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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Március 3-án ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk,
de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy
a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám várjuk
március 1-jén, hétfőn 18 óráig.

Járványhelyzet

Bár még nem történtek meg a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok, világszerte már 30 millióan kapták meg a kínai Sinopharm oltóanyagot. Szerdától Magyarországon, így városunkban is elkezdték az oltást ezzel a vakcinával. Dr. Szurdoki Virág háziorvossal az oltási hajlandóságról, a kínai vakcináról és az oltások ütemezéséről beszélgettünk. Cikkünk a 3. oldalon.

TAJ-számok színes világa
Törvényi változás miatt szigorúbban
lépnek fel azokkal szemben, akik nem
fizetnek egészségbiztosítási járulékot.
A törvénymódosítás tavaly nyáron lépett életbe, a NAV március 10-én adja
át annak a mintegy 76 ezer embernek
az adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, akik minimum hat
havi járulékkal tartoznak.
Havonta 8000 forint az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege azoknak,
akik semmilyen más módon nem jogosultak az egészségbiztosítási szolgáltatásra. A NAV most felszólítást küld azoknak,
akik minimum hat havi összeggel tartoznak. Azt, hogy valakinek érvényes-e a
TAJ-száma, az egészségügyi szolgáltatóknak minden esetben ellenőrizniük kell.
- Nagyon régóta van ilyen kötelezettségünk - mondta el lapunk kérdésére Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója. - A hozzánk érkező betegeknek automatikusan
ellenőrizzük a TAJ-számát, akinek nem
volt fedezet mögötte, azt mindig megkértük, hogy járjon utána annak, hogy mi lehet az oka. Lehetséges, hogy nem fizetik
utána, vagy munkahelyet váltott és az új
munkáltatója hiába fizeti, ezt nem jelentette be a NAV felé, a rendszerben ilyenkor úgy látszik, hogy nincs mögötte járulékfizetés.
- Miben változott ez a rendszer a jogszabálymódosítás után?
- A jogszabály elrendelte az egészségügyi
szolgáltatóknak, hogy azoknak a betegek-

Az egészségügyi szolgáltatók minden alkalommal ellenőrzik a TAJ-számot.
nek, akiknek nincs fedezetük a TAJ-száma mögött, új eljárásrendet kell alkalmazni. Vannak olyan esetek, amikor fizetniük kell az egészségügyi ellátásért, és
vannak olyan sürgős esetek, amikor nem.
- Milyen módon jelzi ezt a rendszer?
- Az informatikai rendszerünk különböző színekkel jelzi ezt. A legjobb esetben,
ha beütik a TAJ-számot, akkor zöld jelzést kap. Piros színkód esetén a betegnek
valami gond van a TAJ-számával, de ingyen ellátjuk ilyenkor, nem kell aggódni,
de amint túl van a kezelésen, utána kell
járnia, hogy mi a probléma a fedezettel. A
kéket azok a betegek kapják, akiknek európai uniós egészségbiztosítási kártyájuk
van, lehetnek külföldiek, akik itt dolgoz-

nak, vagy olyan magyarok, akik után külföldön fizetik az egészségbiztosítási járulékot. Ezek a betegek kapnak ellátást, de
a hosszabb, kúraszerű kezelésükért vis�sza kell utazniuk abba az országba, ahol
a biztosításuk van. Ha barna jelzést kapunk, az azt jelenti, hogy a betegnek a mi
térítési díjszabályzatunk alapján ki kell fizetnie az ellátást, ha pedig narancssárga,
az pedig azt, hogy a TAJ-száma érvényes,
de korlátozott egészségügyi ellátásokra
jogosult, melyet egy pontérték alapján ki
kell fizetnie.
A koronavírus elleni védőoltást ingyen
kapják azok is, akik tartoznak, de a járuléktartozást érdemes mielőbb rendezni.

Szerdára 2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a
koronavírus-fertőzést, ezzel 410.129 főre nőtt a hazánkban
beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102, többségében
idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14.552 főre
emelkedett. Kórházban 4353 koronavírusos beteget ápolnak,
közülük 407-en vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma jelenleg 313.450 fő, az aktív fertőzöttek száma 82.127 fő.
Eddig 471.004 fő kapott oltást, közülük 208.846-an már a
másodikat is megkapták.
A kormány előterjesztésére az Országgyűlés hétfőn elfogadta
a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbítását. A 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló kormányrendelet kedden jelent meg a Magyar Közlönyben.
A hivatalos információk szerint újabb 24 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok, közülük hatan
kórházi kezelésre szorulnak a tüneteik súlyossága miatt. Az
aktív fertőzöttek száma 44 fő.
A megbetegedések miatt a Tündérkert óvodában erre a hétre rendkívüli szünetet rendeltek el, a Szent István Katolikus
Általános Iskolában digitális tanrendre tért át a 7. a osztály,
egyelőre péntekig.
Az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona lakói és dolgozói - akik kérték - a második körös oltáson is túl vannak.
A tiszaújvárosi háziorvosok szerdától már a kínai vakcinával is oltanak.

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. március 01-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya,
Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint
„Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig
tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban
lesznek: kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00,
nagyböjt 2.vasárnapja.
Február 28. Gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
Nagyböjt pénteki napjain közös keresztút
a templomban 17.30-tól.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének
kötni, azok február 28-áig jelezzék a plébánián.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a vasárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve
buzdítsák a részvételre. Mivel egyelőre templomi felkészítő nem lehetséges,
ezért a szentmise rendszeres látogatása
jelzi a szentségek felvételének szándékát.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az
orrot és szájat takaró maszk használatát,
templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással
történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő,
tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem
mutató személy vegyen részt.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon találhatók.
Altemplom nyitvatartása
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró
maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában csak ügyeletet
tartunk.

Kedd, szerda: 10.00-11.00, csütörtök,
péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Nagyböjt hétköznapjain 17.30 vecsernye. Szerdán és pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Halottak
szombatján 11.00 Szent Liturgia, pannichida. Vasárnapi istentiszteleti rend: előző este 17.30 vecsernye, 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.
„A valódi keresztényi érvelés az evan-

gélium szellemét tükrözi: annak ellenére, hogy feleségem van, gyermekeim vannak és így tovább, nem tagadom
meg Krisztust, hanem vallást teszek Róla. Senkit sem szeretek jobban ezen a világon, mint Őt, senki máshoz nem kötődöm olyan erősen, mint Hozzá. Feleség,
gyerek és a többiek nem akadályoznak,
hogy vallást tegyek Róla. Szeretem a
családomat, a hozzám tartozókat, mindazonáltal Krisztust mindenekelőtt. Éppen a családom miatt kell megvallanom
Őt, hogy ne kelljen szégyenkezniük miattam.” (Nicolae Steinhardt; l. Mt 10, 3233 és 37-39).

Református

Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben, templomainkban tartjuk,
továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházközség néven
kereshető), és facebook oldalunkon.
A kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú

betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 28án, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 28án, vasárnap 11 órakor
• Konfirmációi felkészítő 2021. február
28-án, vasárnap 15 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 a
gyülekezet közösségében tarthatjuk istentiszteleteinket.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet,
nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
A városban a rendszeres lelkészi hivatali idő:
Kedden 14:00-17:00
Szerdán 14:00-17:00
Csütörtökön: 14:00-17:00
Pénteken: 9:00-12:00
Természetesen ezen időpontokon kívül
is várjuk a Testvéreket előzetes telefonos egyeztetés alapján. Mobil: +36-304871847.
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.).
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
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb boldogság adni, mint
kapni.” (ApCsel 20,35)

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

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS
szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 28-ig (vasárnapig) a
Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11.,
tel.: 49/340-052), majd
március 1-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi
u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 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

Bika
Ezzel a rejtvénnyel véget ér februári sorozatunk. A megfejtéseket március 2-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága Édesapánk, Nagypapánk

Varga György

2020. február 11-én örökre itt hagyott bennünket.
Hamvait 2021. március 2-án 14:30-kor helyezzük végső
nyugalomra a Tiszaújvárosi Temetőben (Sajószögeden).
A temetésen a jelenlegi helyzetre való tekintettel kérjük
a részvétnyilvánítások mellőzését.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tanyi Dezsőné

2021. február 16-án, életének 84. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait
február 26-án 12.30 órakor
a tiszapalkonyai temető ravatalozójából a katolikus vallás
szertartása szerint helyeztetjük örök nyugalomra.
A gyászmisét Tiszaújvárosban
2021. február 26-án 11 órakor tartjuk.
Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai
munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Újabb fertőzöttek,
újabb zárások

Siskáné Nagy Ilona tanárnő énekórát tart a 7.a-nak.
A hivatalos információk szerint újabb 24 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak a hatóságok, közülük hatan kórházi kezelésre szorulnak a tüneteik súlyossága miatt.
Az aktív fertőzöttek száma 44 fő. Ezekről a nem túl jó hírekről tájékoztatott Tiszaújváros polgármestere hivatalos facebook oldalán.
Újabb fertőzöttek vannak a városban, közülük néhányan kórházban. A koronavírus eddig elkerülte a Szent István Katolikus
Általános Iskolát és a Tündérkert óvodát, most azonban mindkét
intézményben vannak igazolt fertőzöttek. A Tündérkert épületében erre a hétre rendkívüli szünetet rendeltek el.
- Novemberben és decemberben több óvodai épületünk is érintett volt a fertőzésben, ám a Tündérkert óvodában sikeresen túljutottunk ezen az időszakon, nem alakult ki fertőzéses gócpont.
- nyilatkozta lapunknak Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője.
- Nagyon örültünk, mert a január és majdnem a teljes február is
eltelt úgy, hogy sehol sem jelent meg vírus az óvodákban, azonban a múlt hétvégén az egyik kolléganőnk rosszul érezte magát, orvoshoz ment és a teszt pozitív lett. Az események múlt
péntektől felgyorsultak, jelenleg a Tündérkert óvodában hat
óvodai dolgozó pozitív és ketten várnak a teszt eredményére.
A protokoll szerint azonnal megtettük a lépéseket, jelzéssel éltem a Népegészségügyi Központ felé és az Oktatási Hivatal felé is. Két csoportot már járványügyi megfigyelés alá helyeztek
az érintett épületben, a harmadik csoporté folyamatban van, az
Oktatási Hivatal pedig úgy döntött, hogy mivel sok dolgozó és
több csoport is érintett, ezért a további fertőzések megakadályozása érdekében február 23-tól március 1-ig a Tündérkert óvodában rendkívüli szünetet rendel el. Igyekszünk természetesen
mindent megtenni a további fertőzések megakadályozása érdekében, s mivel a szülők nagyon együttműködőek, így már hozzá is tudtunk látni az épület még alaposabb fertőtlenítéséhez, kitakarításához.
A Szent István Katolikus Általános Iskolában digitális tanrendre tért át a 7. a osztály, egyelőre péntekig. Itt is több embernek
lett pozitív a tesztje, miután tüneteik miatt felmerült a koronavírus- fertőzés gyanúja.
- Eddig is nagyon szigorúan betartották a gyerekek és mi, pedagógusok is az előírásokat, eddig elkerülte iskolánkat a vírus,
de a múlt héten két tanuló is beteg lett a hetedik osztályban - közölte Gál Benjáminné, az iskola igazgatója. - A teszteredményük
pozitív, így elrendelték az osztályban a digitális munkarendet.
Felvettem a kapcsolatot a Járási Népegészségügyi Kirendeltséggel, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumával, hiszen
önmagam nem járhatok el ebben az ügyben, nem rendelhetem el
a digitális oktatást, de az engedélyükkel igen, így hétfőtől péntekig ez az osztály digitálisan órarend szerint tanul.
Fellélegezhetnek az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona lakói, akik a második körös oltáson is túl vannak. Aki kérte a vakcinát, azt beoltották, csak néhányan nem kérték. Ám hiába a védekezés, a szabályok nem lazulhatnak.
- A miskolci orvoscsoport, illetve az intézmény orvosa múlt hét
csütörtökön adta be a második adag vakcinát lakóinknak és dolgozóinknak - tájékoztatta lapunkat Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetője. - Hál’ istennek mindenki jól van, mindenki egészséges, senkinek nem volt semmiféle tünete, úgyhogy az intézmény úgy néz ki, hogy védett a koronavírus ellen. A lakók közül csak azokat nem oltották be, akiknek az egészségi állapota nem tette ezt lehetővé, illetve volt egy
lakó, aki nem kérte az oltást. A dolgozók közül sajnos kisebb
volt az oltási hajlandóság, de aki kérte, mindenki megkapta. Mivel a vészhelyzetet nem oldotta fel a kormány, így a látogatási és
intézményelhagyási tilalom érvényben van, az idősek továbbra
sem nem járhatnak ki az intézményből, illetve a kapcsolattartás
csak elektronikus és online módon történhet a hozzátartozókkal
és az intézmény bentlakóival. Bár a türelem már nagyon fogytán
van, de próbáljuk oldani úgy a lakók, mint a hozzátartozók részéről. Nagyon bízunk benne, hogy előbb utóbb vége lesz ennek
a rendkívüli helyzetnek, és visszatér az élet a régi kerékvágásba
berta

Már a kínai vakcinával is
oltanak háziorvosaink

Aktuális � 3.

