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Testvérvárosi 
meghívás

Online konzultációra volt hivatalos dr. Fülöp György polgár-
mester pénteken. Testvérvárosunk, a lengyel Świętochłowi-
ce vezetői hívták össze partnervárosaikat egy rövid egyeztetés-
re. Az apropó a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója volt, 
1991-ben döntött úgy négy uniós közép-európai ország, hogy 
szorosabbra fűzik kapcsolatukat. Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország. A V4-ek célja a gazdasági, diplo-
máciai és politikai érdekek közös képviselete
- A jubileum alkalmából szeretnénk meghívni testvérvárosain-
kat, köztük Tiszaújvárost egy háromnapos ünnepségsorozat-
ra - mondta az online találkozón Daniel Berger, Świętochłowi-
ce  első embere. - A rendezvénysorozatot szeptemberre tervez-
zük, szeretnénk kulturális és sportprogramokat szervezni. Na-
gyon örülök annak, hogy ilyen jó kapcsolatban vagyunk Tisza-
újvárossal, és remélem, hogy minél többen eljönnek hozzánk a 
jubileumra. Bízom abban, hogy a koronavírus-járvány nem szól 
közbe, és szeptemberben együtt tudunk majd ünnepelni. 

Változott a jogviszony, de minden maradt a régiben 

Március elseje volt a határidő, hogy 
az egészségügyi dolgozók dönthettek, 
aláírják-e a megváltozott jogviszony-
ról szóló szerződésüket. Országos szin-
ten több százan választották inkább a 
bizonytalanságot, az esetleges munka-
nélküliséget, mert nem értettek egyet 
a munkafeltételekkel. Azoknak pedig, 
akik több rendelőben, kórházban gyó-
gyítottak eddig, most egy teljes állásuk 
lehet majd. Tehát dönteni kell!

- A nálunk dolgozók közül egy kolléganő 
volt, aki nem írta alá a szerződést csalá-
di okokra hivatkozva, ő élt azzal a lehető-
séggel, hogy otthon marad a családjával - 
mondta  Göncz Péter Györgyné, a Tisza-
újvárosi Fiziko-és Balneoterápiás részleg 
intézetvezető ápoló helyettese. – Minden-
ki más aláírta a jogviszony változásáról 
szóló szerződést. A munkánkban változás 
nem lesz, ugyanúgy ellátjuk a betegeket, 
mint eddig. Az életünkben ebből a szem-
pontból nem változik semmi.  
Eddig az egészségügyi dolgozók közal-
kalmazottak voltak, ez a törvény szerint 
egészségügyi szolgálati jogviszonyra vál-
tozott. Aki ezt aláírta, annak folytatódik 
a munkaviszonya, aki nem tud ezzel azo-
nosulni, annak megszűnik a munkaviszo-
nya és jogosulttá válik a végkielégítésre.
- Tiszaújvárosban nem okozott gondot az 
átállás - nyilatkozta Nagyné Kántor Judit 
a rendelőintézet főigazgatója. - Ugyan-
azokat az éveket el tudtuk ismerni nekik, 
mint ami közalkalmazottként volt. A fize-
tésük számítása is a régi kormányrendele-
tek szerint történik, tehát semmilyen hát-
rány nem éri a dolgozóinkat. A Tiszaújvá-

ros Városi Rendelőintézetben minden al-
kalmazott aláírta a szerződést. Ami prob-
lémát okoz országosan az a kirendelhe-
tőség, ami arról szól, hogy ha valaki egy 
munkáltatónál munkaviszonyban áll és 
annak a munkáltatónak több helyen van 
egészségügyi szolgáltatása, akkor oda a 
dolgozó kirendelhető. Tehát, ha a tisza-
újvárosi rendelőintézetnek lenne több te-
lepülésen telephelye, akkor lehetne oda 
dolgozókat kirendelni. Ez valóban így 
van a jogszabály szerint, de mivel a tisza-
újvárosi rendelőintézet telephelye itt van 
a Bethlen Gábor úton, illetve hozzánk tar-
tozik a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strand-
fürdőnél a Fiziko- és Balneoterápiás rész-
leg, mi ezen a két helyen dolgozunk, így 
nálunk nem lesz áthelyezés.
- A jogviszony változása miatt lehet fenn-
akadás orvosi ellátásban?

- Egy kiegyensúlyozottabb, stabilabb or-
vosi gárda áll a rendelkezésünkre. Az el-
múlt pár hónapban a nőgyógyászati ellá-
tásban voltak döccenők, mert dr. Maro-
si Gyula beadta a felmondását, megszün-
tette nálunk a jogviszonyát. Március el-
sejétől új nőgyógyászunk van, dr. Szabó 
Zsolt. Dr. Kiséry Csaba is teljes állásban 
fog nálunk rendelni, és nem csak angioló-
gusként rendel nálunk, hanem belgyógyá-
szati és diabetológiai képesítése is van. A 
szemészeten szintén főállásban dr. Okos 
Mária rendel. A nálunk dolgozó orvosok 
többsége aláírta a szerződést, így átjön-
nek szolgálati jogviszonyba, azoknak az 
orvosoknak pedig, akik kevés óraszám-
ban, heti 8-10 órában rendelnek, nekik 
megkérjük a személyes közreműködési 
szerződésre az engedélyt, így folyamatos 
lesz a betegellátás.

