérkészlet? Ugyanúgy szükség van arra, hogy
ema
jöjjenek az emberek és adjanak vért?

6. � Aktuális

Fontos lépés egy ember, egy pár, egy család
életében, ha lakást, házat vásárol. Körültekintően, megfontoltan teremtünk új otthont.
Tiszaújvárosban az ingatlanárak évek óta
kiemelkedően magasak, hogy lesz-e változás a közeljövőben, arról több szakembert is
megkérdeztünk.
Tizenhárommilliónál kezdődnek a lakások árai
ma Tiszaújvárosban, a legdrágább pedig több
mint hatvanmillió forint. Nincsenek könnyű
helyzetben azok, akik ma Tiszaújvárosban szeretnének lakást, házat vásárolni. Hiába a kedvezmények, a támogatások, a legtöbben nem
ússzák meg hitelfelvétel nélkül.
Kereslet és kínálat, az ingatlanpiacot is ez a két
tényező határozza meg, és mivel nagy a kereslet, magasak az árak, szélesedik a kínálat.
- Az elmúlt időszakban sok befektető érkezett
Tiszaújvárosba Budapestről, Miskolcról, Mezőkövesdről. A piacot most ők határozzák meg mondta lapunk kérdésére Kormos Attila, a Tisza Ingatlan és Hitelközvetítő Kft. irodavezetője. - Mindenki arra számít, hogy a poliol beruházás miatt hosszú távon magas áron tudja majd
kiadni a lakását. Nőnek az árak, mi ezt tapasztaljuk, de nem lehet a végtelenségig növelni. A közelmúltban volt egy olyan adásvételünk is, ahol
egy átlagos 55 négyzetméteres lakást szerettek
volna 21 millió forintért megvásárolni, ehhez hitelt szerettek volna felvenni, a bank 16,5 millió
forintra értékelte a lakást, a kettő közötti különbség nagyobb volt, mint 30 százalék, ezért a bank
elutasította a hitelkérelmet. Egy 55 négyzetméteres lakás ára reálisan most 17-18 millió forint.
- Kik az eladók? Ők mennyit engednek?
- Az, hogy mennyit engednek az árból, attól is
függ, hogy ráérnek-e az eladással. Van, aki próbaképp hirdeti meg, vannak, akiknek sürgős.
Sokan vásároltak lakást újépítésű társasházakban, itt kisebb-nagyobb csúszások mindig vannak, ezek az eladók kivárnak, próbálják magasabb áron eladni a lakást. Lassan pedig indul a
tavaszi szezon, sokan szeretnének majd családi házba költözni, jó pár panellakás fel fog szabadulni.
- A befektetési célú lakásvásárlók vannak most
többen?
- Igen, 60 százaléka a vásárlóknak befektető, 40 százalék vásárol saját használatra az én
meglátásaim szerint. Úgy tapasztalom, hogy
lassan már kezd megtelni a piac a kiadó lakások tekintetében. Nagyon sokan vásároltak az
elmúlt időszakban ilyen céllal ingatlant, viszont a kereslet már inkább az újépítésű, két-

Egekben az ingatlanárak
szobás, plusz nappalis lakások iránt nagy, úgy
gondolom, hogy a panelek vissza fognak szorulni, az újakat fogják inkább bérelni.
- A tiszaújvárosi árak viszik magukkal a környező települések árait is?
- Vannak olyan települések, amelyek jó helyzetbe kerültek, ilyen például Sajószöged, vagy
Sajóörös, Tiszaszederkény városrész is népszerű. Itt magasabbak az árak, de sokan szívesen
költöznek ide. Vannak azonban olyan környékbeli települések is, amelyek kezdenek leszakadni, ezekre a helyekre nem nagyon szeretnek
költözni az emberek.
Tiszaújvárosban is sorra épülnek az új társasházak, hamarosan átadják a lakóknak a LIDL
Áruház melletti Lévay Residence-t. Az építkezés még tart, de mi bemehettünk az épületbe.
- Itt harminckét lakás és két iroda lesz, hét üzlethelyiség és kilenc garázs - mondta Kormos
Attila -, a négyzetméterárak 500 és 650 ezer forint között vannak, a lakásokat kulcsrakészen
adják át, az ár attól is függ, hogy melyik emeleten van a lakás, illetve, hogy mekkora a terasza.
Ebben a társasházban hét lakás még keresi gazdáját, sokan itt is befektetési céllal vásároltak
ingatlant. Egy 24 négyzetméteres terasszal rendelkező 51 négyzetméteres lakást mi is megnéztünk, ez 31 millió forintba került. A lakások 51 és 86 négyzetméter közötti nagyságúak.
Aki saját otthont szeretne vásárolni, érdemes
tájékozódnia az őt megillető kedvezményekről.
Az elmúlt években jelentősen változtak a feltételek, a babaváró hitel, a csok, a kedvezményes
lakásfelújítási kölcsön, a kedvezményes ÁFA,
az illetékmentesség mind, mind segítséget jelentenek. Csakúgy, mint az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása, melyet Tiszaújváros
önkormányzata hosszú évek óta önként vállalt
feladatként nyújt a fiataloknak.
- A támogatásnak két formája van, a vissza nem
térítendő, és a visszatérítendő, ami kamatmentes - mondta dr. Hudák Adrienn, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztályvezető-helyettese. - A két forma együttesen vehető igénybe, az igénybe vevőknek pedig több
jogosultsági feltételnek is meg kell felelniük.
Azok részesülhetnek támogatásban, akik Tiszaújváros közigazgatási területén kívánnak
ingatlant vásárolni, és szociálisan rászorultak,
az igénybevétel lehetősége jövedelemhatárhoz
kötött. Egyedülállók esetén ez 299.250 forintos
jövedelemhatárt jelent, családosok esetén az
egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a
242.250 forintot. A támogatást azok kérelmezhetik, akik még nem töltötték be a 40. életévüket, házastársak esetén elég, ha az egyikünknél teljesül ez. Azok nem jogosultak, akik kétmillió forintot meghaladó ingatlanrésszel rendelkeznek Tiszaújvárosban, illetve akik már ki-

„Sokan számítottak arra, hogy az
árak összeomlanak, még élénken él az
emberek emlékezetében a 2008-2009es gazdasági válság, ami nagyon sok
embernek az életét megváltoztatta,
nem tudták fizetni a hiteleiket.”
Soóki-Tóth Gábor

Semleges színek, teljes felszereltség, az ilyen lakások a legkeresettebbek.
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Jól halad az építkezés, a Lévay Residence lakói hamarosan beköltözhetnek.