A kínai Sinopharm oltóanyagot már
több mint 30 millióan kapták meg világszerte, tavaly több országban is úgy
kezdték el széles körben alkalmazni,
hogy még nem történtek meg a harmadik fázisú klinikai vizsgálatok. Szerdától Magyarországon is elkezdtek oltani ezzel a vakcinával. György István,
az oltási munkacsoport vezetője hétvégén a közmédiában azt mondta, két hét
alatt, több mint 465.000 koronavírus
elleni oltás beadására van lehetőség, ez
több mint amennyi embert eddig összesen beoltottak. Dr. Szurdoki Virág háziorvossal a kínai vakcináról, az oltási
hajlandóságról és az oltások ütemezéséről beszélgettünk.
- Az AstraZeneca után megérkezik a héten
a kínai vakcina is, amit itt a rendelőben a
háziorvosok fognak beadni. Jól halad ennek az oltásnak a szervezése?
- Az oltásokat a Nemzeti Oltási Központ
irányítja, a háziorvosok a helyi ÁNTSZ

A kínai oltóanyag előre kiszerelve
fecskendőkben érkezett a háziorvosokhoz.
irányítása alatt állnak. Általában minden
hétre megkapjuk, hogy milyen típusú oltóanyag áll rendelkezésre, ezen a héten
már a Sinopharm vakcinával tudunk oltani. Ennek a vakcinának az alkalmazási
előiratában csak annyi szerepel, hogy epilepsziások nem kaphatják, illetve egy speciális betegség, a Guillain-Barre szindróma képez ellenjavallatot, illetve az, ha valakinek az anamnézisében, - mint más oltások esetében is - anaphylaxiás reakció
volt bármilyen gyógyszerre, ezeken kívül
semmilyen más ellenjavallata nincsen.
- Kik kaphatják meg első körben a kínai
vakcina első adagját?
- Ez úgy történik, hogy az ÁNTSZ leküldi központilag azoknak az embereknek a
listáját, akik ezt az oltást kaphatják. Ezt
a listát a háziorvosok felülbírálhatják a
betegek ismeretében, de mivel az oltási
előiratban semmilyen nagy betegségnek a
fennállása nem képez ellenjavallatot, így
praktikusan mindenki kaphatná.
- Mi a tapasztalat, milyen az oltási hajlandóság, például most, a kínai vakcina
esetében?
- Sok betegtől érkezik kérdés, hogy örül
neki, hogy ezt kaphatja, de ő azért szívesen kapna más típusú oltást. Valójában mindenkinek minden oltás elérhető
opcionálisan csak az időpontot nem lehet megmondani, a járványkezelésben
pedig lényeges lenne, hogy minél hamarabb beoltsuk az embereket azzal a vakcinával, ami az életkoruknak, társ betegségeik ismeretében ajánlott nekik. Az oltások mindegyike ad annyi védettséget,
hogy magát a fertőzést ne kapjuk el, vagy
ne olyan mértékben kapjuk el, hogy kórházba kerüljünk. A főbb szövődményeket egészen biztos, hogy az összes oltás
megakadályozza. Azt azért hangsúlyozom, hogy az oltás nagy bajt senkiben

Dr. Szurdoki Virág háziorvos az AstraZenecaval és a kínai Sinopharm vakcinával
olt a héten.
nem fog okozni, mert nem tud. A védőoltás- fejlesztésnél a legfontosabb az, hogy
mellékhatások ne legyenek, az hogy milyen erős védettséget ad, és mennyi ideig tart ez, arra pontos választ senki nem
tud mondani.
- A kínai Sinopharm vakcina már itt van a
körzeti orvosoknál?
- A rendelőben még ugyan nincsenek,
ma, hétfőn délelőtt, de remélem, hogy az
ÁNTSZ estig kiszállítja nekünk. Az oltásoknál az a faramuci helyzet, hogy nem
csak azt kapjuk meg, hogy mennyit oltunk, hanem azt is, hogy időre mikor kell
beoltanunk az előírt adagot. Például a Sinopharmra most az van írva, hogy február 22-től 28-ig le kell zárnunk ezt az oltási sorozatot, ami azt jelenti, hogy a szervezéstől a beadásig az adminisztrációval együtt végeznünk kell vasárnap estig,
miközben megy a rendelés is, úgy hogy
most mindenki ezt szervezi.
- Ebben a körzetben hányan fogják megkapni a kínai vakcinát, ha vállalják?
- Az ÁNTSZ azt a tájékoztatást adta, hogy
minden körzetnek 53-54 fő vakcinálására
elég oltóanyag van, ennyit kapunk. A körzetben körülbelül 50 % az, aki elfogadja
az oltást. Akiket értesítettük e-mailben a
hétvége folyamán, azoknak az 50 százaléka elfogadta az oltást, ha személyesen
beszélünk ezt követően a betegekkel, ott
még talán 25 % észérvekkel meggyőzhető, hogy érdemes elfogadni ezt az oltást,
és van a maradék 25 %, aki azt mondja,
hogy ő inkább vár egy olyan oltást, ami
úgy gondolja, hogy számára megfelelőbb
lesz.
- Az orosz Szputnyikkal már tiszaújvárosiakat is oltottak a múlt héten a miskolci oltóponton, erre is a háziorvosoknak kellett
összeverbuválniuk a pácienseket?
- Igen, a Szputnyikkal kapcsolatban az
volt az elvárás, hogy semmilyen olyan
betegsége ne legyen a páciensnek, amit
az előírásban feltüntettek. Mivel 60 év
fölötti betegeket vártak, nem volt kön�nyű kiválasztani olyanokat, akik ezeknek

a kritériumoknak megfeleltek, de szerencsére voltak, akik elvállalták ezt az oltást,
és bementek az oltópontra. Én azt gondolom, hogy a Szputnyikkal sincsen semmilyen különösebb probléma, azt is rengeteg ember megkapta már. Annyi, hogy
igazából nincsenek tapasztalatok azzal
kapcsolatban, hogy 60 év fölötti, társbetegségekkel rendelkezőknél okoz-e valamilyen mellékhatást, de azért, mert nincsen tapasztalat, az nem azt jelenti, hogy
várható bármilyen mellékhatás.
- Bármelyik oltásról is beszélünk, ami beadható itt a rendelőben és megkapnak a
háziorvosok, van akkora vakcinakapacitás, mint amekkora oltásigény lenne?
- Ami eddig feladat volt az oltásokkal
kapcsolatban, azt gondolom, hogy jól
meg tudtuk oldani, be tudtuk illeszteni a rendelések mellé, bár rengeteg plusz
munkát ad az oltásszervezés, az értesítés
és az adminisztráció. Amit erre a hétre kiadtak feladatként az az , hogy 70-80 embert oltsunk be a mindennapi munka mellett, amit őszintén megmondom, nem tudom, hogy fogjuk megoldani úgy, hogy
beleférjünk a normál keretekbe.
- Több fővárosi orvos is jelezte, hogy akár
hétvégén is oltanának, hogy haladjon az
oltás. Akár ez is beleférne?
- Megmondom őszintén, nekem alapvetően nincs azzal problémám, hogy a társadalom érdekében be kell jönni és hétvégén dolgozni kell, ám ugyanakkor meg
elvárnánk a társadalom másik részétől,
hogy azt az oltást, amit neki felajánlottak,
fogadják el, hogy ezen a járványon minél
előbb túl legyünk. A társadalom minden
tagjának van feladata a pandémiával kapcsolatban, és ha az orvosoknak az, hogy
oltsanak, akkor nekünk oltanunk kell. Az
embereknek viszont az a feladata, hogy
higgyék el, hogy csak a védőoltás az, ami
a járvány kezelését segíti, és ahhoz, hogy
újra tudjon indulni az élet, a gazdaság, ez
kell.
Berta

Pásztor Sándort decemberben oltották be a kínai vakcinával Abu-Dzabiban, már
az oltást igazoló plasztikkártyával érkezett haza Magyarországra.

4. � Aktuális

Múlt szerdán kaptuk a fotókat arról, hogy
Tisza-part városrészben a MOL Petrolkémia átemelőjénél fehér, habos, büdös víz
folyt a Tiszába. Mint azt a helyiek elmondták, a probléma nem most fordult elő először.
A Tisza-part városrészben élők már többször
tapasztalták, hogy habos, büdös víz folyik a
Tiszába a MOL Petrolkémia energiaszolgáltató üzemének átemelő gépházánál.
- Sétáim során már többször tapasztaltam, hogy
elviselhetetlen a szag, a bűz. Ilyenkor általában elmenekülünk erről a területről, ha bekövetkezik a szennyezés. Vagyis kvázi szennyezés, mert erre nincs bizonyíték. Legutóbb egy
tiszaújvárosi csoportban tettem fel azt a kérdést, hogy kihez lehetne fordulni ebben az ügyben - mondta Venglovecz Erzsébet. - Vegyes válaszok jelentek meg, voltak, akik trollkodtak,
mások segíteni próbáltak, de nem történt előrelépés. A problémát már az önkormányzati képviselőnknek is jeleztük, mert szeretnénk, ha a
mi Tiszánk szép és egészséges lenne.
- Hat éve élünk itt, többször járunk erre sétálni a
gyerekekkel - mondta Tóthné Zsipi Anikó -, szeretjük a Tiszát. Sokszor előfordult már, hogy
büdös, habos víz áradt kifelé az átemelőtől, ez
pedig végtelenül elszomorító. Ilyenkor gyorsan
arrébb megyünk, nem szeretnénk, ha a szen�nyeződéstől bajunk esne.
Az elmúlt két évtizedben egyre veszélyesebb
mértékben, és hatásában súlyosabb szennye-

A fotó múlt szerdán készült: habos, büdös
víz folyt a Tiszába.