Finomfőzelék
- Ne válogass! - dörrent rám ’69 tavaszán Molnár Béla tanár bácsi 
a gyöngyösi összevont napközi nevelőtanára. Ebéd közben mondta, 
pufók arcát szinte képembe nyomva. - Finom, meg kell enni, ettől 
leszel erős - tette hozzá békülékenyebben. Én babra, lencsére, bor-
sóra vágytam. De nem, finomfőzelék volt a menü. Ma már nem tu-
dom, Béla bácsi borzasztó szájszaga, vagy örökké kezében csörge-
tett 40 dekás kulcscsomója győzött-e meg, de lenyeltem. Túléltem.
 - Ne válogassanak! - figyelmeztetett ’21 kora tavaszán a másik 
molnár, Cecília, kinek, mint tudjuk, egy ideje kezében vagyunk. - 
Mindegyik jó, hatásos - magyarázta a nyunyóka feltalálója. Én 
Pfizerre, Modernára, esetleg AstraZenecára vágytam. De nem, Si-
nopharma volt a menü. Kulcscsomót nem csörgetett a tiszteletes asz-
szony, szájszag sem jött át a tévé képernyőjén, mégis elfogadtam. 
Hogy mi győzött meg? Senki és semmi. De, mégis! A remény, hogy 
túlélem ezt is. Meg ezt az egészet. Túlélem, és megérem ’22 tavaszát. 
De ha akkor bárki azt mondja majd nekem: ne válogass, ne vál-
toztass! - bizony mondom néktek, finomfőzelék lesz néki az étek.
És akkor még finom vagyok... 

-efel-

Tavaszi napsütés után hidegfront

Márciustól új nőgyógyász rendel. 

Tiszaújváros hetilapja      2021. március 4.      XXXIX. évfolyam, 9. szám

A tavasz hírnökei már megérkeztek, a hóvirágokban pedig igazi, melengető napsütésben gyönyörködhetünk. De már nem 
sokáig, hisz pénteken egy hidegfront hoz szeles időt és lehűlést. A jövő héten pedig éjszakai fagyokra is számíthatunk. 
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Ha emlegettek, köztetek leszek, 
De fáj, ha látom könnyetek. 

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így lesz áldás rajtatok. 

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett Édesapa, Nagyapa és Dédnagyapa

TóTh József
2021. február 20-án életének 76. évében méltósággal viselt 

betegsége után megpihent. 
Szerettünktől végső búcsút veszünk

2021. március 4-én csütörtökön 11:00 órakor a sajószö-
gedi Városi Temetőben. 

Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrizzük. 
Gyászoló szerettei

A gyászoló család kéri, hogy a szertartáson résztvevők kegyele-
tüket egy szál virággal fejezzék ki, az egyéni részvétnyilvánítás-

tól tekintsenek el. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
Venczel ferenc 

2021. 02. 28-án váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2021. 03. 09-én 14 óra 30 perc-

kor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

a szeretett Édesapa, Nagyapa és Dédipapa
JUhÁsz József

2021. február 24-én, életének 89. évében
békés nyugalomban elhunyt.

Hamvait 2021. március 5-én 13.30-kor helyezzük, 
szűk családi körben örök nyugalomra

a tiszaújvárosi altemplomban.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot március 7-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd március 8-tól (hétfőtől) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

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

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

 Színes diploma 
igénylése 

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok! 
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is lehetőség van 
színes diploma igénylésére. Azok a pedagógusok akik 50, 60, 
65,70  éve szerezték pedagógus diplomájukat, kérjük jelez-
zék igényüket a következő telefonszámon: 06/20 925 88 77.

 Demjén Barnabásné
 a Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas tagozatának titkára.

Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütör-
tök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Március 7. a hónap első vasárnapja, gyermekmise.
Nagyböjt pénteki napjain közös keresztút a templomban 
17.30-tól. 
Március 19-én kezdődik a Szent József év! Egyházközségünk 
nagyböjti lelki gyakorlata március 19-20-21. A lelki gyakor-
latos szentbeszédeket Kalózkai Gábor esperes-plébános tart-
ja, 19-20-án a 18.00-kor kezdődő, vasárnap 11.00-kor kezdő-
dő szentmise keretében. A szentmisék előtt vasárnap kivéte-
lével gyónási lehetőség lesz.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok március 
7-éig jelezzék a plébánián.
Altemplom nyitvatartása: Kedd – Vasárnap: 09.00 -18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk. Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, 
péntek: 16.00-17.30. Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 vecsernye. Pénteken 17.30 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája. Szombaton elhunyt szeretteinkre em-
lékezünk: 11.00 Szent Liturgia, pannichida. 17.30 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és ked-
den 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adomá-
nyok Liturgiája.
Református
Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben, temp-
lomainkban tartjuk, a városi alkalmat élőben is közvetítjük 
youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyház-
község néven kereshető), és facebook oldalunkon.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet 2021. március 7-én, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros
• Úrnapi istentisztelet 2021. március 7-én, vasárnap 11 órakor
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 Testvé-
reket előzetes telefonos egyeztetés alapján. Mobil: +36-30-
4871847.

Már több mint két éve működik a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) saját fejlesztésű online nyomtatványkitöltője, 
az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás), amivel 
mindenféle keretprogram nélkül egyszerűen, interneten ke-
resztül, akár okos eszközről is, pár lépésben számos bejelen-
tés és bevallás elintézhető. Az online beküldött bejelentések 
garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz.