„Lassan már kezd megtelni a piac a kiadó lakások tekintetében. Nagyon sokan vásároltak az elmúlt időszakban
ilyen céllal ingatlant, viszont a kereslet már inkább az újépítésű, kétszobás,
plusz nappalis lakások iránt nagy.”
Kormos Attila
egyenlítették a lakás vételárát, vagy egyenesági rokonuktól vásárolják a lakást. A támogatási kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet
benyújtani március 1. és november 30. között.
- Milyen összegű a támogatás, illetve mennyire
élnek a fiatalok ezzel a lehetőséggel?
- A támogatások összegének megállapítása egy
pontrendszer alapján történik, a minimum ös�szeg 100 ezer forint, a maximum pedig visszatérítendő esetén 825 ezer, míg vissza nem térítendő támogatás esetén 800 ezer forint. Tavaly
nőtt a kérelmezők száma, köszönhető ez annak is, hogy a jogosultsági értékhatárokat megemeltük. 2020-ban 18-an igényelték a támogatást, egy évvel korábban mindössze négyen.
Az ingatlanpiacot a koronavírus-járvány is befolyásolta az elmúlt évben, hiszen az első hullám alatt az emberek ódzkodtak attól, hogy lakásaikba idegen embereket engedjenek, a személyes találkozások megritkultak. Pangott a
piac.
- Egy idő után azonban sok eladó és vevő is felmérte, hogy hosszú hónapok keresgélése vagy
tárgyalása után nem szabad, hogy leálljon az
élet - mondta lapunk kérdésére Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum Franchising Kft. elemzési vezetője. - Van egy jogi része az adásvételnek, van banki ügyintézés, melyeken jó lenne minél hamarabb túl lenni. Az a helyzet állt
elő, hogy a közvetítők nagyon erőteljesen elkezdték használni azokat az eszközöket, amelyek a mi hálózatunkban már régóta rendelkezésre álltak, ilyen a digitális aláírás, a különböző online lehetőségek az ingatlanok bemutatására, videós vagy drónfelvétel. Ezek nagyon
aktuálisak ma is.
- Hogy alakult a tavalyi év további része?
- Nyáron volt egy csúcspont, a második hullám már nem vetette vissza annyira a piacot, mint az első. Egyrészt az emberek hozzászoktak, hogy bizonyos óvintézkedések mellett azért lehet dolgozni, másrészt a korlátozások sem voltak olyan szigorúak, a piac tudott
működni. Ami kicsit visszatartotta a vásárlásokat, építkezéseket, hogy megjelentek olyan hírek, hogy újabb könnyítések lesznek a családok számára, új otthonteremtési lehetőségek.
Időbe telt, mire az emberek tájékozódtak ezekről, a bejelentések után pedig szintén idő kellett, hogy ezek a konkrét intézkedések megismerhetővé váljanak. Aki mondjuk novemberre,
decemberre tervezte az adásvételt, inkább megvárta a januárt.
- Lendületesen indult tehát az idei év?
- A januári számokon ez látszik. Többéves rekordok dőlnek meg, a mi hálózatunkban a forgalom gyakorlatilag a két évvel ezelőtti, a tavaly januári másfélszerese. Az aktivitási mutatók, a megkeresések, érdeklődések, szerződés-

kötések tekintetében nagy a fellendülés, úgy
tűnik, hogy ez februárban is kitart.
- Az árak is lendületben vannak?
- Alapvetően nagyon sokan számítottak arra,
hogy az árak összeomlanak, még élénken él az
emberek emlékezetében a 2008-2009-es gazdasági válság, ami nagyon sok embernek az életét
megváltoztatta, nem tudták fizetni a hiteleiket,
elszabadultak az árfolyamok, nagyon sokan külföldi pénznemben vettek fel hitelt kedvező kamatokra számítva, nem gondolva arra, hogy ha
ők nem svájci frankban kapják a fizetésüket, ez
később problémát fog jelenteni. Ez az emlék nagyon erősen él még a fejekben, sokan gondolták
úgy, hogy ha már eddig vártak azzal, hogy egy
szobával nagyobb lakásba, vagy lakásból házba költözzenek, vagy megvegyék gyermeküknek, unokájuknak az első lakását, akkor várhatnak még egy pár hónapot. Arra számítottak hogy
ugyanaz következik be, mint 2009-2010-ben, az
ingatlanárak pedig akár 25-30 százalékot is esnek. Ez most nem következett be.
- Mi lehet ennek az oka?
- Egyrészt az, hogy bevezették a hitelmoratóriumot, másrészt 2014 és 2016 között nagyon
sokan készpénzben vásároltak ingatlant, amin
nincs hitel, nem kell félniük, hogy egy megváltozott jövedelmi helyzetben mi lesz. A kereslet részéről van egyfajta óvatosság, a másik
bizonytalansági faktor pedig a befektetési célú vásárlásokhoz köthető. Országosan közel 40
százalékos volt a lakáspiacon bizonyos időszakokban ennek a vásárlástípusnak, a befektetési motivációnak az eredménye. Ebben már volt
megtorpanás a tavalyi évben, és 2019-ben is
érzékelhető volt az elbizonytalanodás, amikor
megjelent egy olyan állampapír-piaci termék,
ami rengeteg előnnyel bír.
- Mit mutatnak a tiszaújvárosi adatok?
- A statisztikai hivatal adatai alapján 2018-ban
275 adásvétel volt, 2019-ben ennél már 15-tel
kevesebb, csak 260 ingatlant vásároltak. A tavalyi év első félévében pedig 154, ezek még
csak előzetes adatok. Az árakban azt látjuk,
hogy a panellakások ára az elmúlt három évben erőteljesen nőtt. A családi házak áraiban
2018 óta egy finom stabilizáció van, inkább lefelé mutató az árazás. Ez abból is adódik, hogy
relatíve magas árak alakultak ki. Ha összehasonlítom egy társasházi lakással, ami 2018ban átlagosan 230 ezer forintos négyzetméteráron kelt el, a családi házak ekkor már majdnem
300 ezer forintos áron. Úgy látom, hogy a családi házak esetében a piac a nagyon magas árakat már nem fogadja el, az eladóknak egy kicsit
visszább kellene lépnie.
Fodor Petra
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Mozdulj velem!
Tornázzunk együtt!