Habos, büdös víz folyt a Tiszába
zésekkel kellett szembenézniük a vízügyi és
környezetvédelmi szakembereknek. Elég csak
a 2000-ben történt tiszai cianidszennyezésre
gondolnunk. De nem kell ilyen messzire menni, a napokban is nehézfémszennyezés érte el a
Tiszát. Egy bezárt máramarosi bányából jutott
ki szennyezett víz, ami a Szamosba ömlött, február 18-án elérte Magyarországot. Az Országos
Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a
folyók bő vízhozama miatt az előrejelzéseknek
megfelelően indult el a román bányameddőből érkező terhelés, a Bodrog vízmennyiségének hatására a Tiszán Tokaj alatt már csak réz
és cink mérhető, az értékek pedig folyamatosan csökkennek.
Hogy mit tegyen, tehet valaki, aki környezetszennyezést, rendhagyó dolgot észlel vizeinknél?
Kovács István, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki titkára volt segítségünkre a témában.
- A rendkívüli szennyezések veszélyességének
növekedéséhez több körülmény is hozzájárult.
Nőtt a gépkocsik száma, az olajfelhasználás
mértéke, a települési hulladék ártalmalanítása
és biztosnágos elhelyezése a mai napig nincs
mindenhol megnyugtatóan megoldva. Többször előfordul az illegális hulladékelhelyezés a
vízpartokon, nő a veszélye annak, hogy műszaki hibák, gondatlanság, baleset vagy szélsőséges természeti körülmények esetén rendkívüli
szennyezés következik be. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan pedig sokkal
erősebben ki van téve a külföldről érkező rendkívüli szennyezések előfordulásának, hiszen
alvízi ország vagyunk. Tehát más országokból folyik úgymond be a víz a területünkre, az
ott kialakult szennyezések pedig eljutnak ide.
Ilyenekről már biztosan hallottak, például a
PET-palack szennyezések, vagy az ipari szen�nyezések, melyekről az elmúlt napokban is hallottunk. Amennyiben a környezetükben vis�szaélést tapasztalnak, az a kérésünk, hogy haladéktalanul tájékoztassák telefonon vagy írásban az illetékes vízügyi igazgatóságot.
- Milyen esetekben gyanakodhatunk környezetszennyezésre?
- Ha valaki halpusztulást lát, a víz elszíneződését tapasztalja, vagy olaj úszik a vízen, akkor a
bejelentést meg kell tenni. Tiszaújváros térségében az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az illetékes. A bejelentést megtehetik
telefonon a 46/516-600-as telefonszámon, illetve e-mailben az emvizig@emvizig.hu e-mail
címen. Munkaidőben a vízvédelmi és vízgyűjtő
gazdálkodási osztályt kell keresni, de éjjel-nap-

A Tisza-part városrészben élők már többször tapasztalták a problémát.
pal elérhető diszpécserszolgálatunk is fogadja
a hívásokat, hétvégén az ügyeletes kollégákhoz
kapcsolják a hívást a szennyezésekkel kapcsolatban.
- A bejelentéskor milyen információkat kell
megadni?
- Van egy űrlap, amit ilyenkor kitöltenek a kollégák, érdemes olyan szemmel nézni a szen�nyezést, hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni. Ilyen például a szennyezés pontos
helye, az, hogy mekkora kiterjedésű a szennyezés, milyen területen található, a meder mely
részén, a rézsűn vagy a vízfolyáson. Ha megállapítható a típusa, például, ha olajos-szivárványos elszíneződés van a víz felszínén, vagy
valamilyen szagot észlelnek. Hogy honnan indulhat ki a szennyezés, valamint hogy milyen
gyorsan terjed. Ezek mind fontos információk kollégáink számára. Ami a legfontosabb,
hogy a szennyezés okozott-e kárt az élővilágban, halpusztulás, egyéb állatok vagy növények pusztulása is lehet ilyen esetben. Azt kérjük, hogy aki szennyezést észlel, azonnal tájékoztassa az igazgatóságot, hisz napokkal később már nem tudunk mit tenni. A szennyezés
elvonul, felhígul.
- Mi történik a bejelentés után?
- Első lépésként a vízügyi igazgatóság területileg illetékes szakaszmérnökség kollégái kimennek a helyszínre, meggyőződnek arról,
hogy fennáll-e még a szennyezés, helytálló-e a
bejelentés. Hogy hogyan járunk el, azt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet rögzíti. A jogszabály részletesen taglalja, hogy mi-

Már lehet a táborokba jelentkezni
Még csak néhány hete kapták meg a diákok
a félévi bizonyítványokat, de az iskolák már
hónapokra előre gondolkodnak, már a nyári
elfoglaltságokat szervezik. A szülőknek most
kell dönteniük, hogy mikor és hová mennek
táborozni a gyerekek.
- Elég korainak tartom még a jelentkezést mondta az egyik anyuka délután, amikor együtt
vártuk a gyerekeket az iskola előtt. - Bár biztos
mindig ilyenkor kell, de most meglepődtem,
hogy már ki kell tölteni a jelentkezési lapokat.
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Kicsit bizonytalan vagyok a nyárral kapcsolatban, még nem tudom, hogy mire alakul, de a táborra a jelentkezést leadtam. Hátha mehetnek a
gyerekek egy kicsit kirándulni, kikapcsolódni.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola több lehetőséget is kínál a tanulóinak.
- A tankerület sikeresen pályázott a tematikus táborok megszervezésére, iskolánk ismét a megvalósítók között lehet, így 15 különböző táborban összesen 363 gyermeket tudunk táboroztatni - tudtuk meg Körhegyi Istvántól, az iskola intézményvezető-helyettesétől - Ezeknek egy része
napközis tábor, ahol ötnapos programmal készü-

A napközis táborok helyszíne a Széchenyi iskola épülete és udvara lesz.

lünk. Ebben az esetben nyolctól négy óráig vannak a gyerekek a táborban, aminek a helyszíne az
iskola területe lesz. Az öt nap alatt a helyben lebonyolítható programok mellett kirándulásokat
is szervezünk. Ezen kívül a sarudi élményfaluba tervezünk egy bentlakásos tábort, ami öt éjszaka, hatnapos program keretében valósulna meg.
Mindkét tábort június utolsó két hetére szervezzük és teljesen ingyenesek. Már az előző évben
bekapcsolódtunk a vándortáborozásba, az Aktív
Magyarország program keretén belül van arra
lehetőség, hogy valós környezetben valós élményeket szerezzenek a gyerekek. Idén a kerékpáros vándortábor mellett vízi vándortábort is szervezünk. A kerékpáros vándortábort a Bükk-hegységben szeretnénk lebonyolítani, de érintenénk
az Aggteleki-karszt területét is. Nagy segítség a
szervezésben, hogy a program biztosítja a felszerelést, a gyerekeknek nem kell kerékpárt hozniuk
erre a túrára, kerékpárt, sisakot is kapnak a hétnapos tábor idejére. Nagy újdonságunk a vízi vándortábor. Ilyet még nem szerveztünk, most belevágunk. A terveink szerint a Bodrogon fogunk
kalandozni, Felsőberecki, Sárospatak, Olaszliszka, Tokaj útvonalat fogjuk bejárni a gyerekekkel.
Ez utóbbi két tábor, bár államilag támogatottak,
de nem ingyenesek, 28.000 forintot kell fizetni az
egy- hetes programokért.
- Nem korai még a jelentkezés a nyári programokra?
- Nem. A táborokat minden évben ebben az
időszakban kezdjük szervezni. Jó előre látnunk kell, mik a lehetőségek, hány gyereket érdekel, hová tudunk szállást foglalni és a

lyen esetben mi a teendőnk. Annyit talán érdemes tudni, hogy vízminőségi kárelhárítás során
három fokozatot különböztetünk meg. Amen�nyiben a szakaszmérnökség megerősíti a szen�nyezést, kivizsgálást rendelünk el, ez az első
fok. Ilyenkor értesítjük a katasztrófavédelmet,
a nemzeti parkokat, az érintett hatóságokat,
másodfoknál már műveleti megelőző intézkedést szoktunk tenni, ilyen a vízminőség-vizsgálat, laborvizsgálat, amiből meg tudjuk állapítani, hogy milyen szennyezés következett be. A
harmadfokú az, amikor már az eredmények azt
mutatják, hogy be kell avatkozni, tehát például
a vízben lévő nagy mennyiségű szemetet ös�sze kell szedni, vagy az olajat el kell távolítani
a vízfelszínről.
A problémával kapcsolatban megkerestük a
MOL Petrolkémia Zrt.-t is, a cég az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe:
A jelzett időszakban a MOL Petrolkémia Zrt.
technológiái normál üzemmenetben működtek,
rendkívüli esemény nem történt. Az elmúlt hetekben a Tisza magas vízállása nem tette lehetővé az összegyűlt víz szokásos, gravitációs
úton történő elvezetését a Sajó-csatorna végén.
Csak szivattyúzással lehetett átemelni a Tiszába. A magas szivattyúteljesítmény és szintkülönbség okozta a habképződést, ami kizárólag
vizuális jelenség. A megfelelő vízminőségre kiemelt figyelmet fordít a vállalat. A kibocsátott
tisztított szennyvizek minőségében nem volt
változás, a vizsgált paraméterek az előírt határértékek alatt maradtak.
Fodor Petra

programok is igényelnek egyeztetést.
- A járványhelyzet miatt nincsenek könnyű
helyzetben, hisz ki tudja, hogy alakul a vírus
terjedése nyárig.
- Optimisták vagyunk és készülünk a nyárra, de
természetesen figyeljük a vírushelyzet alakulását. Mindennél fontosabb a gyerekek és a pedagógusok egészsége, de nagyon várjuk, hogy kicsit felszabaduljunk, elindulhassunk, kikapcsolódhassunk.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolának is vannak már nyári tervei. Sport
és szabadidős táborokat szerveznek a gyerekeknek.
- Ezeket a táborokat évről-évre megtartjuk,
mert nagyon népszerűek - nyilatkozta Császár
Zoltán, pedagógus, táborszervező. – Nem csak
a katolikus iskola diákjai jelentkezhetnek, és az
előző évek tapasztalatát látva nem is csak ők
jelentkeznek, hanem a városból bárki, sőt még
Miskolcról is volt táborozó gyerekünk.
- Mit jelent az, hogy sport és szabadidős tábor?
- Hat turnust szervezünk, amiből két turnus
úgy néz ki, hogy két sportágból lehet választani. Délelőttönként úsznak, vagy teniszeznek
a gyerekek, attól függően, ki melyik sportágat
választotta. A délután pedig a strandolásé lesz.
A többi négy turnusban is a sport lesz főszerepben. Több sportággal is megismerkedhetnek
a gyerekek, biciklitúrát szervezünk nekik, lovaglás is szerepel a programban, a labdarúgás,
és nyár lévén az úszás sem maradhat ki, illetve
bowlingozni is elvisszük a gyerekeket.
Ema
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Támogatások a zavartalan működéshez

Február 15-én dr. Fülöp György polgármester - élve törvényi felhatalmazásával - rendeletet hozott Tiszaújváros önkormányzatának idei költségvetéséről. A pénzügyi terv elvi alapjait, pilléreit, a főbb előirányzatokat
egy hete már ismertettük, ezúttal a büdzsé
néhány részletét, a támogatásokat vesszük
górcső alá.

Szociális
és gyermekvédelmi ellátások
Az önkormányzat által biztosított szociális és
gyermekvédelmi ellátásra 234.647.392 Ft a tervezett összeg.
A szociális ellátórendszerben azok a személyek, családok jelennek meg, akik esetében
az önellátó képesség csökkenése miatt az önkormányzat segítsége válik szükségessé. Fontos feledat a szociális helyzetük miatt segítségre szoruló személyek, gyermekes családok, a
tartósan munkanélküliek, az adósságterhekkel
és lakhatási problémákkal küzdők, az idősek
és krónikus betegek támogatása. A tapasztalatok alapján a nagy összegű lakhatási kiadások-

tekben, váratlan kiadások felmerülésekor pedig
rendkívüli települési támogatás nyújtásával segít az önkormányzat.