Az ONYA-val online intézhetők az adóazonosító jellel, adóigazol-
vánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos 
ügyek. Az alkalmazásban kezelhetők többek között az adat- és vál-
tozásbejelentések, a kisadózó vállalkozások nyilatkozatai, egyes jö-
vedéki nyomtatványok és az adóelőleg-nyilatkozatok is. A program 
amellett, hogy rendkívül egyszerű, gyors is: egy magánszemély adó-
számának kiváltása nem tart tovább néhány percnél. A szolgáltatás 
ügyfélkapus, telefonos vagy e-személyis azonosítással használható.
Bejelentkezés után az alkalmazás az ügyfél adatait automatiku-
san betölti, ezért ebben szinte kizárt a hibalehetőség, de a NAV 
által nyilvántartott adózói adatok a Saját adatok menüpontban le 
is kérdezhetők, így könnyen áttekinthető az is, hogy kell-e vala-
mit módosítani. Az eSZJA-rendszerhez hasonlóan a felhaszná-
lókat itt is az azonnali hibavizsgálat segíti, a program nem enge-
di beküldeni a hibásan vagy hiányosan kitöltött lapokat.
Az alkalmazáshoz az internetkapcsolat elegendő, semmilyen 
programot nem kell telepíteni. Az ONYA az említett ügyek-
ben az Általános Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ÁNYK) is 
kiválthatja. Az online szolgáltatások köre folyamatosan bővül: 

ONYA-n most márbejelenthető a foglalkoztatás háztartási mun-
kára, valamint a katások is online teljesíthetik az előző évről 
szóló elszámolásukat. Utóbbihoz a többségüknek mindössze há-
rom adat megadása(időszak, hónapok száma és elért bevétel) 
szükséges. Az újításokkal számos kötelezettség adminisztráci-
ója tovább egyszerűsödik.
 Az ONYA a NAV honlapján az „Online Nyomtatványkitöltő Al-
kalmazás” menüpontból, valamint a https://onya.nav.gov.hu lin-
ken érhető el.

NAV

Online minden egyszerűbb

Emlékezet
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. március 4.



Egy új funkcióval, a közterületen tapasztalt problémák beje-
lentési lehetőségével bővült a CityApp. A napokban indult a 
városapplikáció új menüpontja, melynek segítségével azon-
nal jelezni lehet a problémákat. 

A Tiszaújváros CityApp-ot android és iOS rendszerre eddig 
több mint 5000 alkalommal töltötték le. A felhasználók széles-
körű tájékoztatást kaphatnak a városi hírekről az applikáción ke-
resztül, híreket olvashatnak, tévét nézhetnek, megtudják, milyen 
programok lesznek, könnyen megtalálják a közérdekű telefon-
számokat, és még a napi menük közül is a legtöbben itt keres-
gélnek. Most egy újabb funkcióval bővült az alkalmazás: elin-
dult a Városi bejelentő. A kezdetekről szerettek volna egy ilyen 
felületet létrehozni, ahol bejelenthetők a közterületen tapasztalt 
problémák, erre most is több lehetőség van, hisz lehet jelezni 
a közterületi SOS-számon, a Polgármesteri Hivatal weboldalán 
és e-mailben is. Az applikációval azonban mindez könnyebbé, 
egyszerűbbé, gyorsabbá vált. 
- A felhasználók egy regisztráció után választhatják ki, hogy mi-
lyen problémát kívánnak bejelenteni - mondta el lapunk kérdé-
sére Bitó Barnabás polgármesteri tanácsadó. - A típus kiválasz-
tása után fotót is csatolhatnak a problémáról. A felületen ezu-
tán látják majd a saját maguk által bejelentett problémát, illetve 
minden olyat, ami már le van zárva. A problématípus kiválasz-
tásán túl 500 karakterben lehetőség nyílik szöveges üzenet kül-
désére is. A lezárásról, vagyis a probléma megoldásáról szintén 
értesítjük a bejelentőt. 
- Hogy működik mindez a háttérben? 
- A Polgármesteri Hivatalban egy adminisztrátorhoz érkeznek 
be a bejelentések, melyek ezután az illetékes kollégákhoz kerül-
nek, ők intézkednek, akár a hivatalon belül, akár a TiszaSzolg 
2004 Kft., illetve a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársaival, attól függően, hogy milyen típusú a probléma. 
Az ügyintézés után minderről tájékoztatást kap a bejelentő. 

Fodor Petra

Elindult a Városi bejelentő

Rendkívüli szünet, tömeges oltás
A kormány március elsejéről március 16-ig 
meghosszabbította a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzeti korlátozó in-
tézkedéseket. Továbbra is tilos este 8 és reg-
gel 5 óra között elhagyni otthonainkat, tilos 
a gyülekezés, a rendezvények, a boltok este 
hétkor bezárnak. 