Állandóan mozgásban van, igaz lassan egy éve csak a lakásában, hiszen közel a nyolcvanhoz óvatosabb a koronavírus-járvány miatt. Kerüli a tömeget és a fertőzés lehetőségét, egészségesen étkezik, és minden nap tornázik, hogy testben és lélekben is átvészelje a múlt tavasz óta tartó vészterhes, vírusos időszakot. Kopcsó Józsefné, Csöpi néni nem csak a maga örömére tornázik, másokat is átmozgat. Az örök fiatal Csöpi néni lelkes használója a fészbuknak, a járvány idején is javarészt itt élte, éli közösségi életét. Néhány napja egy 20 perces nyújtó, átmozgató tornát állított össze, melyet saját maga mutat be egy videóban, így bárki vele tornázhat, akinek kedve tartja, ha a fészbuk oldalát követi.
berta

Szóbeli felvételik

a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium az emelt szintű angol képzésre, valamint az
emelt szintű magyar nyelv és irodalom képzésre jelentkezők
számára szóbeli felvételi vizsgákat tart.
A szóbeli felvételi vizsgák helye:
Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. (a gimnázium épülete)
Ideje:
- az emelt szintű angolra jelentkezők számára: 2021. február 24. 13:00 óra.
- az emelt magyar nyelv és irodalomra jelentkezők számára:
2021. február 25. 15:00 óra.
A tájékoztatás a szóbeli vizsgák lebonyolításáról, valamint a
vizsgák követelményei megtekinthetők honlapunkon (www.
eotvos-tuj.edu.hu), a Beiskolázás 2021/22 menüpont alatt.
Szaniszló László
intézményvezető

Meghívó
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatót tart az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, melyre meghívjuk a 2021/2022-es tanévben az 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamot kezdő tanulók szüleit.
Időpont:
2021. március 11. (csütörtök) 16 óra.
Helyszín:
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója
Meghívott egyházak:
A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görögkatolikus Egyházközség, valamint a
a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
képviselője.
A Magyarországi Református Egyház részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.
Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!
Amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes találkozás útján történő tájékoztatás megszervezését, akkor március 11-én az iskola honlapján http://www.hunyaditiszaujvaros.hu/ elérhetővé tesszük a szülők számára az
egyházak által készített írásos tájékoztató anyagokat.
Hok Csaba
intézményvezető

Megújult könyvtári terek

Kultúra � 7.

A zárvatartás hosszú ideje alatt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiumának támogatásával lehetőségünk nyílt a könyvtár információs és
tájékoztató rendszerének teljes átalakítására.
Ennek köszönhetően megújítottuk a szolgáltató tereink között és a gyűjtemény
részlegeiben az eligazodást segítő feliratokat, irányító táblákat és jelzeteket. Az
volt a célunk, hogy egy visszafogott, de
mégis látványos, az arculatunkat tükröző, egységes formai megjelenéssel segítsük látogatóinkat a könnyű eligazodásban és érdeklődésük tárgyára való rátalálásban. Tapasztalataink szerint egy széttagolt belső térben a több magassági szinten megjelenő feliratok segítik kellőképpen a helyes irány megtalálását, ezért mutatós padlómatricával egészítettük ki útmutató tábláinkat.
A könyvek közötti eligazodást az állomány folyamatos mozgatása miatt mobil táblák elhelyezésével oldottuk meg.
Kiemelt figyelmet szenteltünk a polcokon alkalmazott elválasztó jelek tervezésének, amelynél kiemelt szempont volt,
hogy messziről is jól olvasható legyen.

„A virtuális séta egyre ismertebb
online marketing eszköz, amelynek segítségével otthonról bejárhatjuk most már a könyvtár belső tereit is, meglátogathatjuk a
gyermekkönyvtárat, mehetünk
lépcsőn, de használhatjuk a liftet is.”

Padlómatricával egészítették ki az útmutató táblákat.
A könnyű memorizálás elősegítése érde- igényt tartó fiatalok és felnőttek. Nyomkében piktogramokkal és egy-egy szerző tatott formában már eljuttattuk az óvoszínes fotójával tettük átláthatóbbá a köl- dákba, iskolákba, de honlapunkon is focsönzőtér használatát. A tervezésben és a lyamatosan bővített tartalommal mindenteljes kivitelezésben a Grafol Print Kft. ki számára elérhető.
volt a partnerünk.
Fejlesztéseink harmadik állomása az onA pályázat második elemeként informáci- line tér, amelyben már egyre otthonosabós kiadványokban foglaljuk össze és tes�- ban mozog minden korosztály. Kényelmi
szük ismertté az általunk kínált szolgál- szolgáltatásként jelennek meg a könyvtár
tatásokat és közösségi programokat. A honlapján és különböző közösségi csatorKönyvtárismertető füzet minden látoga- náin található kulturális tartalmú szórató számára hasznos információkat tartal- koztató és ismeretterjesztő blogok, videmaz, online és nyomtatott formában is el- ók, virtuális bemutatók, kiállítások és inérhető. Ebben évente frissített adatokkal teraktív játékok.
mutatjuk be az olvasóinknak köszönhető Fontosnak tartjuk, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a könyvtári
eredményeinket.
Reklám céllal a könyvtár eléréséhez, lá- szolgáltatásokat bemutató információk a
togatásához szükséges alapinformáció- honlapon akadálymentes változatban is
kat tartalmazó mágneses könyvjelzővel olvashatók legyenek, ezért ezt a teret is
kedveskedünk a beiratkozóknak a kész- folyamatosan bővítjük.
A google térképes alkalmazásával már
let erejéig.
Készítettünk egy képes ajánlót Lyukasó- virtuális utazást tehetünk a világ bármely
ra címmel, amelyben a könyvtárosok ál- szegletébe, így érkezhetünk meg a könyvtal kidolgozott és megvalósítható foglal- tár bejáratához. A virtuális séta egyre iskozások szerepelnek. Ezek célcsoportjai mertebb online marketing eszköz, amelya köznevelési intézmények, a családok, nek segítségével otthonról bejárhatjuk
illetve a közösségre, aktív részvételre most már a könyvtár belső tereit is, meglátogathatjuk a gyermekkönyvtárat, mehetünk lépcsőn, de használhatjuk a liftet
is. A könyvtár megújult nyilvános tereit bemutató alkalmazást honlapunkon, facebook és pinterest oldalunkon, valamint
youtube csatornánkon tekinthetik meg az
érdeklődők.
Bízunk benne, hogy a veszélyhelyzet elmúltával egyre többen veszik újra birtokba a könyvtárat olvasásra, kölcsönzésre,
beszélgetésre, találkozóra, foglalkozásra, tanulásra, szórakozásra. Hiszen minden megvalósított ötletünk, munkánk célja ez!
Kázsmér Ágnes

Egységes formai megjelenéssel segítik a látogatókat az eligazodásban.