Szolidaritás, rendvédelem,
állami iskolák
Az egyéb működési célú okra fordítható kiadások 2.987.842.919 Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. Ennek tetemes része a szolidaritási
hozzájárulás, jogcímen 1.768.584.290 Ft befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Államháztartáson
belüli
támogatásokra
45.527.100 Ft a tervszám. Ebből többek között a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság működési kiadásaira 10,5 millió Ft-ot, a nemzetiségi
önkormányzatok támogatására 4,7 millió Ft-ot
szán az önkormányzat.
Tiszaújváros képviselő-testülete a köznevelési intézmények fenntartásának és működtetésének állami átvételekor az oktató-nevelő munka sikeressége érdekében kifejezte abbéli szándékát, hogy a mindenkori költségvetés függvényében keresi a működést segítő támogatási lehetőségeket, hiszen minden intézményben,
fenntartótól függetlenül tiszaújvárosi gyerme-

2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata
Települési támogatás
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható
juttatás
- Iskolakezdési támogatás

105 009 312
128 938 080
2 500 000

- Egyszeri év végi támogatás

25 010 000

- Gyermekes családok év végi támogatása
- Kábel TV előfizetési díjtámogatás
- Gyermekétkeztetési térítési díjtámogatás

8 800 000
40 003 200
900 000

- Hulladékszállítási díjtámogatás
- Táboroztatási támogatás

40 010 880
960 000

- Születési támogatás

1 650 000

- Életkezdési támogatás

9 000 000

- Szünidei gyermekétkeztetés

104 000

Köztemetés
Helyi rendelet alapján folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátás összesen
hoz kapcsolódó hátralékok, valamint a lakáshitel, személyi kölcsön felhalmozásának kezelése jelenti az egyik legnagyobb problémát. A koronavírus-járvány hatásaként említhető, hogy a
munkahely elvesztése, annak veszélye, vagy a
munkakörülmények megváltozása miatt a közüzemi díjak fizetése, a mindennapi megélhetés
sokak számára nehezebbé vált. Mindezért fontos feladat a rászorult lakosok lakhatási feltételeinek megőrzése, melynek során az önkormányzat támogatást nyújt a közüzemi szolgáltatóknál fennálló, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a hátralékok rendezéséhez, a hiteltörlesztések megfizetéséhez, a téli tüzelőanyag biztosításához. A
létfenntartást veszélyeztető, egyedi élethelyze-
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700 000
234 647 392

kek ellátása folyik. 2021-ben a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatására 30 millió Ft működési támogatás szerepel a pénzügyi tervben. A keretösszeg felosztására később készül javaslat.

Nonprofit cégek,
sportegyesületek,
egyházak és intézményeik
Az államháztartáson kívüli támogatás rovaton
1.173.731.529 Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
Az önkormányzat a közfeladatok ellátása érde-

Szerteágazó feladatainak ellátásához 530 millió forintot kap a Városgazda Kft.

A helyi autóbusz-közlekedést 43 millió forinttal finanszírozza az önkormányzat.
kében évekkel ezelőtt két nonprofit gazdasági
társaságot hozott létre, a támogatás fele náluk
„landol”.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
végzi a közterületeken a takarítást, a rovar- és
rágcsálóirtást, erdő- és parkfenntartást, az utak,
járdák fenntartását, kátyúzását, padok, játszóterek karbantartását, a szökőkutak üzemeltetését,
a karácsonyi díszkivilágítás szerelését, belvíz,
csapadékvíz elvezetés karbantartási feladatait,
köztemetők üzemeltetését, valamint az önkormányzati intézmények épületeinek karbantartását, a piac- és vásárüzemeltetést. Tevékenységének ellátására 530 millió Ft-tal számol a
költségvetés.
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. üzemelteti a város sportcélú ingatlanait, a Sportcentrumot, a Deák téri uszodát, a tiszaszederkényi tornatermet és sportudvart, melyhez 150
millió Ft a támogatás.
A sportegyesületek működésének támogatására
167.036.209 Ft-ot, a sportlétesítmények használati díjára 69.045.320 Ft-ot, azaz összesen
mintegy 237 millió Ft-ot kíván az önkormányzat fordítani. A 2021. évi Triatlon Európa-kupa
és Nagyhét megrendezéséhez kapcsolódó díjakra 20 millió Ft-ot, a rendezvény támogatására 6,5 millió Ft-ot irányoz elő a költségvetés.
A tiszaújvárosi diáksport egyesületek támogatására 8.000.000 Ft-ot, a sportfejlesztési koncepció megvalósítására 1.000.000 Ft-ot szán az
önkormányzat.
Az egyházak tervezett működési célú támogatása 25 millió Ft, melyből a Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére 10 millió Ft, a
Tiszaújvárosi Római Katolikus Plébánia részére 10 millió Ft, a Tiszaújvárosi Görögkatolikus
Parókia részére 5 millió Ft a támogatási összeg.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatására 37 millió Ft-ot, a Tiszaújvárosi
Református Óvoda támogatására 11millió Ft-ot
tartalmaz a költségvetés. A Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola támogatása
összesen 29,1millió Ft, melynek 50%-a működési célú támogatás, míg 50%-a az iskola udvarának felújítására fordítható.

Egyesületek, alapítványok,
ösztöndíjak
A Tiszaújvárosban működő egyesületek, civil
szervezetek támogatására 12 millió Ft, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete működésére,
rendezvényeire 8 millió Ft áll rendelkezésre.
A Zabos Géza Horgász Egyesület részére haltelepítésre és működésre 4 millió Ft, a partnervárosok támogatására 5.000.000 Ft áll rendelkezésre.
A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány céljaira 2021-ben 15.000.000 Ft-ot, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány támogatására 15.100.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat.
Utóbbi a tiszaújvárosi alap- és középfokú iskolákban kiemelkedően teljesítő tanulók, valamint a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
főiskolai, egyetemi hallgatók anyagi ösztönzésére létrehozott ösztöndíjrendszer finanszírozására, illetve az alapítvány működtetésére nyújt
forrást. Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány működéséhez 600.000 Ft a támogatás.
A Drogambulancia Alapítvány részt vesz Tiszaújváros drogprevenciós feladatainak ellátásában, ezért részükre 400.000 Ft működési támogatást tartalmaz a pénzügyi terv.
A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület részére tervezett támogatás összege 4.100.000 Ft, melyből 1.400.000 Ft megelőlegezett támogatásban
részesült az egyesület. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
400.000 Ft, a kulturális stratégia megvalósítására 2 millió Ft a keretösszeg.
A városi rendezvények költségeire, a kulturális turizmus fejlesztésére 25 millió Ft-ot, a helyi autóbusz-közlekedés támogatására 43 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
F.L.

A sportegyesületek összesen mintegy 237 millió forintor támogatásban részesülnek.
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatását tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek,
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emlékezik és emlékeztet.

Ötvenöt év emberközelből - A Festékgyár
Idén ötvenöt 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. Idővonalunkon most a
’60-as évek elején járunk, a fiataloknak mondom, ha szeretnék átérezni ezt a korszakot, mindenképpen nézzék meg Gaál István 1964-ben készült Sodrásban című filmjét, melyet
környékünkön, a Tiszaszederkény-Tiszapalkonya vonalon
forgattak. Az előző cikkben bemutatott Tiszapalkonyai Hőerőművel majdnem párhuzamosan épült a Tiszavidéki Vegyi
Kombinát is, melynek első termelő üzeme az 1961 januárjában átadott Festékgyár volt. 1975-től 14 évig itt dolgozott új
termékek fejlesztésén Hajas János vegyész. Beszélgettünk a
festékgyári éveiről, majd arról, hogy az itt szerzett tapasztalat hogyan segítette a rendszerváltás után abban, hogy külföldön dolgozzon, és „világutazóvá” váljon.
Debrecenben szerzett vegyész diplomát. Az egyetem elvégzése
után miért az akkori Leninvárost választotta?
Dunaújvárosban nőttem fel, így aztán ismerős volt a környezet,
az ipar, a négyemeletes téglaházak. A feleségem egri, számára viszont új volt a lakótelep-szerű kisvárosi élet, de volt egy
nagyon fontos motiváló tényező, az, hogy itt viszonylag gyorsan lakáshoz lehetett jutni. Debrecenben, illetve más városokban, ahol még próbálkoztunk, nem lett volna erre lehetőségünk.
1975-ben végeztünk az egyetemen, akkor volt egy toborzás, eljöttünk és körbenéztünk az épülő városban. Jó körülmények voltak, tiszta, rendezett város, a kezdő fizetés akkori mértékkel magas volt, és a TVK-nak már akkor is jó híre volt. Az első négy
évünket szállón töltöttük. A Bartók Béla úton volt a vállalat házaspári szállója, először oda költöztünk, egy kétszobás lakrészbe. Pontosabban a lakrész egyik fele nappali, a másik fele háló
volt, egy légtérben. A folyosón négy házaspár számára volt egy
kis főzőfülke, egy fürdő, és két vécé. Itt volt egy kikötés, gyerekkel nem lehetett ott lakni, így aztán, amikor az első gyermekünket vártuk, átköltöztünk a Malinovszkij útra, ahol néhány lakás szintén TVK-s szálló volt. Egy lakásban két házaspár lakott,
és a konyha, a fürdőszoba ott is közös volt. Utána a Gagarin úton

vehettünk egy kisebb lakást, 1985-ben pedig nagyobbra váltottunk a Szamuely úton.
Mi volt már megépülve a városból 1975-ben?
Ahogy emlékszem, a Lenin úton már felépítették a hosszú tízemeletes házat, de a Malinovszkij úttól Sajóörös felé gyakorlatilag még semmi nem volt. A Tisza ábécé már megépült, mellette volt egy nagy gödör, amiből később a dísztó lett, a gödör mögött pedig csak pusztaság. Az önkormányzat és a posta épülete
sem volt még meg. Ahol most az ügyészség épülete van, ott kiskertek voltak, ott még én is termeltem paradicsomot, paprikát.
Azt mondja, Dunaújváros után ismerős volt az iparvárosi, és a
panelélet. Milyen volt a ’70-es években Leninvárosban lakni?
Kisvárosi élet volt, annak minden előnyével és hátrányával, amit
nagyon szerettünk és becsültünk. A városban mindent el lehetett
érni rövid úton, gyalog vagy biciklivel. A kulturális igényeket a
Derkovits Művelődési Központ jól kiszolgálta, voltak rendszeresen színházi előadások, volt mozi, koncertek. Különösebb hiányérzetünk nem volt. De a hétvégéket általában nem itt töltöttük, hanem elmentünk a szülőkhöz Dunaújvárosba vagy Egerbe.
Vásárolni már nehezebb volt, élelmiszert még igen, de jobb minőségű ruházati cikkek nem voltak kaphatók, azokért Miskolcra, Pestre jártunk.
A TVK első gyára a Festékgyár volt. Amikor fiatal vegyészként
dolgozni kezdett, mint termékfejlesztő, hogyan nézett ki a gyár,
és milyen termékei voltak?
Zömmel oldószeres lakossági és ipari festékeket gyártottak, akkoriban a vízzel hígított festékek még nem voltak elterjedve.
Magyarország festéktermelésének 40 százalékát a TVK adta.
Ebből a festékmennyiségből nagyon sok, 25-30 százalék ment
szovjet exportra, ami termelési szempontból egyszerű volt, mert
ők hordóban kérték a festéket, nem kellett kis dobozokba kiszerelni. Szinte a teljes export-termelés egy szín volt, fehér.
Milyen új termékeket fejlesztettek ki, és hogyan bővült a gyár?