A koronavírus-járvány harmadik hullámának 
felszálló szakaszában van az ország és egész 
Európa, a brit vírusmutáns már hazánkban is 
gyorsan terjed. A szennyvízvizsgálatok ered-
ményei is alátámasztják ezt, több városban 
emelkedik a vírus örökítőanyagának koncent-
rációja. A kormány, tekintettel a járvány fel-
szálló ágára, meghosszabbította a hatályban lé-
vő védelmi intézkedéseket. A kormány állás-
pontja az, hogy ha majd a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi, akkor csak fokozatosan és fele-
lősen lehet feloldani a korlátozásokat. Az újra-
indításról az emberek véleményét is várják az 
online nemzeti konzultáción. 
- Egyetértek a korlátozások meghosszabbításá-
val - mondta Justh László -, meglátjuk, hogy a 
jövőben milyen intézkedések lesznek, hogy a 
vírus terjedését korlátozzák. Persze szomorú, 
hogy zárva vannak az éttermek, a mozik, a szín-
ház, hogy nincsenek rendezvények. Próbáljunk 
egymásra vigyázni, és ha eljön az ideje, akkor 
egy laza esti séta mindenkinek jól fog esni. 
- Közel a hetvenhez én a fokozatos nyitás híve 
vagyok - mondta Tamás Antalné -, a magyar vi-
rológusokban, tudósokban abszolút hiszek, és 
azt gondolom, hogy a kormány felelősen fog 
dönteni, védi a magyar állampolgárokat, köz-
tük engem is és a családomat is. Az online kon-
zultációt én is kitöltöttem, hisz kíváncsiak a vé-
leményemre. Egy a sok közül, de ezek összeg-
ződnek és kialakul egy, reméljük a magyarok 
számára megfelelő döntés. 
A tiszaújvárosi statisztika is meredek emelke-
dést mutat, az elmúlt egy héten 54 tiszaújvárosi 
fertőzöttet regisztráltak, 16 beteget kórházban 
ápolnak, olyan súlyos tüneteik vannak. A fer-
tőzöttek zömében fiatal felnőttek és gyerekek. 
Tizenegyen meggyógyultak, jelenleg 87 aktív 
esetet tartanak nyilván. 
A múlt héten adtunk hírt arról, hogy rendkívü-
li szünetet rendeltek el a Tündérkert óvodában. 
- Huszonnégy óvodai dolgozóból tizennégyen 
fertőződtek meg - mondta el lapunk kérdésé-
re Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi 

Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, szomo-
rú, hogy jó néhányan a családjaikat is megfer-
tőzték, volt, ahol az egész családot, volt, ahol 
a férjet, vagy az egy háztartásban élő nagyma-
mát. Nem tudjuk, hogy ez a vírusnak melyik 
fajtája, de nagyszámú fertőzést okozott. 
- A többi épületben vannak fertőzöttek?
- Jelenleg fertőzésmentes a többi épület, bár 
több helyről érkezett szülői jelzés, hogy vírus-
fertőzés gyanúsak, emiatt otthon tartják a gyer-
mekeiket. A kialakult helyzetben újabb ké-
réssel fordultam a szülők felé, hogy fokozot-
tan tartsák be a szabályokat. Tudom, hogy már 
mindenki bele van fáradva a szigorú szabályok 
betartásába, de nagyon oda kell figyelnünk, na-
gyon óvatosnak kell lennünk. Mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a vírusfertőzést 
távol tartsuk az óvodától. Mindenki számára 
kötelező a maszkhasználat, attól függetlenül, 
hogy átesett-e a betegségen, vagy kapott-e vé-
dőoltást. A dajka nénik nagyon odafigyelnek a 
takarításra, megfelelő számú védőfelszerelés-
sel rendelkezünk, fertőtlenítőszereink vannak, 
minden munkavállaló számára biztosítva van 
minden, nem szenvedünk hiányt. Arra szeret-
ném kérni a szülőket, hogy amennyiben a csa-
ládban felmerül a gyanú bármelyik családtag 
esetén, hogy fertőzött lehet, kérem, hogy tart-
sák otthon a gyerekeket, amíg ez a gyanú be 
nem igazolódik, vagy meg nem cáfolódik. 
A Tündérkert óvoda március 4-éig a jogsza-
bály szerint ügyeleti ellátást biztosít, ezt jelen-
leg hárman veszik igénybe. 
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskolában e hét végéig két osztály tanul 
digitális rendben, otthon. A köznevelési intéz-
ményekben továbbra is érvényben vannak az 
óvintézkedések és a testhőmérséklet-mérés. Az 
operatív törzs jelenleg 156 óvodában egy-egy 
csoportot illetően, illetve 117 óvodában és 55 
általános iskolában az egész intézményt érintő-
en rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 384 
általános iskolában egy-két osztály, 97 általá-
nos iskolában pedig a teljes intézmény digitá-
lis tanrendre tért át. 

Folytatódik a tömeges oltás

Március elsejétől három napon belüli negatív 
PCR-teszt kell az egynapos sebészeti ellátás-
hoz, ezt miniszteri utasítás írja elő. A vírus ro-
hamosan terjed, egyre fontosabbá válik az ol-
tás. Városunkban a felnőtt háziorvosok folya-

matosan, de kis adagokban kapják a különbö-
ző típusú koronavírus elleni védőoltásokat, en-
nek megfelelően zajlik az állami rendszerben 
regisztrált tiszaújvárosiak oltása. Annak érde-
kében, hogy minél többen megkapják az első 
oltást, módosult az oltási stratégia, valamint 
többlettámogatást kapnak a háziorvosok a hét-
végi oltások végzéséhez. 
- A Pfizer és az AstraZeneca vakcina kapcsán 
változtattak a második oltás időpontján - mond-
ta el lapunk kérdésére dr. Iszlai Zoltán házior-
vos. - Eddig az első oltás időpontjához legkö-
zelebb meghatározható időpontot, most a leg-
távolabbit választották a második vakcinához. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanúgy ki-
alakul a védettség, ez a változtatás most azért 
van, mert megugrott az esetszám, és az első ol-
tás után már kialakul bizonyos védettség, de ha 
valaki elkapná a betegséget, enyhébb lefolyá-
sa lenne és ezzel meg tudnánk kímélni a kór-
házi hátteret. A különbség az, hogy 21 nap he-
lyett 35 nap múlva kapják meg a második oltást 
a Pfizerrel oltottak, míg az AstraZeneca eseté-
ben a 4 hét helyett 12 hét a második oltás ide-
je. Azok, akiket mi beoltottunk februárban, a 
márciusra kiosztott időpontjuk nem változik, 
ugyanaz marad napra pontosan, mint amit feb-
ruárban adtunk. A tapasztalatunk az, hogy az 
emberek örülnek, ha sorra kerülnek, van egy-
két beteg, aki kifogásolja az orosz vagy a kínai 
vakcinát, de ez elenyésző. 
A következő négy hónapban 2,5 millió ember 
oltásához elég kínai Sinopharm vakcina érke-
zik, eddig már 550 ezer adagot szállítottak ha-
zánkba. A következő három hónapban 1 millió 
ember oltására elég Szputnyik V oltóanyagot 
várnak, az uniós beszerzésből öt gyártótól vár-
nak vakcinákat: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Janssen és Curevac. Az első három rendelkezik 
egyelőre uniós engedéllyel. 
A Johnson&Johnson csoportba tartozó Janssen 
Gyógyszeripari Vállalat benyújtotta az Euró-
pai Gyógyszerügynökséghez a koronavírus el-