8. � Történelem
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Ötvenöt év emberközelből - A Tiszapalkonyai Hőerőmű
Idén 55 éve, hogy településünket várossá nyilvánították. Egy cikksorozatban szeretném bemutatni városunk történetét emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelyeket első kézből, azoktól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek
ezekre az időkre. Első ipari létesítményünk
a Tiszapalkonyai Erőmű volt, ezért a sorozat most következő részében Kiss Jenő bácsit kérdezem az erőmű építéséről, és a ’60as évekről.
Hogyan került az épülő Tiszapalkonyai Erőműbe?
Az általános iskolai éveimet Hejőcsabán töltöttem, később onnan jártam be Miskolcra a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumba. Harmadik osztály után lehetőségünk volt a Tiszapalkonyai Erőműben végezni a nyári gyakorlatot,
így itt töltöttem egy hónapot. Ismerkedtünk az
üzemmel, nagyon jól éreztem magam, és amikor 1959-ben befejeztem a technikumot, nem
nagyon keresgéltem máshol, eljöttem ide, és itt
ragadtam.
Ekkor az erőmű melyik része volt már kész?
Az erőmű úgy nézett ki, mint egy harci terület, mert a sok kivitelező cégnek rengeteg fából vagy téglából épült barakkja, műhelye volt
a környéken, és mint tyúkanyó körül a csibék,
úgy helyezkedtek el a cégek helyiségei. Ők építették az erőművet, csehszlovák mérnökök ve-

„Egy nagyon jó, és elismert stáb volt
az erőműves dolgozók csapata, ide
nem vettek fel akárkit.”
Kiss Jenő

zetésével. Amikor ide kerültem, még csak három blokk üzemelt, a három csehszlovák Skoda turbina és generátorok. A negyedik blokk
akkor épült, az viszont már magyar Ganz generátor és Láng turbina volt.
A készenléti lakótelepen lakott?
Az erőmű mellett laktam, de még nem volt meg
a készenléti lakótelep, még épülőben volt. A
Tiszapalkonya felőli oldalon lévő fabarakkokban voltunk elszállásolva, amit a csehszlovákok építettek. A szobákban nem volt meleg víz,
csak hideg. A folyosó végén volt egy nagy közös fürdőszoba, és sorban álltunk, hogy fürödhessünk. A 8-as számú fabarakkban a 19-es
szobába költöztem, egy másik miskolci, szintén villamosipari technikus barátommal.
Mi az, ami itt tartott egy fiatalembert, mit lehetett itt csinálni?
A Tisza-partra jártunk, sportoltunk. Volt egykét kezdetleges sportpálya, ami később aztán
egy egész objektummá fejlődött ki. Társadalmi munkában építettünk egy csónakházat. Az
erőmű csónakokat, kajakokat vásárolt, munkaidő után lementünk a csónakházba, és jártunk
a Tiszára evezni. Volt egy pinceklubunk is. Ezt
úgy kell elképzelni, hogy az erőmű területén
voltak úgynevezett légoltalmi központok. Ezek
félig a föld alá beásott beton, bombabiztos épületek, és a vezetőségtől megkaptuk az egyik
ilyen légoltalmi központot. Ott aztán minden
volt, fotóklubtól kezdve összejövetelekig, névnapi megemlékezésekig. Akkoriban a televízió
még nagy dolog volt, a vállalat vásárolt a klubnak egy komolyabb tévét, és azt néztük. Volt
természetbarát kör, rendszeresen jártunk kirándulni. Egy nagyon jó, és elismert stáb volt
az erőműves dolgozók csapata, ide nem vettek
fel akárkit. Nem volt fluktuáció, nagyon kevesen mentek el, mert nagyon jó volt a társaság.
Áramkedvezményt kaptunk, a fizetéssel megvoltunk elégedve. Mindenki ismert mindenkit,
mindenki köszönt mindenkinek.
Gyerekkoromból még emlékszem az erőmű
strandra, ez is ekkor épült?
A strand és a Halászcsárda is a hatvanas évek
közepén épült. Az erőműben voltak három mé-

A villamos labor dolgozói a 120 kilovoltos szabadtéren. Balról jobbra: Szabó Gábor, Kiss Jenő, Siskó János, Pereszlényi István, Wirtz László, Bíró Antal, Varga Sándor és Bukta Pál.

A 120 kilovoltos szabadtérről történt a becsatlakozás az országos hálózatba.