Mennyiségileg határozottan bővült a termelés, 60-70 százalékkal nőtt ahhoz képest, mint amikor indult a gyár. Sokkal több
ipari anyagot csináltunk, és a vízzel hígítható festékek aránya
is nagyon megnőtt. Érdekes volt részt venni ebben a munkában,
mert nem csak az volt a feladatunk, hogy egy új terméket fejlesszünk ki, hanem az üzemi méretű előállításról is gondoskodni kellett, aztán pedig el kellett vinni a vevőkhöz, és elfogadtatni
velük. Volt néhány kedvenc anyagom - csináltam bitumen alapú
alvázvédő anyagokat, vízzel hígítható festékeket vagon festéshez, ipari célú festékeket, tömítő masszákat - nagyjából 200 terméket gondoztam az évek során. A Festékgyár folyamatosan fejlődött, de sok nehézséggel, mert a festékek olyan anyagok, amelyekhez rengeteg különböző alapanyag szükséges, és ennek egy
jelentős része nyugati import volt. A ’70-es ’80-as években, amit
csak lehetett, hazai anyagból kellett megoldani, nem volt kön�nyű nyugati terméket behozni. Az pedig tény, hogy a korlátozott
hazai alapanyag választékból nem lehetett csúcsminőségű terméket előállítani. Legtöbbször mégis sikerült kiverekedni annyi
import kontingenst, ami egy új termékhez szükséges volt. Sokszor az történt, hogy egy negyedévre nem kaptunk semmit, de a
következő negyedévben bepótolták. Ha végre bejöttek az anyagok, akkor aztán orrvérzésig ment a termelés. Az ipari festékek
fejlesztése általában úgy történt, hogy ha volt egy technológiai igény, akkor megkeresték a TVK-t, és megállapodtunk, hogy
fejlesztünk nekik olyan terméket, amely megfelel a célra, sőt, ha
lehet, jobb és olcsóbb is lesz. Körbejártuk a lehetőségeket, és ha
biztatónak tűnt a fejlesztés, akkor elkezdtük. Volt olyan, hogy
pár hónap alatt be is fejeződött egy ilyen munka, máskor egy-két
évig is dolgoztunk a témán. Nagyon sok ipari terméket fejlesztettünk például az IKARUS vagy a MÁV részére.
Új gépsorokat is kellett vásárolni?
A gépek területén nem volt nagy változás, inkább csak doboztöltő gépeket vásároltak. Maga a festékgyártó technológia nem
sokat változott az utóbbi ötven-hatvan évben. Ez egy keveréses technológia, tehát színes pigmenteket keverünk be egy folyékony gyantába, majd hozzáadjuk az adalékanyagokat. Ami
jó volt a ’70-es években, az jó volt a ’80-as években is. Gépi
oldalról volt bizonyos TVK-s hátterünk is, mert a ’60-as évek
közepe táján az import gépek beszerzése problémás volt, és a
kormány úgy határozott, hogy itthon kell festékipari gépeket
gyártani. Ekkor a TVK Gépgyárában vásároltak Németországból egy licencet a Spangenberg cégtől gyöngymalmok gyártására. Gyöngymalmot még ma is használnak a festékgyártásban.
A TVK Gépgyárban nagyon sok gyöngymalmot gyártottak KGST exportra is. A ’70-es évek végén aztán egy konfliktushelyzet adódott ebből, mert a Gépgyárnak egyre több feladata lett az
Olefingyár karbantartásával kapcsolatban, ezért továbbadták a
licencet a Sophiana Gépgyárnak Pécsre. Harminc év után ott fejezték be a gyártást.
Ez volt 1989-ben, akkor jött a rendszerváltás. Hogyan került
külföldre?

A Festékgyár 1960-ban, egy évvel az indulás előtt.

Tizennégy évig dolgoztam a TVK Festékgyárában, ahol nagyon
jól megtanulhattam a szakma alapjait. Egy idő után elkezdtem
szakcikkeket publikálni, szakmai kongresszusokon prezentáltam az eredményeimet német nyelvű előadásokban, és ezek hatására számos állásajánlatot kaptam. Így kerültem 1989-ben a
BYK-hez, amely többek között festékipari adalékanyagokat
gyárt. A cég központja Németország északi részén van, Weselben, közel a holland határhoz. Az első négy évben itt dolgoztam
laborban. Weselben béreltünk egy lakást, kiköltözött az egész
család, de megtartottuk a tiszaújvárosi lakást is. Hazajártunk
két-három havonta. Aztán az ötödik évben ajánlatot kaptam műszaki terméktanácsadó pozícióra, amivel évi 200-220 napot kellett öt kontinensre utaznom, és ezekre az utakra hol Magyarországról, hol Németországból indultam. Az akkori főnököm azt
mondta, hogy ez nagyon kemény lesz, szerinte három év után
bedobom a törülközőt. Huszonnégy évig csináltam. (folytatjuk)
Surányi P. Balázs
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Húshagyó kedd
a Kazinczyban

A nő

Közel 100 éve ünnep - én inkább úgy mondanám, jobban észrevesszük a nőket nőnapon. Általában a szólás-mondások örökérvényűek és alapigazságokat tartalmaznak. Ilyen alapigazság: a
„NŐ ÖRÖK”. Örök. Nő szült bennünket, védőgonddal szeretjük lánytestvéreinket, és mi lehetne életünknek értelme, mint az
a szép kislány, akibe fejünk tetejéig beleszeretünk. A nagymama
túrós rétesének íze halálunkig a szánkba van, de én még egy aranyos segítő, szomszéd nénit is besorolnék. A bennünket gyógyító, kiszolgáló nőket megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm.
Nem szaporítva a szót: a nő, nő, nő ott van életünk minden pillanatánál óvó, szerető védő szeretetével.
A Nikodémus Idősek Otthonában a fiúk ötletes aprósággal köszöntik az intézmény női
dolgozóit. Karanténban puszi nincs, de a tálkában van
puszedli sütemény. Jó egészséget Mindenkinek! Jó lenne
mielőbb „igazi” puszikkal köszönteni női lakótársainkat.
A fiúk nevében: Sallér Géza

Iskolánkban Pnackae Day-en, vagyis húshagyó kedden évek óta
játékos feladatokkal lepnek meg bennünket az angolos tanáraink. Ebben az évben az alsósoknak vidám angol nyelvű feladatokkal és ügyességi versennyel készültek a tanító nénik. Ránk,
felsősökre, egy palacsinta témájú szabadulószoba várt az angolórákon, ahol a németesekkel együtt játszottunk. Már a csapatnevek is palacsinta-ízesítések voltak, a feladatok között a palacsintakészítéshez szükséges konyhai eszközök, hozzávalók is
szerepeltek. Kódolt szövegeket kellett megfejteni, puzzlet kirakni, tükörírást olvasni, origamit hajtogatni, sőt, nyomógombos telefonos SMS-t írni. Amelyik csapatnak végül sikerült kinyitni a
lakatokat, az a kincsesládából választhatott valamilyen finomságot. Szükségünk volt az angoltudásunkra, logikára, ügyességre,
csapatmunkára, de az volt a legjobb, hogy ebben a játékban mindenki csak nyerhetett. Köszönjük ezt a napot!
Kazinczys diákok

Országos döntő,
megyei forduló
A Széchenyi iskola diákjai idén is sikeresen teljesítették a Míg
megnövök Alapítvány által kiírt csapatversenyek iskolai és területi fordulóit. A MatekGuru csapatversenyen a „Megoldalak”
csapat, melynek tagjai: Dienes Sebestyén, Kapitány Dávid, Tóth
Anna, Tóth Rebeka Irma 3.b osztályos tanulók (felk.: Kiss Piroska) és a „Furfangos InFókák” csapata, melynek tagjai Czinege Botond, Csikász Áron, Katona Laura, Makkai Rebeka 4. b
osztályos tanulók (felk.: Rácz Zita) az összesített pontok alapján
az országos döntőbe jutott.
A Nyelvészkedők csapatversenyen a „Cserfeskék” csapata,
melynek tagjai: Dósa Csenge, Hegedűs Zalán, Juhász Annabella, Kiss Dóra 3.b osztályos tanulók (felk.: Kiss Piroska) szintén
országos döntős.
*
Január végén és február elején rendezték a NyelvÉsz és a MatekÁsz versenyt. A NyelvÉsz iskolai fordulón továbbjutott tanulók 1. évfolyamon: Bölkény Donát, Bredács Luca 1.c (felk.: Lövei Judit), Fejes Dorina, Juhász Bence, Kiss Máté Botond, Papp
Zsófia, Szautner Dániel Ádám 1.a (felk.: Hajduné Vásári Nóra).
2. évfolyamon: Kovács Sára 2. a (felk.: Holló Boglárka. 3. évfolyamon: Dósa Csenge, Juhász Annabella, Kiss Dóra 3.b (felk.:
Kiss Piroska). 4. évfolyamon: Benkő Léna, Gondos Fruzsina
Anita, Suba Flóra 4.a (felk.: Szabó Éva), Berta Nóra 4.c (felk.:
Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi). 5. évfolyamon: Mészáros Anna, Dósa Fruzsina 5.c (felk.: Pipoly István). 6. évfolyamon: Suba Dániel 6.b (felk.: Réthi Zoltánné).
MatekÁsz iskolai fordulóján továbbjutott tanulók 1. évfolyamon: Juhász Bence, Kiss Máté Botond, Szautner Dániel Ádám
1. a (felk. Lovász – Tóth Beáta). 2. évfolyamon: Kiss-Kulcsár
Marietta, Kovács Sára, Puskár Zsófia 2.a (felk. Izsó Alexa), Andó Álmos Bence, Nagy Soma 2.c (felk.: Ujhelyi Judit). 3. évfolyamon: Dienes Sebestyén, Dósa Csenge, Juhász Annabella 3.b
(felk.: Kiss Piroska), Fekete Nóra, Makó Emma 3. c (felk. Agárdi Helga Ditta). 4. évfolyamon: Berta Nóra 4.c (felk. Kovács
Emese), Dósa Fruzsina 5.c (felk. Nagy Viktória).
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Oktatás � 7.

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

8. � Költségvetés

Régi tervek, új igények beruházásfronton

A Tiszaújváros önkormányzatát - is - sújtó
állami elvonások, a csökkenő bevételek hatására a 2021. évi önkormányzati költségvetés „vesztesei” a beruházások, fejlesztések,
felújítások lesznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne költene a város ilyen célokra.
Költ, mégpedig milliárdos nagyságrendben.
A 2021. évi felhalmozási költségvetés kiadásai
1.178.373.816 Ft-ot tesznek ki, ebből a beruházások előirányzata 576.628.457 Ft.