leni oltóanyagának engedélyeztetési kérelmét. 
Ez az oltóanyag ártalmatlanított adenovírus-
sal juttatja be a koronavírusra jellemző tüske-
fehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt 
követően idegen anyagként kezeli ezt a fehér-
jét és természetes védekezésként antitesteket és 
a fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket 
termel ellene. A gyógyszerügynökség március 
11-én hoz döntést arról, hogy ajánlja-e forgal-
mazásra a 85 százalékos hatékonyságú vakci-
nát. Közben az Európai Gyógyszerügynökség 
megkezdte a német CureVac vállalat koronaví-
rus elleni oltóanyagának folyamatos felülvizs-
gálatát, ez mRNS technológián alapul. 
A Magyar Közlönyben a napokban megjelent 
a rendeletmódosítás, miszerint nem tüntetik fel 
a védőoltás típusát a koronavírus elleni védett-
séget igazoló okmányban. A rendelet módo-
sításával vélhetően azt akarja kivédeni a kor-
mány, hogy az utazáskor egyes országok eset-
leg diszkriminálják azokat a magyarokat, akik 
az Európai Unióban még csak Magyarországon 
engedélyezett és használt orosz vagy kínai vak-
cinát kapták meg. 
Az EU-csúcson is téma volt a vakcinaigazol-
vány, de több aggály is felmerült ezzel kapcso-
latban, például az, hogy az oltottság egyes vé-
lemények szerint nem zárja ki a továbbfertőzés 
lehetőségét. Az EU országaiban még nem szü-
letett megállapodás arról, hogy milyen legyen 
a vakcinaútlevél. Az Európai Bizottság még 
ebben a hónapban bemutatja a koronavírussal 
összefüggő új digitális immunitásigazolásra, 
más néven zöld igazolványra vonatkozó jogal-
kotási javaslatát. Az intézkedéssel az európaiak 
szabadabb utazását szeretnék elősegíteni. 

Fodor Petra

Autóbusz megállók
Csapadékvíz-elvezetés, belvíz, árvíz, tavak
Egyéb
Hulladék
Ivókutak
Járdák, utak, kerékpárutak karbantartása
Játszóterek
Kézi szemetesek
Kóbor eb, elhullott állatok
Közműaknák, csőtörés
Közterületi alkotások

Közvilágítás, díszvilágítás
Kresztáblák
Okoszebra
Padok
Parkgondozás, gallyazás
Parlagfű, gyommentesítés
Rágcsálóirtás
Rongálás
Sebességmérők
Szökőkutak
Téli síkosságmentesítés

Problématípusok a Városi bejelentőben
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Bármilyen közterületen tapasztalt problémát be lehet jelenteni. 

„21 nap helyett 35 nap múlva kapják 
meg a második oltást a Pfizerrel ol-
tottak, míg az AstraZeneca esetében 
a 4 hét helyett 12 hét a második ol-
tás ideje.”

Dr. Iszlai Zoltán



Megkezdődik a Keleti lakóövezet fejlesztése
Másfél évtized után újra jelentősebb szá-
mú építési telket értékesíthet Tiszaújváros 
önkormányzata. Sikeresen lezárult ugyan-
is a Keleti lakóövezet fejlesztésével összefüg-
gő közbeszerzési eljárás, néhány napon be-
lül megkezdődhet az a beruházás, melynek 
révén 44 építési telek értékesítése valósulhat 
meg, első ütemben már a nyáron.

Utoljára mintegy 15 évvel ezelőtt értékesített 
építési telkeket nagyobb számban Tiszaújváros 
önkormányzata. Az Örösi út mentén akkor 50-
60 telek talált gazdára a város nyugati oldalán. 
A képviselő-testület lényegében azóta kereste 
a további telekalakítás, értékesítés lehetőségét.
Kezdetben északi irányban képzelték el a vá-
rosatyák a város lakóterületének bővítését, ké-
sőbb ez a keleti, északkeleti irányra módosult. 
Az első nagy lépést 2016-ban tette meg a kép-
viselő-testület, ekkor döntött a Keleti lakóö-

vezet telekalakításáról, valamint az útépítés és 
közművesítés tervezéséről. Az építési telkek 
kialakítása megtörtént, 2017-ben, illetve 2018-
ban a Vörösmarty út mellett 9 építési telket ér-
tékesítettek is, illetve egy telek cseréje is meg-
valósult. 
Jelenleg a Babits Mihály út, a Kosztolányi 
Dezső utca, valamint a Tompa Mihály utca ke-
leti irányú folytatásában 44 ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett építési telek értékesítésével 
lehet számolni. 
- A nyílt közbeszerezési eljárás sikeres lezárá-
sa után március 1-jén az önkormányzat megkö-
tötte a szerződést a legkedvezőbb ajánlatot te-
vő nyertessel, a jövő héten lesz a munkaterület 
átadása, és gyakorlatilag megkezdődhet a be-
ruházás - tájékoztatta lapunkat Bazsó Gábor, a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ingatlanér-
tékesítési munkatársa. 
- Mekkora összegből, mi valósul meg?
- A beruházás összköltsége bruttó 347 millió fo-