A negyedik blokkot 1959-ben adták át.
ter magas, „T” alakú légoltalmi elemek arra
az esetre, ha bombáznak, akkor ezekkel védjék a gépeket. Ezeket kellett volna föléjük rakni, hogy ne sérüljenek meg. A Halászcsárdával
szembeni területet körbekerítették légoltalmi
elemekkel, és kialakítottak három medencét,
egy nagyobbat csúszdával, és két kisebbet. A
strandot az erőmű látta el vízzel, olyan hőmérsékletű vizet csináltak, amilyet akartak. Hétvégén a családok úgy tervezték a dolgokat, hogy
eljöttek az erőmű strandra fürdeni, utána pedig
mentek a Halászcsárdába ebédelni.
Meddig tartott a fabarakkos élet?
Nem sokáig laktam a fabarakkban, talán másfél
évig. A készenléti lakótelepen, ami most már
át van alakítva lakásoknak, épült egy kétemeletes legényszálló. Oda költöztem be a második
emelet 212-es szobába egy másik villanyszerelő kollégával. A régi egyszobás fabarakk rögtön
a folyosóra nyílt, itt viszont már volt előszoba,
és nagyon jól berendezett volt. Volt meleg víz
is, de a fürdőszoba még közös volt a folyosó
végén. 1961 körül költöztem ide, és innen jártam dolgozni, a legényszállóból. Ekkor ismertem meg a feleségemet, és 1963. augusztus 24én összeházasodtunk. Az emberek nagy része
azért jött ide a városba, mert akkoriban nagyon
jó lehetőségek voltak lakás szempontjából, itt
rögtön lehetett lakást kapni. Amikor összeházasodtunk, mi is kaptunk egy egyszobás első
emeleti lakást a Munkácsy úton, így az erőműből beköltöztünk a városba.
Milyen volt a város akkoriban?
Érdekesség, hogy a feleségem szülei voltak Tiszaszederkény-Újváros első lakói. Amikor a
Szederkényi úton a kocka épületekből már néhány felépült, valójában még készen sem voltak, de már beköltözhettek a második emeletre.
Azért a másodikra, mert az első emeleten és a
földszinten még dolgoztak a parkettások. Apósomat Titkos Ferencnek hívták, Bajáról költöztek ide, ők voltak az első lakók az épülő városban. Tehát, amikor összeházasodtunk, a Munkácsy útra költöztünk abba a házba, amit akkor
118-as épületnek hívtak, közel a Tiszagyöngye

„Hétvégén a családok úgy tervezték
a dolgokat, hogy eljöttek az erőmű
strandra fürdeni, utána pedig mentek
a Halászcsárdába ebédelni.”
Kiss Jenő
étteremhez. Ott laktunk két évig, közben persze a város fejlődött, felépült az üzletsor, és az
Ifjúsági parknál felhúztak három nyolcemeletes épületet. Azok nagyon jó házak voltak, földrengés biztosak, ott kaptunk egy egy plusz két
félszobás lakást a hetedik emeleten. A következő tíz évet ott töltöttük.
1959-től 38 évet tetszett dolgozni az erőműben.
Megérte „itt ragadni”? Hogyan gondol vissza
erre az időre?
Amikor idekerültem az erőműbe, az első évben
üzemtechnikus voltam. Úgy éreztem, ez az irodai beosztás számomra nem kihívás, ezért kértem a főnökeimet, hogy én kint, az üzemben
szeretnék dolgozni. Bekerültem egy villanyszerelő csoportba, ami három főből állt, és jártam velük az üzemet. Nagyon nagy gyakorlatot
szereztem, mi csináltuk a karbantartási munkákat, megtanultam, hogyan kell egy egyenáramú
generátort szétszedni és megjavítani, vagy egy
villanymotort megjavítani és kipróbálni, de az
üzem területén az izzócserétől kezdve mindent
csináltunk. Itt körülbelül másfél évig dolgoztam, amikor a villamos laborban volt egy üresedés. A labor feladata a villamosmotorok, generátorok, távvezetékek villamos védelmének,
és szekunder bevezetésének a karbantartása,
hitelesítése, próbája, és üzembe helyezése volt.
Felkerültem villanyszerelő beosztásból műszerész beosztásba, aztán csoportvezető, majd művezető, később főművezető kinevezést kaptam.
Nem bántam meg, hogy ide jöttem, mert egész
életemben azt csináltam, amit szerettem.
Surányi P. Balázs

Nem szép látvány, mégis bizonyára sokak szívét megdobogtatja.
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Közlemény 9.

Felhívás a vendéglátóüzletek üzemeltetői részére
Az alábbiakban szeretnénk felhívni a városunkban működő vendéglátóhelyek üzemeltetőinek
figyelmét a vendéglátóhelyek működését érintő jogszabályi változásra.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: Korm. rend.) rögzített és 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítások alapján a vendéglátóhelyek tekintetében egy új besorolási rendszer jött létre, amely
segítségével megtörténik a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.
A Korm. rendelet 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátóüzletek esetén
a Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021.
március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői:
1. Étterem
Fő terméktípusa:

Melegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többKiszolgálás jellege, felhasznált ször használatos edényekben (étkészlet, poharak, stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyeszközök, fogyasztás helye:
színi fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés heAz ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.
lye:

Fő terméktípusa:

2. Büfé
Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször hasznáKiszolgálás jellege, felhasznált
latos edényekben (étkészlet, poharak, stb.). Helyszíni foeszközök, fogyasztás helye:
gyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
3. Cukrászda
Fő terméktípusa:
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyKiszolgálás jellege, felhasznált szer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, pohaeszközök, fogyasztás helye:
rak, stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés
A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló,
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszkö- egyszer vagy többször használatos edényekben (étzök, fogyasztás helye:
készlet, poharak, stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

5. Italüzlet, bár
Fő terméktípusa:
Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer
Kiszolgálás jellege, felhaszvagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak,
nált eszközök, fogyasztás hestb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítalye:
nia.
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:

6. Zenés-táncos szórakozóhely
Fő terméktípusa:

Szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa

Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasz- Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás
nált eszközök, fogyasztás he- lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (poharak, stb.).
lye:
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló,
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszkö- többször használatos edényekben (étkészlet, poharak,
zök, fogyasztás helye:
stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás
lehetőségét kötelező biztosítania.
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, miKonyha jellege, ételkészítés helye:
nimum tálalóval vagy melegítő-konyhával kell rendelkeznie.
8. Gyorsétterem
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer
Kiszolgálás jellege, felhaszvagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak,
nált eszközök, fogyasztás hestb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosílye:
tania.
Konyha jellege, ételkészítés Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum
helye:
befejező konyhával rendelkezik.
9. Rendezvényi étkeztetés
Melegétel/hidegétel
TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés
Alkalmi
A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyomáKiszolgálás jellege, felhasznyos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edénált eszközök, fogyasztás
nyekben (étkészlet, poharak, stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőhelye:
ségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
Fő terméktípusa:
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa

10. Alkalmi vendéglátóhely
Fő terméktípusa:

Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes
és szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja

TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa

Alkalmi

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás
lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyKiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, foszer vagy többször használatos edényekben
gyasztás helye:
(étkészlet, poharak, stb.). Pl.: Telepített food
truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:

Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

11. Mozgó vendéglátóhely
Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes
Fő terméktípusa:
ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáKiszolgálás jellege, felhasznált esz- ló értékesítés formájában történik, nem biztosít ülőheközök, fogyasztás helye:
lyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak, stb.). Pl.: Mozgó food truck, mozgó
(kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványt - az Eüsztv. 9. § (1)
bek.-ben foglaltaknak megfelelően - kizárólag elektronikus úton, e-papír szolgáltatáson (https://
epapir.gov.hu) keresztül nyújthatják be, legkésőbb 2021. március 31. napjáig.
A nyomtatvány a http://ugyfelterminal.tujvaros.hu/ honlapon az Igazgatási ügyek menüpont
alatt érhető el (Elérési útvonal: Igazgatási ügyek – Működési engedély adatainak változása –
Nyomtatványok – Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról).
Címzett: Tiszaújváros Város Önkormányzata
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
Ügytípus: Kereskedelmi ügyek
Levél tárgya: Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról
Csatolmány: Kitöltött BEJELENTÉS Vendéglátóhely üzlettípusról című nyomtatvány
(Cégek esetében annak érdekében, hogy Cégkapun keresztül tudjon e-papírt beküldeni, tegyen
pipát a „CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI” szövegrész
előtti jelölőnégyzetbe! Ezáltal a levelet nem, mint magánszemélyhez, hanem a képviselt céghez fogja kötni a hivatal.)
További információ és tájékoztatás kérhető a 49/548-016, 49/548-095 telefonszámokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Köszönet az ajándékokért
A Tiszaújvárosi Mentőállomás a közelmúltban felhívást tett közzé, melyben a városlakók segítségét kérték, hogy festményekkel, rajzokkal, virágokkal tehessék otthonosabbá a mentőállomást. A mentők hálásan mondanak köszönetet mindazoknak, akik ajándékukkal hozzájárultak
az akcióhoz: Borók Attila, Demjén Zsuzsa, Huszánk-Szuhai Ágnes, Nagyné Tóth Zsófia, Bráz
Gáborné, Brúgósné Gazsó Olívia, Egri Attila, Kovács Mónika, a bajtársi közösség, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai.
A mentőállomás számára szervezett gyűjtés során nagyon sokan adományoztak, összesen
186850 forint gyűlt össze, melyet az alapítványi számlára fizettek be.

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.

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma
hétköznap 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve
pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig,
valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Ruhaosztás romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a járványügyi szabályok figyelembevételével a rászoruló roma családok részére ruhákat oszt, 2021. február 20-án (szombaton)
9,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, osztott munkarendben, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-02 /2021. iktatószámot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 12.
Az állás betölthető: 2021.03. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Stefánné Andrea 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
FEBRUÁR

Helye

2021.február
Ideje
Kinek a részére

18. csütörtök Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

22. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

7.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

23. kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

24. szerda

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

7.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

8.00-15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1.

7.30 - 16.30

Kazinczy-ház (Központi Étterem)

12.00 - 13.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Minden étkező

26. péntek

07.30 - 12.00

Minden étkező

Kazinczy-ház (Gimnázium)

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

Pórázon
sétáltassunk!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Sajó és Tisza folyók áradása miatt az ártérről az őzek kiszorultak a települések közvetlen közelébe. A kutyák póráz nélküli sétáltatásával, a kocogással komoly zavarásnak vannak kitéve a vemhes suták, menekülésük közben balesetveszélyes helyzeteket
okozhatnak a közutakon.
A fentieket figyelembe véve kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, csökkentve ezzel az
őzek zavarását!
Bízva segítő közreműködésükben, köszönettel:
Tiszaújvárosi Vadásztársaság

Tájékoztató
a Tiszaújvárosi Református Óvoda
nyári zárva tartásáról
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:
ZÁRVA
2021. július 26. - augusztus 19.
2021. augusztus 09. - 19.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
NYITVA
2021. augusztus 23. - 31.
Nyitva és összevont ügyeletet
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.
2021. szeptember 01-jétől az épület minden csoportja teljes
nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség
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Iramban már jó a csapat

LABDARÚGÁS. Továbbra is veretlen felkészülési mérkőzésein az FC Tiszaújváros.
A hétvégén a Gyöngyös csapatát fogadta a
gárda, s a jó iramú, ám alacsony színvonalú
mérkőzésen gólnélküli döntetlent ért el.
Tiszaújváros - Gyöngyös
0-0
TFCT: Herceg, Márton, Vincze, Gelsi, Lőrincz,
Bussy, Lakatos, Tóth Á., Vámos, Pap, Kristófi
Cserék: Tóth Cs., Kundrák, Horváth, Tóth S.,
Vitelki, Bene, Csoszánszki, Benke, Tóth M.,
Csernák.
Edzőpartnerünk a 16. helyen zárta az őszt csoportunkban, november 22-én idegenben 2-1-es

győzelmet értünk el ellenük a 19. fordulóban.
A Tiszaújváros keretéből a Kecskemétről újonnan érkezett 22 éves Kerekes Krisztián hiányzott sérülés miatt.
Az első félidő jó iramú, de alapvetően hullámzó játékot hozott.
Hol a vendégek, hol a hazai csapat dominált, de
sok hiba volt és kevés helyzet alakult ki, többnyire a vendégek akarata érvényesült.
A második játékrészben sem változott a játék
képe, az iram jó volt, a játék viszont gyenge.
Összességében igazságos eredmény született.
Következik az idegenbeli főpróba a DVTK
II. ellen, ezt követően - február 28-án - indul
a tavaszi szezon. A bajnokságot két idegenbeli
mérkőzéssel folytatja a Tiszaújváros.

A mérkőzés irama jó volt, a játék színvonala kevésbé.

Réti a csúcson

Máró második, és a legjobb

SÚLYEMELÉS. Február 13-án rendezték meg a Baczakó
Péter súlyemelő emlékversenyt a BKV csarnokában, Budapesten. A kiemelt versenyen közel 70 minősített versenyző
vehetett részt. A tiszaújvárosi Réti Márton egyéni csúccsal,
226 kg-os összetettel 1. helyezést ért el.