Tervek, engedélyek,
beszerzések
A műszaki tervek előirányzata terhére a tervfelülvizsgálatok, a 2021. évi fejlesztési feladatokhoz, beruházásokhoz, közterület-rehabilitációhoz szükséges dokumentációs tervek elkészítése, engedélyek beszerzése valósul meg. A
beruházási és felújítási munkákhoz kapcsolódó 20 millió Ft-os előirányzatból 7.956.005 Ft
az előző évi kötelezettségvállalással terhelt kiadás.
Az informatikai infrastruktúra fejlesztésére
17.472.000 Ft az előirányzat, ez a szintén kötelezettségvállalással terhelt 5.970.683 Ft ös�-

san felmerült kiadások megtérüljenek.
A beruházási feladat építési engedély köteles, ezért fordított ÁFA-t tartalmaz; a fordított
ÁFA értéke a dologi kiadások között szerepel
(282.006.215 Ft + 76.141.678 Ft fordított ÁFA
= 358.147.893 Ft).
A Szent István út 1-11. sz. épület mögött lévő,
rekonstrukcióval érintett területen megújulnak
a közlekedési felületek, a gépjármű várakozóhelyek és a zöldterületek. Parkolóhelyek és új
közlekedési utak épülnek, valamint az új játszótéren játékelemek, és új utcabútorokkal ellátott pihenőrész lesz kialakítva. A rekonstrukció során növényzetet telepítenek, a meglévő
burkolt felületeket felújítják, a vízelvezetést is
megoldják. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményességéhez e fejlesztési célnál is a legkedvezőbb árajánlat szerint a rendelkezésre álló hitelkerettel megegyező előirányzatot 33.891.581 Ft + ÁFA önerővel szükséges
kiegészíteni..
Ez a beruházás is építési engedély köteles, a fordított ÁFA itt is „játszik” értékét szintén a dologi kiadások között tervezték (153.723.077 Ft +
41.505.231 Ft fordított ÁFA = 195.228.308 Ft).
A testület 2015 nyarán döntött a Vörösmarty út
meghosszabbításáról, melynek révén megoldódik az épülő és a már megépült társasházak, va-

A játszótéri játszóelemek cseréjére, ütéscsillapítókra, árnyékolásra 5 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.
szegen túl az önkormányzati informatikai infrastruktúra eszközeink cseréjére, bővítésére, levelezés archívum kialakítására, intézményi iktatórendszer bevezetésére biztosít fedezetet.
A játszótereken a gazdaságosan nem javítható játékelemek cseréjére, a balesetveszélyes állapot megszüntetésére, ütéscsillapítók cseréjére, árnyékolás érdekében napvitorlák kihelyezésére, a játszóterek tájékoztató táblákkal történő felszerelésére, 5 millió Ft forrást tartalmaz
a költségvetés.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a hatékony munkavégzés feltételeinek
biztosítása érdekében egy 3500 kg össztömegű
tehergépjárművet szereznek be a rendelkezésre
álló 14 millió Ft-ból.

Telkek, utak, terek
A képviselő-testület még 2016-ban döntött a
„Keleti-lakóövezet” telekalakításának, valamint a közútépítés és közművesítés tervezésének elvégzéséről. Az építési telkek kialakítása
megtörtént, 2017-ben, illetve 2018-ban a Vörösmarty út mellett 9 építési telket értékesítettek, illetve egy cseréje is megvalósult. Jelenleg a Babits Mihály út, a Kosztolányi Dezső utca, valamint a Tompa Mihály utca keleti irányú
folytatásában 44 ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett építési telek értékesítésével lehet kalkulálni. A még folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményességéhez a legkedvezőbb
árajánlat szerint is szükséges az e célra rendelkezésre álló hitelkerettel megegyező előirányzatot (69.401.491 Ft + ÁFA) önerővel kiegészíteni, ezt tartalmazza is a költségvetés. Fontos
megjegyezni, hogy a testületi verdikt úgy szól,
hogy az ingatlanok értékesítését úgy kell elvégezni, hogy a telkek kialakításával kapcsolato-

lamint a tervezett „Keleti-lakóövezet” gépjármű-forgalmának a Lévay úttal történő összekötése. A beruházás része az út- és járdaépítés
mellett az új útszakasz közvilágítási hálózatának és csapadékvíz-elvezetésének a kiépítése
is. A fordított ÁFA-t “képlete” itt 31.496.063 Ft
+ 8.503.937 Ft fordított ÁFA = 40.000.000 Ft.
A beruházás kivitelezésére vonatkozó pályázati kiírás lebonyolítását a második félévre tervezik.

Kisebb lépések
A Dózsa György út - Vasvári Pál út kereszteződésben a gyalogosok, illetve az épület védelme miatt szükséges a fizikai védelem kialakítása korlát építésével, melyre 1.000.000 Ft a tervezett előirányzat.
1.820.000 Ft előirányzat nyújt fedezetet a város
területén lakó ebtartók számára könnyen elérhető és az ebek futtatására alkalmas helyszínen
egy újabb kutyafuttató kialakítására.
Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat támogatásával a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány óvodájának konyhafejlesztése valósul
meg. A felújítás mellett eszközbeszerzés is történik, erre 1.651.000 Ft a rendelkezésre álló
forrás.
A Március 15. és a Városközponti parkban található 2 db öntözőkútnál vízmérőhely kialakítására 526.000 Ft a tervezett előirányzat.
A Perényi Péter utcán, az önkormányzati tulajdonban lévő két bekötőúton szükséges a közvilágítás bővítése. Légvezeték kiépítését követően két betonoszlopon LED-es lámpatesteket
telepítenek. Az előirányzat összege 1.557.000
forint.
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A városközponti tó rézsűjének további károsodásának megelőzésére 58 millió forint szerepel a költségvetésben.

Ivóvíztől szelfipontig
A felújítások előirányzata 460.303.559 Ft.
Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújításának
360.617.959 Ft-os előirányzatát a képviselő-testület által elfogadott 15 éves gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján tartalmazza a költségvetés, kiegészülve az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokkal, tartalékokkal.
Az intézmények technikai távfelügyelete, és
a berendezések karbantartása, felújítása 1999.
óta központosított, az analóg riasztóközpontokat folyamatosan újítják fel az intézményekben, digitális riasztóközpontok és új érzékelők
telepítésével. Idén a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Központi Éttermében, Tiszaszederkény városrész orvosi Rendelőjében, Tisza-part városrész orvosi rendelőjében, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3 épületében (Tündérkert, Bóbita és Szederinda) lévő technikai rendszer rekonstrukcióját tervezik
4.800.000 Ft biztosításával.
A már említett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat támogatásával megvalósuló óvodai konyhafejlesztés felújítási munkáira 14.127.000 Ft a rendelkezésre álló forrás. A fejlesztés teljes összege
15.776.945 Ft, melyből a támogatás fix összege 7.888.472 Ft.
A városközponti tó rézsűjének lábánál a tó hullámzása miatt kimosódás, emiatt több helyen
rézsűcsúszás alakult ki, főként a tó déli oldalán. A rézsű további károsodása burkolásos

megtámasztással előzhető meg, melyre a tervezői költségvetés alapján bruttó 58.253.000 Ft
az előirányzat.
A szelfiponton található TISZAÚJVÁROS térfelirat felújítása is szükségszerűvé vált, melyre 3 millió Ft a rendelkezésre álló keretösszeg.

Laktanya, lakás, sporttelep
Az egyéb felhalmozási kiadásokra 141.441.800
Ft az előirányzat.
A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére a tűzoltólaktanya felújítási munkáira (legénységi wc, híradós wc és hozzátartozó előtér, valamint a híradós háló felújítására) 3 millió Ft-os támogatási összeg nyújt fedezetet. A TOP-3.2.1-16-2017-00049 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros
alapfokú oktatási intézményeiben” című projekt kapcsán visszafizetendő támogatási összeg
21.721.700 Ft.
Energiaracionalizálási és gépészeti feladatok
támogatására 18.270.100 Ft-ot tartalmaz a költségvetés, a fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítésére 22.100.000 Ft-ot.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére 4 millió Ft értékben, karbantartási, kertészeti gépek, tartozékok, közterületi eszközök és
szerelési segédanyagok szerezhetők be.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület részére a vízisporttelepen történő
munkálatokra (belső út szélesítése, új burkolat,
új parkolóhelyek) 35 millió Ft a támogatás.
f.l.

Beruházási és felújítási előirányzatok
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Tárgyi eszközök beszerzése
Műszaki tervezés
Informatikai infrastruktúra fejlesztése
Játszótéri elemek cseréje
Városgazda Kft. részére eszközbeszerzések
Keleti lakóövezet kialakítása
Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció
Vörösmarty út meghosszabbítása
Vasvári Pál úton szalagkorlát építése
Kutyafuttatók kialakítása
Szivárvány óvoda konyhafejlesztése (eszközbeszerzés)
Öntöző kutakon vízmérőhely kialakítása
Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Ivóvíz közmű felújítások
Szennyvíz közmű felújítások
Műszaki tervezés
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója
Szivárvány óvoda konyhafejlesztése (ingatlanfelújítás)
Városközponti tó rézsűvédelme
TISZAÚJVÁROS térfelirat felújítása
Önkormányzati beruházások, felújítások összesen
Intézményi beruházások
Intézményi felújítások
Intézményi beruházások,felújítások összesen
Beruházások és felújítások összesen

531 500 355
3 016 000
18 233 000
17 472 000
5 000 000
14 000 000
282 006 215
153 723 077
31 496 063
1 000 000
1 820 000
1 651 000
526 000
1 557 000
442 564 959
120 554 107
240 063 852
1 767 000
4 800 000
14 127 000
58 253 000
3 000 000
974 065 314
45 128 102
17 738 600
62 866 702
1 036 932 016
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Vendéglátósok
figyelmébe

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
vendéglátó üzletek 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:
• étterem
• büfé
• cukrászda
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátó
hely
• italüzlet, bár
• zenés-táncos szórakozóhely
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
• gyorsétterem
• rendezvényi étkeztetés
• alkalmi vendéglátóhely
• mozgó vendéglátóhely
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.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/
oldalon a Hírek, közlemények menüpontban olvashatóak.
Polgármesteri Hivatal

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

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

Baba születik

Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el
nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak
a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen
szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.
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Tájékoztató a gépjárműadóval kapcsolatos
adóhatósági feladatok megváltozásáról
Tisztelt Ügyfelünk!
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1)
bekezdése értelmében
2021. január 1. napjától
a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat
az állami adó- és vámhatóság látja el!
A változás miatt a gépjármű üzembentartókat/üzembentartó tulajdonosokat plusz teendő
nem terheli!
2021-ben az első félévi adó befizetésének határideje március 15. napjáról április 15. napjára módosul, a második félévi
adó esedékessége változatlanul szeptember 15. napja, melyet
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 410-es adónemhez tartozó 10032000-01079160 NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlaszámra kell teljesíteni.
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A 2020. december 31-éig terjedő időszakot terhelő korábbi
gépjárműadó fizetési kötelezettséget, elmaradt hátralékot még
Tiszaújváros Város Önkormányzata 11734114-1535006408970000 gépjárműadó fizetési számla javára kell megfizetni.
A változások nem befolyásolják a már megállapított gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31. napján
fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

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

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

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

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2021. március
MÁRCIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

01. hétfő

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

02. kedd

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

03. szerda

Kazinczy-ház (Gimnázium)

07.30 - 16.00

Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.

08. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

09. kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon

07.30 - 9.00
és 14.00 - 16.30
07.30 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
07.30 - 16.30
Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub
07.30 - 8.00
"Esély" Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub
10.30 - 12.00
Szociális étkezők
11. csütörtök
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
7.30 - 16.30
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon
09.00 -12.00
Szociális étkezés
16. kedd
Tisza-parti Szabadidőház
11.00 - 12.00
Szociális étkezők
17. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00 - 15.00
Szociális étkezők
Központi Étterem
09.00 - 12.00
Szociális étkezők
18. csütörtök
Központi Étterem
10.00 - 12.00
Szociális étkezők
22. hétfő
Tiszaszederkény Idősek Klub
10.45 - 12.15
Szociális étkezők
23.kedd
Bölcsőde 3.sz. pavilon
07.30 - 12.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
24. szerda
Kazinczy Ház I. em. 73/4.
07.30 - 16.30
Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
07.30 - 16.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Kazinczy-ház (Központi Étterem)
12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
29. hétfő
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
07.30 - 16.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
30. kedd
Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30 - 16.00
Minden étkező
31. szerda
Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00 - 15.00
Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Gimnázium)
07.30 - 16.00
Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Maszk használata kötelező.
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

10. � Közlemények/Hirdetés

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

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a
diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
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
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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
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-2/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
Stefánné Andrea: 06 - 49/ 5483 - 308
Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

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

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.
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Pontosabban
büntetett a Phoenix

Drahos (15) újra jól játszott, 12 pontot szerzett.
KOSÁRLABDA. A bajnokság huszadik fordulójában az
SZE Győri KC csapatát fogadta a Phoenix, és kiélezett küzdelemben sikerült kivívnia a győzelmet a középmezőnyben
állomásozó győriekkel szemben
Phoenix KK - Győri KC
64-61 (19-17, 16-19, 14-14, 15-11)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (12/6),
Orliczki Bence (15), Molnár Bence (9/6), Szilasi Bence (13/9),
Lajsz Gergely (2). Csere: Kovács Martin (10/3), Taskó István
(-), Eremiás Kristóf (-), Asszú Áron (-), Kovács Zoltán (3/3).
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Jól indult a Phoenix számára a találkozó, a Győr csak egy 6-0s roham után találta meg a ritmust. Ettől kezdve azonban érkeztek a dunántúli kosarak is, és a negyed közepén már a vendégeknél volt az előny. Orliczki, Szilasi és Kovács Marin találatai aztán ismét a Phoenix felé billentették a mérleget, és sikerült megőrizni a vezetést az első tíz perc végéig.
Az első negyedhez hasonlóan kezdődött a második szakasz is.
Molnár és Kovács Martin találataival gyorsan nyolc pontra nőtt
az előny, ám a győriek ezúttal is megtalálták az ellenszert. A 7.
percig sikerült visszaverni a fordítási kísérleteket, ekkor azonban a vendégek kezébe került a vezetés. Drahos, valamint Orliczki kosaraival sikerült egyszer visszavenni az előnyt, végül
mégis egypontos mínusszal kellett az öltözőbe vonulniuk a fiúknak (35-36).
A harmadik etap jelentős része a Győr üldözésével telt, a kitartó munka a negyed hajrájában látszott beérni, ám visszaállt a félidő különbsége (49-50).
Válságos pillanatokban bővelkedett a feszült és küzdelmes utolsó negyed. Hiába volt fordítás már a legelső percben, a Győr ritmust váltott, és gyors iramban hatpontos előnyt alakított ki. Szerencsére Orliczki és Molnár pontjai ismét visszahozták a Phoenixet a mérkőzésbe, majd a végjátékban Drahos és megint csak
Orliczki találatai hozták meg az újabb fordítást (61-60). A fáradó, és egyre többet hibázó csapatok végül gyakorlatilag büntetőkkel döntötték el a mérkőzés sorsát, de egészen az utolsó pillanatokig kétséges volt, ki kerekedik felül. Ám csak megszületett a siker, melyhez nagy gratulációt érdemelnek a fiúk, hiszen
hiányos kerettel, nagyot harcolva vívták ki a várva várt ötödik
győzelmüket.
Szendrey Zsombor: Nem kezdtük jó előjelekkel a mérkőzést,
a meccs előtt jelentett sérültet az egyik, kezdőbe szánt játékosom. Az U20-as meccsen izomsérülést szenvedett az egyik magas emberünk, így hirtelen két sérültünk is lett, nélkülük kellett
kiállnunk. Gondolkodnunk kellett azon, hogy mit változtassunk,
de - hála Istennek - erre nem volt szükség. Nagyon kemény, igazi férfias mérkőzés volt ez; szerencsénkre az ellenfél gyengén
dobta a büntetőket, így meccsben tudtuk tartani magunkat. A két
csapat többször is átvette egymástól a vezetést, de a végén a szerencse mellett a lelkünk és a szívünk is a helyén volt, így sikerült ezt a nehéz találkozót megnyernünk.

Jobban védték a várat
KÉZILABDA. Tizedik mérkőzésén megszerezte második
győzelmét a megyei bajnokságban a Tiszaújvárosi SC férfi
csapata. A hazai pályán rendezett találkozón az SBS Eger II
volt az ellenfél.
Az első félidőben kiegyensúlyozott küzdelem mellett felváltva
vezettek a csapatok. A második félidőre feljavult a TSC védekezése, 25 perc alatt csak hat gólt kaptak, miközben 12-t dobtak.
A hajrában sebességet váltottak a hevesiek, de ez csak a hátrány
faragására volt elég, a hazai sikert nem veszélyeztették. Ezzel az
eredménnyel a két csapat helyet cserélt a tabellán, már az Eger
az utolsó a hatcsapatos mezőnyben.
Tiszaújváros - Eger II
27-23 (15-14)
A TSC góllövői: Tallár és Molnár (7-7), Bodnár (5), Németh (3),
Somodi és Vámosi (2-2), Katona
A hétvégén ismét pályára lépnek a fiúk, idegenben a Hevesi SE
lesz az ellenfél. Nem marad kézilabda mérkőzés nélkül a Sportcentrum sem, ezúttal a nők játszanak zárt kapus bajnokit a Szerencs ellen szombaton 16 órától.

Sport � 11.

Vasárnap már élesben, Debrecenben
LABDARÚGÁS. Diósgyőrben vendégeskedett, és győzelemmel zárta téli felkészülését az FC Tiszaújváros felnőtt
csapata.
DVTK II - Tiszaújváros
1-2 (0-0)
TFCT: Tóth Cs. (Herceg 46.) - Tóth M.
(Kundrák 75.) , Vincze, Gelsi, Lőrincz
(Tóth S. 75.), Bussy (Márton 46.), Lakatos (Vitelki 70.), Tóth Á. (Bene 75.),
Csernák (Vámos 46), Pap, Kristófi (Benke 75.)
Gól: Pap, Benke
Edzőpartnerünk a 13. helyen áll csoportunkban, december 6-án hazai pályán
2-2-es döntetlent értünk el ellenük a 21.
fordulóban. Csapatunk keretéből Kerekes Krisztián hiányzott sérülés miatt,
Csoszánszki és Horváth pedig távol volt.
A felkészülési mérkőzések sorában ez
volt a 7., egyben az utolsó, ezt megelőzően 3 győzelem mellett 3 döntetlen volt a
csapat mérlege.
Az első félidő hajtós, jó játékot hozott, a
Tiszaújváros többet kezdeményezett, de

Újra füvön játszhattak a fiúk.
voltak periódusai a hazaiaknak is. A második játékrész elején a hazaiak átvették
a kezdeményezést, melyet később visszavett az FCT. Egyre több hiba csúszott be a
játékba mindkét oldalon, amelyekből gólok is születtek, ha picit jobb a koncent-

Tavaszi menetrend
Általában vasárnap a játéknap, amikor
nem, azt külön jeleztük.
22. forduló február 28.
14.00: DVSC II - Tiszaújváros
23. forduló március 7., vasárnap
14.30: Eger -Tiszaújváros
24. forduló március 14.
14.30: Tiszaújváros - Sajóbábony
25. forduló március 21.
15.00: Kisvárda II - Tiszaújváros
26. forduló március 27., szombat!
15.00: Tiszaújváros - Cegléd
27. forduló április 4.
16.30: Tiszakécske–Tiszaújváros
28. forduló április 11.
16.30: Tiszaújváros - Balassagyarmat
29. forduló április 14., szerda!
16.30: Tiszafüred - Tiszaújváros

30. forduló április 18.
17.00: Tiszaújváros - Salgótarján
31. forduló április 25.
17.00: Mezőkövesd II - Tiszaújváros
32. forduló április 28., szerda!
17.00: Tiszaújváros – BVSC
33. forduló május 2.
17.30: Sényő - Tiszaújváros
34. forduló május 9.
17.30: Tiszaújváros - Putnok
35. forduló május 12., szerda!
17.30: Tállya - Tiszaújváros
36. forduló május 16.
18.00: Tiszaújváros - Hatvan
37. forduló május 23.
18.00: Füzesgyarmat - Tiszaújváros
38. forduló május 30.
18.00: Tiszaújváros - Gyöngyös

Szezonkezdésre várva
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub (TTK) négy elit kategóriás válogatott versenyzője január 25.-február
17. között Spanyolországban edzőtáborozott. A kerékpározás és a futás kapott
fő hangsúlyt, de az úszás és a kondicionálás is a napi program része volt.
- Az ebben az időszakban évek óta felkeresett, de jelenleg a pandémia miatt nehezen megközelíthető ciprusi edzőtábor helyett az Alicante városától 60 kmre található La Nuciá-ban vertünk tanyát
négy sportolónkkal, Sinkó-Uribe Auréllal, Sinkó-Uribe Ábellal, Lehmann Bencével és Lehmann Csongorral - tudtuk
meg a felkészülést a helyszínen vezénylő Lehmann Tibortól, a TTK elnök-vezetőedzőjétől. - Nem választottunk rosszul,
olyan profi kerékpáros csapatok tréningeztek ott, mint a Bahrein Merida, a BORA, a Cofidis, vagy az Euskatel, ami pedig a triatlonosokat illeti, belga, chilei, román, spanyol, valamint a londoni olimpia
11. helyezettjét, Richárd Vargát soraiban
tudó szlovák csoportok is ott gyakoroltak.
Korlátozások persze voltak, de szerencsére az elit licensszel rendelkező sportolók
számára megnyitottak egy uszodát, melyhez kondicionáló terem is tartozott. A 15
fokos tengerben is tartottunk úszóedzést,
persze neoprén-ruha használatával. 30
órás heteket produkáltak a fiúk, mely átlagosan 400 km kerékpározást, 85-90 km
futást és 25 km úszást takart. Ehhez jöttek
még pluszban az erősítő edzések. Az időjárásra nem lehetett panaszunk, végig 20

fokos hőmérséklet volt, mindössze egyszer esett az eső. Összességében egy igazán jól sikerült táborozáson vagyunk túl,
a fiúknak külön élményt jelentett, hogy
egyik kerékpáros edzésükön összetalálkoztak Mario Cipollini-vel, az olaszok
egykori országúti világbajnokával, sokszoros Tour de France, Giro de Italia és
Vuelta szakaszgyőztessel. A hazautazás
kicsit kacifántosra sikeredett, járattörlések miatt két részletben, az eredetihez képest 1-3 nap késéssel érkeztünk meg.
Az itthon készülő tiszaújvárosi triatlonosok a fenti időszakban egy úszóblokkot teljesítettek Fodor Ágnes vezetésével.
Márciusban pedig jöhetnek majd a válogatott edzőtáborok.
- A magyar szezon a jelenlegi állás szerint áprilisban, duatlon versenyekkel veszi kezdetét, mi pedig május 29-30.-ra
tervezzük a Tisza Triatlon megrendezését, klubcsapat országos bajnoksággal,
ranglistaversennyel - fogalmazott a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő sportvezető. Áprilisban már lesz néhány Európa-kupa futam, majd május 2-től indul az olimpiai kvalifikációs sorozat, öt hét alatt öt
versennyel. Előbbin a középtávval is „kacérkodó” Lehmann Bence, továbbá Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor próbálhat szerencsét, utóbbin pedig Csongor fiam indul csatába. A Sinkó-testvérek
U23-as hazai és nemzetközi versenyeken
igyekeznek minél jobban helytállni, míg
a többiek az utánpótlás korosztályos viadalokra várnak.
SZIS

Fotó: Lukács Flórián
rálás, akkor nagyobb arányú győzelem is
születhetett volna.
Gerliczki Máté: A mérkőzés egyik legfontosabb momentuma az volt, hogy füvön tudtunk játszani, hiszen eddig fűre nem tudtunk lépni. A csapat jól mozgott, támadásban nagyon ügyes dolgokat
csináltak a srácok, de védekezésben többször kilyukadtunk, ezt kell orvosolni még
az utolsó napokban.
A vezetőedző nyilatkozott a felkészülésről is.
- Ilyenkor azt szokás mondani, hogy jól
sikerült a felkészülés, és amit elterveztünk, azt sikerült megcsinálni, de inkább
az a lényeg, hogy a bajnoki mérkőzésen
ezek jól sikerüljenek. Szándékosan nem
cseréltünk sok játékost a télen, ennek
megfelelően az alapjátékunk megmaradt,
és azt szerettük volna még korszerűbbé
tenni. Az megint csak a bajnoki mérkőzéseken fog kiderülni, hogy mennyit fejlődtünk. Az nagyon lényeges, hogy teljes
kerettel tudtunk készülni, nem hátráltatott bennünket sérülés, betegség - mondta
Gerliczki Máté.
A hétvégén következik a 22. forduló, vasárnap a DVSC II. otthonában 14 órakor
játszik a csapat.