rint, ehhez a kormány engedélyével 270 mil-
lió forint hitelt vehet fel az önkormányzat, a to-
vábbi részre a költségvetés nyújt fedezetet. Eb-
ből az összegből 44 telek teljes közművesítése 
valósul meg. Ez azt jelenti, hogy minden telken 
ott lesz a rácsatlakozási pont a villanyra, vízre, 
szennyvízre, gázra és - első alkalommal a telek-
értékesítések történetében - a csapadékvíz-el-
vezetés rácsatlakozási lehetősége is adott lesz. 
Az áramellátás földkábelen történik majd, eb-
ből adódóan nem lesznek villanyoszlopok, új-
donság lesz az is, hogy egy telekommunikációs 
védőcsövet fektetünk le a földben, melyet bé-
relhetnek majd a szolgáltatók. Nagyon fontos, 
hogy a közművesítés költségét tartalmazni fog-
ja a telek vételára, tehát nem kell külön hozzá-
járulást fizetni. Meg kell említenem még, hogy 
a beruházás részeként aszfaltozott utak, az ut-
cákban egyoldali térkövezett járdák létesülnek, 
és természetesen kiépül a közvilágítás is. 
- A beruházás napokon belül megkezdődik, de 
mikor lesznek értékesíthető állapotban a telkek, 
és mennyiért? 
- Az értékesítést több ütemben tervezzük. Az 
első ütem már a közművesítés közben, még a 
nyáron megkezdődik. Ekkor a telkek egy részét 
hirdetjük majd meg. Az értékesítés rendjéről, 
a vételárról a képviselő-testület májusi ülésén 
születhet döntés. Természetesen egy alapárról 
induló licittel alakul ki a végső ár, melynek egy 
részét terveink szerint a szerződéskötéskor, a 
másik részét a birtokbaadáskor kell megfizetni, 
ez utóbbi várhatóan októberben, novemberben 
történhet meg. Az alapárat illetően tehát a tes-
tület dönt, amely egyébként korábban kimond-

ta, hogy a telkeket úgy kell értékesíteni, hogy 
megtérüljenek az önkormányzat költségei.
- Mikor indul a következő ütem, s egyáltalán 
milyen méretű telkek vannak?
- A kérdés második felére könnyebb a válasz, a 
telkek mintegy 90 százaléka 700-750 négyzet-
méteres, és van néhány nagyobb méretű is. Itt 
jegyzem meg, hogy egy-egy telken két úgyne-
vezett rendeltetési egység építhető majd. Ez le-
het akár két külön álló lakrész, de lehet egy la-
kás, és mondjuk egy iroda, vagy üzlethelyiség 
is. Ami a kérdés első felét illeti, pontos időpon-
tot nem tudok mondani, a mostani elképzelé-
sek szerint, ha az első ütem telkeit 80 százalék-
ban sikerült értékesíteni, akkor hirdetjük meg a 
következő ütemet. Egyébként a májusi testüle-
ti döntést követően 3-4 hetes intenzív hirdetési 
kampányt tervezünk, hogy lehetőleg minél szé-
lesebb körben értesüljenek az emberek a telek-
vásárlási lehetőségről.  
- Köztük azok is, akik befektetési céllal vásárol-
nának építési telket. Nem tartanak ettől? 
- Ennek, azaz a továbbértékesítésnek a meg-
akadályozására visszavásárlási jogot kötünk ki 
a szerződésben, egy egyoldalú nyilatkozat for-
májában. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a ve-
vő értékesíteni kívánná a telket, úgy az önkor-
mányzat az eredeti áron visszavásárolja azt. Az 
önkormányzat célja ugyanis nem az, hogy be-
fektetők, hanem olyanok vásárolják meg a tel-
keket, akik ténylegesen építkezni akarnak, akik 
városlakóként itt szeretnének maradni, vagy 
esetleg máshonnan érkezve itt szeretnének le-
telepedni. 

Ferenczi László

Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb vesz-
tese az idegenforgalom és a turizmus, ami-
hez szervesen kapcsolódik a fürdőágazat is. 
A Magyar Fürdőszövetség egy 14 pontból ál-
ló akciótervet dolgozott ki a magyarországi 
fürdők megmentésért, ami segítené a talpra 
állást. 

- Azt kell, hogy mondjam, a helyzet drámai - 
nyilatkozta lapunknak Balogh Zoltán, a Ma-