Mind a lányoknál, mind a fiúknál miskolci cselgáncsozó
lett az év legjobb megyei utánpótlás sportolója a sportújságírók szavazatai alapján. Máró Anna, a Tiszaújvárosi
KKSE kajakosa a második helyen végzett.
Lassan „csepegteti” az Észak-Magyarország szerkesztősége az
Év sportolója szavazás eredményeit. Lapzártánkig az utánpótlás lány és fiú kategória legjobbjait hozták nyilvánosságra.
A lányok között Kriza Anna, az MVSC cselgáncsozója bizonyult a legjobbnak 32 ponttal. A második helyet 21 ponttal
Máró Anna, a TKKSE kajakosa érdemelte ki. Anna - aki idő-

Elmaradt
a pontszerzés

Végig nagy volt a küzdelem.

KÉZILABDA. Szoros mérkőzésen kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán a TSC férfi csapata a Gyöngyös ellen.
Az utolsó percen múlt, hogy döntetlent érjenek el a tiszaújvárosi
férfi kézilabdások a hétvégi, ősszel elhalasztott mérkőzésen. Az
első félidő elején még vezettek, ám a hevesiek lassan átvették a
vezetést és háromgólos előnnyel fordultak a második harminc
percre. A TSC játékosai óriásit küzdve ismét átvették a vezetést,
de a szerencse elpártolt mellőlük a végjátékban.
Tiszaújváros - Gyöngyös
26-28 (14-17)
A TSC góllövői: Tallár és Kurucz 5-5, Molnár és Gulyás 4-4, Somodi 3, Bodnár 2, Németh, Vámosi, Katona 1-1
Szombaton 18 órától ismét bajnoki mérkőzést játszanak a fiúk,
az SBS EGER II csapatát fogadják a Sportcentrumban.

közben az Újpesti TE-hez igazolt - a tavalyi év legfontosabb
megmérettetésének a szegedi Olimpiai Reménységek Versenyét tartja, ahol három arany- és egy ezüstérmet szerzett. Az
ifjú sportoló még egy nagy - szakmai - elismerésben részesült,
az utánpótláskorú kajak-kenusok legrangosabb elismerését, a
2020-as Kolonics díjat vehette át.
Visszatérve a megye legjobbjaira, a lányok között további két
sportoló szerepelt az elitben. Bóna Kinga, a Tiszaújvárosi TK
triatlonosa a 4. (8 pont), Horváth Maja, a TKKSE versenyzője
a 6. (4 pont) helyen végzett.
A fiúknál nem volt tiszaújvárosi várományos, itt Sáfrány Péter,
az MVSC cselgáncsozója végzett az élen.

Lehmann szakmai alelnökként folytatja
TRIATLON. A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) a napokban tartotta meg
tisztújító közgyűlését, ahol Lehmann
Tibornak, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub elnök-vezetőedzőjének, az országos szervezet eddigi szakmai-alelnökének ismét bizalmat szavazott a tagság.
Az MTSZ új elnökségébe még két tiszaújvárosi kötődésű sportember, Nagy Alpár és Török Dániel is bekerült.
A MTSZ rendes, olimpiai ciklushoz igazodó tisztújító közgyűlését nagy érdeklődés övezte, ami vonatkozott a február 8-i, online formában megrendezett első fordulóra is, hiszen a részvétel meghaladta az 50%-ot, ami korábban nem volt
jellemző. A két jelölt közül a közgyűlés
meglehetősen nagy fölénnyel Szabó Zsoltot, Heves megyei országgyűlési képviselőt (Fidesz) választotta meg elnöknek,
Zahorecz Zsolt ellenében.
A társadalmi alelnöki posztért szintén két
jelölt volt versenyben, melyben dr. Pozsgai Gábor, a Budaörsi Triatlon Klub edzője, civilben ügyvéd nyert, szintén Zahorecz Zsoltot megelőzve.
A szakmai alelnöki poszt Kuttor Csaba, az Equilor Team Újbuda elnöke és az
eddig is az országos sportági szövetség
szakmai-alelnökeként tevékenykedő Lehmann Tibor között dőlt el, az utóbbi javára. Ezután megkezdődött a fennmaradt
négy elnökségi tag megválasztása, de valószínűleg az online lebonyolítás elhúzódása miatt a létszám a tagság 50%-a alá
esett, így be kellett rekeszteni a közgyűlést. A február 12-én, pénteken megismételt közgyűlésen, ahol Lehmann Tibor

Továbbra is Lehmann Tibor tölti be a szakmai alelnöki posztot.
volt a levezető elnök, folytatódott a vá- elnökség lendületes indulásának. Minden
lasztás. A 11 jelölt közül - több forduló- induló, így a megválasztott tagok is hangban - a következők kaptak bizalmat, hogy súlyozták a sportági stratégia frissítését,
elnökségi tagként tevékenykedhessenek a „szolgáltató” szövetség kialakítását, az
az MTSZ-ben: a tiszaújvárosi versenye- egyesületek támogatását, az átláthatóság
ken nevelkedett, hosszú évek óta a nem- biztosítását, a konszenzus és összefogás
zetközi triatlonban dolgozó Nagy Alpár, fontosságát. Az új elnökség gyors, látváa tiszaújvárosiak egykori élversenyzője,- nyos intézkedéseket tervez, amire szükTörök Dániel, valamint a szintén komoly ség is van a közeledő triatlonidény miatt.
versenyzői tapasztalattal rendelkező Kis Több mint 1000 utánpótlás versenyző kéGyula, és Zahorecz Zsolt.
szül a szezonra, illetve az összes kiadott
- A választás előtt már borítékolható volt, versenyengedély száma 4500 fölött van,
hogy nagy megújulás lesz, hiszen a ko- ami a sportágak között, országos szinten
rábbi elnökségi tagok közül mindös�- is jelentős. Kimagasló nemzetközi eredsze hárman indultak újra, és ezzel párhu- ményekkel a hátunk mögött, 2-2 női és
zamosan érezhető volt a tagság részéről férfi kvóta reményében bizakodva várjuk
az újításra való igény - fogalmazott Leh- a tokiói olimpiát. Az elnökség és a tagmann Tibor. - Az új elnökség összetétele ság célja rövid- és hosszútávon egyaránt
heterogén, így az utánpótlás, az amatőr- a magyar triatlon nyugodt, biztos hátteréés élsport, továbbá a technikai, nemzet- nek megteremtése, melynek köszönhetőközi területek és az üzleti élet képviselői en tovább gyorsulhat a sportág fejlődése.
egyaránt jelen vannak. Jelentős fiatalítás
SZIS
is végbement, ami biztosítéka lehet az új