A megye
legjobbjai
Szerkesztőségünk a minap megkapta az Észak-Magyarország „Év sportolója” szavazás még hiányzó eredményeit. A tiszaújvárosiak „termése” 2-2 harmadik és negyedik hely.
A szakmai zsűri a felnőtt nők kategóriájában a TKKSE kenusát, Bragato Giadát a 4. helyre sorolta, a győzelmet
Sztankovics Anna úszó szerezte meg.
A férfiak versengésében Lehmann
Csongor a TTK sportolója a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott
fel, az első helyen Mészáros László
fekvenyomó végzett. Ebben a kategóriában a 6. helyre futott be Juhász Péter extrém sportoló (erősember), aki tiszaújvárosi tűzoltó, de mádi színekben
versenyez.
A Lehmann családon belül döntetlent
hozott a szavazás, Csongor édesapja,
Lehmann Tibor, a TTK elnök-vezetőedzője is a 3. helyen végzett az edzők
között. Őt Bethlenfalvi István követi
a TKKSE-ből, a megye legjobbjának
itt Bartha Ákost, az MVSC cselgáncsedzőjét választotta a szakmai zsűri.

12. � Paletta

Ingyen vagy cserébe, valós barátokkal

Molnár Réka néhány évvel ezelőtt gondolt
egyet, és csinált egy facebook csoportot,
hogy a feleslegessé vált holmijaitól megszabaduljon. Mára egy nagyon pörgős közösséggé nőtte ki magát, ahol lehet ajándékozni,
felajánlani, cserélni. És nem csak a hiányzó
tányérokra vagy a régóta keresett állólámpára tehetünk szert, hanem barátokra is.
- Honnan jött az ötlet, hogy alakíts egy csoportot a népszerű közösségi oldalon?
- 2018-ban találtam ki ezt az egészet. Volt egy
hűtőnk, amit szerettünk volna lecserélni - kezdi a történetet Molnár Réka, az Ingyen vagy
cserébe elvihető facebook csoport kitalálója.
- Nem tudtam mit is csináljak vele, mert eladni már nem lehetett volna, működött ugyan,
de mivel egy régi hűtőről volt szó, voltak hibái. Úgy gondoltam, valakinek szívesen odaadnám. De kinek és hogyan? Ekkor gondoltam azt, hogy csinálok a közösségi oldalon egy
csoportot és egy órán belül jelentkeztek érte. Aztán jöttek a jelentkezők, akik be szerettek volna lépni, rohamosan nőtt a létszám, és
a mindenféle ingyen elvihető megunt, kinőtt
dolgok feltöltött fotói. Olyan gyorsan kezdtek pörögni a dolgok, olyan gyorsan cseréltek
gazdát a tárgyak, hogy én magam is meglepőd-

„Nem lehet kérni, és nem lehet felajánlani például alkoholos terméket,
dohányárut, fegyvernek használható
tárgyat, vagy olyan élelmiszert, aminek lejárt a szavatossága.”

tem. Rájöttem, hogy erre szükség van. Ugyanakkor környezetvédelmi haszna is van. Bos�szantó látni, hogy a kukák mindig tele vannak
még használható ruhákkal, játékokkal, de a kukák mellett is rendszeresen látok olyan bútorokat, konyhai eszközöket, amiknek még van,
aki örülne.
- Hogyan működik a csoport? Milyen szabályokat kell betartani?
- Az ingyenes felajánlások igazából gördülnek maguktól, viszont ha cserére ajánl fel valaki valamit, akkor az csak maximum ötszáz forint értékben teheti meg. Ez azt jelenti, hogy
bármit, amit felteszünk ötszáz forint értékben,
kérhetünk érte valamit, amire szükségünk van.
A legtöbb esetben olajat, lisztet, kristálycukrot
kérnek érte, de sokszor például a gyerek megunt játékaiért édességet kérnek. Azért van erre
szükség, mert vannak elég értékes dolgok. Azt
gondolom, ez nagyon jól működik. Ezen kívül
minden hónap elsején kapnak engedményt a
csoporttagok, ez a „No limit nap”, amikor bármit kérhetnek a felrakott cuccaikért. Persze a
bármit idézőjelbe tenném, mert a facebook sok
dolgot tilt. Nem lehet kérni, és nem lehet felajánlani például alkoholos terméket, dohányárut, fegyvernek használható tárgyat, vagy
olyan élelmiszert, aminek lejárt a szavatossága.
Ezekre nagyon oda kell figyelni, mert be is tilthatják a csoportot, ezért időről időre felhívom a
tagok figyelmét erre. Egy nap öt fotót lehet kirakni, amit elajándékoznának, vagy elcserélnének. Kezdetben nem volt ebben határ, aminek
az lett a vége, hogy reggel hattól este tíz óráig
folyamatosan engedélyeztem a posztokat.
- Hány tagja van a csoportnak?
- Az volt a tervem, hogy 1500 főben maximálom a tagok számát. Most viszont megnéztem,
hogy tudjak mondani pontos számot. Meglepődtem, már majdnem 1600-an vagyunk. Ennél többet viszont már tényleg nem szeretnék,
mert nagyon nehéz feladat kordában tartani,
ennyi embert irányítani, a felmerülő problémákat kezelni. Olyan embereket engedek be, akiket a csoporttagok ismernek, és tudják, hogy
megbízhatóak.

Felvételünk készítésekor 1597 tagja volt a csoportnak.

A Tisza TV műsora
Február 25., csütörtök
9:00 HétHatár: Járványügy - Meghosszabbított veszélyhelyzet - Lakossági oltás - Tisza-szen�nyezés - Ha nyár, akkor tábor - Játszópark épül - Labdarúgás - Kézilabda
9:15 Hétről-Hétre: Járvány ellen oltással - Több házasságkötés, több válás. A bezártság hatása a
párkapcsolatokra - Ingatlankörkép - Nosztalgia Pogonyi Sándorral - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Március 1., hétfő
18:00 Sporthétfő: Tiszaújvárosi Phoenix KK - Conoil Matax Pápa KC bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Március 3., szerda
18:00 Héthatár: Online a tesvérvárosokkal - App a digitális oktatáshoz - Segítség a fürdőknek Közlekedési vizsga általános iskolásoknak - Járványhelyzet - Mi bűzlik itt?
18:15 Hétről-Hétre: TAJ kérdések - Az Év sportolói - Nőnapra szeretettel - Pelle Petra: Sebhelyek
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
Március 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

2021. február 25.

Molnár Réka két és fél éves kislánya mellett koordinálja az Ingyen vagy cserébe elvihető facebook csoportot.
- Milyen problémákkal kell szembenézned, illetve megoldanod?
- A legtöbbször az fordul elő, hogy jelentkeznek valamiért, de nem megy el érte vagy nem
azt kapta, amire számított, nem úgy volt lefotózva, nem az volt lefotózva, ha csomagot ajánl
fel valaki, akkor van, hogy valamit kivesz belőle, aki érte megy, észreveszi. Apró dolgok ezek,
mégis rengeteg a sértés, a bántás, amit sokszor
nekem kell elsimítani. Aki pedig rendszeresen nem tartja be a játékszabályokat, azt kizárom a csoportból. Szoktam is kérni a tagoktól,
hogy az, aki a konfliktust keresi és nem a segítés a célja, lépjen ki! Ne kritizáljon, mindössze két kattintással kiléphet. Persze mondanom se kell, hogy ez a legtöbb esetben nem sikerül. De mindemellett annyi jó dolog történik
velünk, hogy még mindig azt gondolom, megéri csinálni.
- Ha jól gondolom, itt nem csak egy csere-bere
csoportról van szó.
- Ez így igaz. Ez egy baráti társaság. Azokkal
a tagokkal, akik hónapok vagy évek óta kapcsolatban vagyok, már kialakult egy szorosabb
kapcsolat. Mondhatom, hogy bármikor számíthatunk egymásra, akár magánjellegű dolgokban is. Sőt nagyon jó volt, hogy két évvel ezelőtt megrendeztük a Mi napunkat az Ifjúsági
parkban. Több mint száz résztvevő volt. Eljöttek gyerekek, felnőttek, családok, idősek és egy
nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
Ebből hagyományt szerettünk volna teremteni,
de a járványhelyzet közbeszólt. Viszont, ha vége lesz, mindenképpen összejövünk.
- Ha már említetted a járványhelyzetet, kellett
bármilyen új szabályozást bevezetni a csoportba a koronavírus miatt?
- Igen, kérjük a találkozásnál a maszkhasználatot, főleg, ha zárt térben történik az átadás,
de egy időre be is szüntettük a tárgyak átadását, átvételét, csak beszélgetésre használtuk a
csoportot.
- Azt tarom furcsának, hogy mondjuk egy pólót
el akarok adni és azt mondom, hogy háromszáz

forintba kerül, nem veszi meg senki, de ha azt
mondom, hogy kérek érte egy liter olajat, ami
többe kerül, mint háromszáz forint, mégis elviszik, Mi lehet ennek az oka?
- Nem tudom, ezen már én is gondolkodtam.
Lehet, hogy ez valamiféle pszichológia, hogy
a felajánlónak szüksége van egy liter olajra ,
nekem meg arra, amit felajánl. Többet tesz érte, mert elmegy a boltba, megveszi, hazaviszi,
majd elcseréli. Nem tudok rá magyarázatot, de
működik. A kapcsolatok kiépítésében is fontos szerepe lehet, mert találkozunk, átadjuk, aztán megint találkozunk, aztán lehet, hogy legközelebb már a játszótéren beszélgetünk, vagy
felhívjuk egymást, hogy megkérdezzük, hogy
hogy vagy?
- A csoporttagok nem csak egymáson segítenek,
úgy tudom, hogy karitatív feladatokat is végeztek.
- Igen. Olyan családoknak gyűjtöttünk már
több alkalommal is, akik valamilyen ok miatt, mondjuk tartósan beteg a gyerek, vagy fogyatékkal élő gyermekük gyógyítása miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ezeket a családokat én
keresem meg és felajánlom a segítséget. Ötből
négyszer elsőre nem kérnek a támogatásból. Én
azért elmondom, hogy hogyan képzelem el, és
csak annyit kérek gondolják át. Legtöbbször
1-2 nap elteltével érkezik a telefon, hogy mégis benne lennének. Ilyenkor kiírom a csoportba,
hogy mire lenne szükség. Nem kérek nagy dolgokat, például, ha megmaradt néhány pelenka,
megvette a fürdetőt vagy a mosószert, de nem
vált be. Perceken belül érkezik az első felajánlás. Őszintén szólva egy-egy ilyen gyűjtés nekünk is jót tesz, mert összeszedjük a felajánlásokat, kimozdulunk, járunk utána. Ez egy nagyon jó program, olyan anyukáknak, akik hónapok vagy évek óta otthon vannak a gyermekükkel vagy gyermekeikkel és már vágynak arra, hogy kicsit kimozduljanak, és barátokkal találkozzanak, kicsit beszélgessenek.
Ema