gyar Fürdőszövetség főtitkára - Nemrégiben 
végeztünk egy felmérést a tagjaink között, a 
2020. évi adatokat hasonlítottuk össze a 2019-
es adatokkal. Az árbevétel átlagosan 45 száza-
lékkal esett vissza. A korábbi évek pozitív ered-
ményéhez képest drasztikus negatív eredményt 
produkált a szektor, gyakorlatilag minden für-
dő veszteséggel zárta a 2020-as évet. Ezért 
egy akciótervet dogoztunk ki, amiből két dol-
got emelnék ki. Az egyik az újranyitás majda-
ni időpontjának a meghatározása, illetve ennek 
a megsegítése. A tavaszi hullámot követően a 
kormányzat döntést hozott a fürdők újranyitá-
sára, azonban nagyon rövid volt a határidő és a 
szabályok sem voltak kötelező érvényűek, csak 
lehetőségeket soroltak fel. Most azt kérjük, le-
gyenek egyértelműek a szabályok, és a zökke-
nőmentes nyitáshoz mindenképpen egy-két hét 
felkészülési időre van szükségünk, hogy a köz-
egészségügyi feltételeket maradéktalanul biz-
tosítani tudjuk. A másik dolog, amit kiemelnék, 
hogy a nyitásnak jelentős költségei vannak. Ta-
valy tavasszal nagyjából két és fél hónapot, az-
tán novembertől december végéig újabb másfél 
hónapot zárva voltak a fürdők, illetve az idei 
évet is úgy kezdték, hogy még egy fillér bevé-
telük nem volt. Nincs tartalékuk, ami ezeknek 
a munkáknak az elvégzéséhez fedezetet bizto-
sítana. Ezért fürdőmérettől függően egy egy-
szeri támogatást szeretnénk a fürdőinknek kér-
ni. A kormány tízmillió forintos kamatmentes 
kölcsön lehetőségét adta meg nekünk, de ezt a 
fürdők zömének nagy része nem tudja igény-
be venni, mert kis-és középvállalkozások szá-

mára írták ki a pályázatot, de a magyarországi 
fürdők közel 95 százaléka önkormányzati tulaj-
donban van, ezért nem vehetik igénybe ezt a tá-
mogatást.
A Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő is ha-
sonló cipőben jár, mivel a TiszaSzolg 2004 Kft. 
kezeli, és a cég önkormányzati tulajdonban 
van. Viszont tagja a fürdőszövetségnek. 
- A korábbi év árbevétele alapján nem vagyunk 
jogosultak sem bértámogatásra, sem az egyéb 
állami támogatásokra - tudtuk meg Szénége-
tő Istvántól, a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strand-
fürdő üzemvezetőjétől. - A fürdőszövetség által 
összeállított akciótervben szó van arról, hogy, 
ahogy a szálláshely-szolgáltatás áfáját csök-
kentették, szeretnénk, ha ehhez hasonlóan a 

fürdőszolgáltatásét 27 százalékról 5 százalék-
ra csökkentenék. Ez nagy segítséget jelentene a 
fürdőknek, így nekünk is. 
- Egyébként hogyan alakult az előző év?
- A vendégforgalom 53 százalékkal volt keve-
sebb, a bevételünk pedig 51, 5 százalékkal volt 
alacsonyabb a 2019-esnél. Ebben az évben gya-
korlatilag fürdőszolgáltatásból nem származott 
bevételünk, mivel 2020 novemberétől a fürdő 
zárva van. Hozzáteszem, bár nehéz helyzetben 
vagyunk, de munkaerőt nem kellett elbocsáta-
nunk. Amíg nem nyithatunk, dolgozóink a vá-
ros más intézményeiben, a rendelőben és a gon-
dozóházban kapnak feladatot, de olyanok is van-
nak, akik az idősek ebédkihordásában segítenek. 

Ema

Segítséget kérnek a fürdők

Tavaly november óta van zárva a fürdő. 
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Balogh Zoltán

A sárgával jelölt 44 új telket értékesítik. 

A teljes közművesítés a jövő héten kezdődhet meg a területen. 



Nincsenek könnyű helyzetben azok a fiatal 
párok, akik eldöntötték, hogy hivatalosan is 
összekötik az életüket. Vagy mégis? Sokan 
döntenek úgy, hogy a pandémia ellenére ösz-
szeházasodnak. Nem bánják, hogy nem lehet 
hét országra szóló lakodalmat csapni, mind-
össze néhány rokon előtt mondják ki a bol-
dogító igent. 

Az ifjú pár 

Balajti János és felesége, Balajtiné Princz Ma-
riann is így gondolkodott, ezért meg is tartották 
az esküvőjüket, kedden délután.
- Nem terveztünk soha nagy esküvőt - mond-
ta az ifjú feleség. - Kicsit rossz, hogy nem tu-
dott mindenki eljönni a korlátozások miatt, de 
reméljük sikerül bepótolni. Egy laza kerti par-
tit szeretnénk a nyáron. Reméljük, akkor már 
azok a rokonok, barátok is el tudnak majd jön-
ni, akik most nem lehettek itt. Nekünk igazán 
mindegy volt, hogy melyik napon házasodunk 
össze, egy dolog volt fontos, az, hogy febru-
árban legyen az esküvő. Két dolog miatt. Az 
egyik, mert annak idején februárban ismerked-
tünk meg, aminek már nyolc éve, a másik pedig 
az, mert a február a szerelem hónapja.

Az anyakönyvvezető

A statisztikákat nézegetve, nem csak Marian-
nék voltak az egyetlenek, akik hétköznap kel-
tek, kelnek egybe. Egyre többen választanak 
hétköznapi időpontot.  
- Amíg korábban szinte egyáltalán nem volt jel-
lemző a hét közben tartott esküvő, most egy-
re többen választják ezt a lehetőséget - tudtuk 
meg Sloszár Lajosnétól, a Polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvi munkatársától. - Ennek két okát 
látom. Az egyik a bevezetett családtámogatási 
rendszer, ami folyamatosan bővül, viszont csak 
házaspárok vehetik igénybe. A másik pedig az, 

hogy a pár már évek óta együtt van és úgy dön-
töttek, hogy most van itt az idő. Nem szeretné-
nek nagy rokonságot maguk köré, nem akarnak 
várni az esetleges lazításokra. Maguk miatt te-
szik meg, azért mert úgy érzik, így lesznek egy 
család. Ezért mindegy, hogy mikor kelnek egy-
be, kedden délután vagy szombaton délelőtt.     
- Hogyan változott a házasságkötések száma az 
elmúlt időszakban?
- Egyértelműen nőt. Hetente két-három házas-
ságkötés jut a hétköznapokra, és még pluszban 
jönnek rá a hétvégék, ez azt jelenti, hogy ha-
vonta 15-20 alkalom. Egy évre 100-120 házas-
ságkötés is összejöhet.
- Azt olvastam, hogy az utóbbi hónapok bezárt-
sága megtépázta a házasságokat is. Megszen-
vedték a párkapcsolatok?
- Igen, nőtt a válások száma is. Havonta há-
rom-négy válási papír érkezik a hivatalba.