12. � Paletta

Harmincegyet kivágnak, százhúszat ültetnek

Folytatódik a „Zöldülő Tiszaújváros” program városunkban, amely 2016-ban indult
útjára, azért, hogy a kiöregedett, beteg, balesetveszélyes fákat eltávolítsák és helyükre
újakat ültessenek.
- Szakemberek bevonásával ismét megvizsgáltattuk a város lakóövezeteiben lévő fákat - nyilatkozta lapunknak Török László, a Polgármesteri Hivatali városüzemeltetési munkatársa. - A
vizsgálatok során kiderült, hogy a város lakóterületein 31 darab fát kell kivágni. Erre azért van
szükség, mert ezek a fák zavarják a gyalogosés gépjármű-közlekedést, balesetveszélyesek.
- Mit kell értenünk ez alatt?
- A kitermelés kizárólag az egészségkárosodott,
gombafertőzött, ágtörött, a közművek meghibásodásainak javításakor gyökércsonkolt egyedekre, az épületek állagát és a parkoló járműveket a
lehulló ágakkal veszélyeztető fákra vonatkoznak.

Gyérül az Építők úti fasor is.

- Mikor kezdődnek a munkálatok?
- A fák vizsgálata már véget ért. A szakember
műszeres és vizuális módszerekkel szűrte ki a
beteg, sérült egyedeket, majd szakmai egyeztetést követően született meg a döntés, hogy
mely fákat kell kivágni. A munkálatokat még
a lombfakadást megelőzően el kell végeznünk,
így a fák kitermelése a napokban elkezdődik és
legkésőbb március 31-ig tart majd.
- A fák kivágása elkerülhetetlen?
- Igen. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kiválasztott egyedek balesetveszélyesek. A város
nyugalma, a városlakók biztonsága és a személyi sérülésekkel, a járó balesetek megelőzése érdekében meg kell tennünk ezeket a szükségszerű lépéseket.
- A munkálatok alatt van teendője a lakosságnak?
- Annak érdekében, hogy a fakivágási munkák
minél rövidebb idő alatt és minél gördülékenyebben menjenek, azt kérjük a gépjármű-tulajdonosoktól, hogy azokon a helyszíneken,
ahol lekordonozott területet látnak a következő hetekben, a járműveiket távolítsák el és rövid időre máshol keressenek parkolóhelyet, valamint erre az időszakra türelmet és megértést
kérünk a lakosságtól.
- Mely területeket érintenek a fakivágások?
-A víztorony melletti területen, a Bethlen Gábor úton a Bóbita óvoda melletti útszakaszon,
a Kazinczy úton a Budapest Bank mellett, az
Építők út 2-6. előtt, a Mátyás király úti játszótér mellett, valamint a sajószögedi városi köztemető, tiszaszederkényi református temető területén és a 35-ös út melletti kerékpárút egy
szakaszán van szükség fakivágásokra. A Barcsay téren gallyazás lesz.
- Mindig központi kérdés, hogy pótolják-e a kivágott fákat?
- Igen. A kivágott fák helyett a faültetésre alkalmas időszakban a „Zöldülő Tiszaújváros”
program, valamint az „Őszi fatelepítési program” keretén belül 120 db lombos fa és örökzöld cserje ültetését tervezzük.
ema

A Tisza TV műsora
Február 18., csütörtök
9:00 HétHatár: Városügyek, költségvetés - Árvíz, belvíz - Elkezdődött a tömeges oltás - Igénylehető a vakcina igazolvány - Betelepülők az Ipari Parkban - Kézilabda - Foci edzőmeccs
9:15 Hétről-Hétre: Vakcinára várva - Vélemények a költségvetésről - Online vásár, olcsón,
könnyen, egymás közt - Angliából jöttem: Fodor Gabriella - Könyvtári barangolás Halászi Aladárral - Vért adtunk! - Egy hajóban: vallási negyedóra
Február 19., péntek
19:00 Tiszaújváros Retro Magazin
Február 22., hétfő
18:00 Sporthétfő: Tiszaújváros Phoenix KK - Agrofeed Sz. E. bajnoki kosárlabda mérkőzés
közvetítése felvételről
Február 24., szerda
18:00 HétHatár: Járványügy - Lakossági oltás - TAJ kártya kérdés - Zöldülő Tiszaújváros Nyitás? -segítség a fürdőknek - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Ingatlankörkép - Nosztalgia Pogonyi Sándorral - Itthon külföldiként Kosárlabda

2021. február 18.

Kivágásra megjelölt fa a víztoronynál.

Tavasszal, vagy ősszel?

Növényültetésnél sokszor elhangzik ez a kérdés. Konténeres cserjéket, fákat a fagymentes időben gyakorlatilag bármely hónapban ültethetünk. Városi fásításnál szabadgyökerű és földlabdás fákat szoktak ültetni. A földlabdás, többször átültetet díszfáknak, melyeket a Tiszaújvárosi
Városgazda Kft. is ültet, nagyon jók az eredési esélyeik. A 2019-ben megjelent Magyar Szabvány is ezt írja elő közterületeken. Faiskolákban a díszfák optimális viszonyok között nevelkednek, mindig megkapják a szükséges öntözést és tápanyag utánpótlást, az erős napsugárzástól pedig egymást védik a fák. Az utóbbi években későn tavaszodik, majd hirtelen beköszönnek a meleg napok. A faiskolákban kitermelésnél elvágják a gyökérzet egy részét, ezért kell a
fák koronáját erőteljesen megmetszeni. Tavaszi ültetésnél sokszor előfordul, hogy a délebbi
megyékben nevelt fák nedvkeringése már megindult, de itt északon még hideg, fagyott a talaj.
Hirtelen felmelegedésnél, amelyet gyakran követ tartós aszály, a fák sérült gyökérzete nem tudja megfelelő mértékben vízzel ellátni a koronát. Légköri aszálynál a lomb sem képes tápanyagokat előállítani, csak kis mértékben, ami nem elegendő a fák fejlődéséhez. Őszi ültetésnél az
időjárási körülmények sokkal kedvezőbbek. A lombos fák már nyugalmi állapotban vannak, a
talaj vízkészlete is optimális. A talaj- és a levegő hőmérséklet- emelkedésével a fák fejlődésnek
indulnak, így könnyebben tudják elviselni az átültetéssel járó stresszt.
Kerékgyártó István
ügyvezető
Városgazda Kft.