A pszichológus 

- Úgy látom, hogy elfáradtak az emberek és 
nagyon várják a fényt az alagút végén, hogy 
megszűnjön ez a bezártság - nyilatkozta Pál-
nokné Pozsonyi Márta pszichológus - A tél 
egyébként is egy kicsit befelé fordulóvá teszi 
az embereket, a mostani időszakra pedig fo-
kozottan igaz ez. Azt látom, hogy akár az idő-
sebb, akár a fiatalabb generációnak komoly 
szorongást és depressziót okoz, hogy nem me-
het, ahová szeretne, hogy maszkot kell horda-
ni, hogy nem meri meglátogatni a rokonait. 
Több betegem is van, akinek ez komoly prob-
lémát okoz. Egy idős néni például nagyon 
nehezen élte meg, hogy a karácsonyt bezár-
va, egyedül kellett eltöltenie. Elmesélte, hogy 
évek óta nagy családi összejövetel volt szen-
teste, tizenöt-húsz főre kellett mindig főznie. 
Most ez kimaradt, és emiatt úgy érezte, nincs 
is már rá szükség. 
- Az összezártság zátonyra futtatott kapcsolato-
kat, erről hallunk legtöbbször. Van olyan, hogy 
összehozta az embereket? Van ennek jó oldala is?

- Azt gondolom, hogy az önmagunkra va-
ló figyelés jelentősen megerősödött. Át kel-
lett gondolnunk az életünket, újraszervezni a 
dolgainkat, újra kitűzni a céljainkat. Az je-
lenthet problémát, hogy egy pár személyi-
ségfejlődése nem feltétlenül egy úton ha-
lad, viszont most egy úton kell menni és ez 
az út mindkettőjüknek arról kell, hogy szól-
jon, hogy együtt túlélni, hogy egymást támo-
gatni és a családot megerősíteni. Ott, ahol 
egyéb konfliktusok is voltak a háttérben, 
mint mondjuk a napi bántalmazás, vagy al-
koholproblémák, ott még nehezebb a helyzet, 
vagy ahol már egyébként is pengeélen táncolt 
a kapcsolat, akkor az összezártság feltette az 
i-re a pontot. Egy alapvetően szoros kapcso-
latot is próbára tesz a kialakult helyzet, de 
nem mindegy, hogy a felek belátták-e, hogy 
most kevesebb a baráti találkozás, a nagyszü-
lőkre se biztos, hogy számíthatnak, csak egy-
másnak maradnak, a problémákat nekik, ket-
tőjüknek kell megoldani. Ebben az esetben, 

én azt gondolom, hogy akár még erősebbé is 
válhat egy kapcsolat.
- A család szerves részei a gyerekek. Ne feled-
kezzünk meg róluk sem, hiszen most ők is a ki-
szolgáltatottak táborát erősítik.  
- Bizony, nagyon fontos a gyerekekre való oda-
figyelés. Eddig arról szólt minden, hogy a gye-
rek kezéből vegyük ki a telefont, ez most a visz-
szájára fordult. Egész egyszerűen a középisko-
lásoknak nincs más lehetőségük a barátokkal 
való kapcsolattartásra, csak az online tér, és el 
kell hinnünk, hogy ez nekik sem jó. Belefárad-
nak az elszigeteltségbe, az állandó egyedüllét-
be. A képernyőn keresztül találkoznak a bará-
tok, az osztálytársak és a tanárok. Nagyon meg-
viseli ez őket. És ekkor jön képbe az erős csalá-
di háttér. Könnyebben viselik a gyerekek a ki-
alakult helyzetet, ha megvan a szülői biztonság, 
ha azt látják, hogy bár anyának és apának is ne-
héz, de mindent megtesznek azért, hogy együtt 
legyenek túl ezen az egészen, ők is könnyebben 
vészelik át ezt a szörnyű időszakot.  

ema

Több a házasságkötés, de több a válás is

Esküvő maximum 10 fővel, távolságtartással, maszkban.

A Tisza TV műsora 

Március 4., csütörtök
9:00 Héthatár: Járványhelyzet - Változás az egészségügyben 
- CityApp új funkcióval - Online a testvérvárosokkal -  Segít-

ség a fürdőknek - Rendkívüli ülés  - Kézilabda - Foci    
9:15 Hétről-Hétre: 44 új telek a városban - TAJ kérdések  - 
Az év sportolói - Pelle Petra: Nyomok - Kosár összefoglaló

9:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
10:10 Nőnapra szeretettel

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 10., szerda
18:00 Héthatár: Járványhelyzet  - „30 éve szabadon” kültéri 
installáció - Változások a szelektív hulladékgyűjtésben - Ta-

vaszi munkák - Játszótér-fejlesztés - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Hogy vagytok testvérvárosok? - KRESZ-

teszt általános iskolásoknak – Sport

Március 11. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
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„Most egy úton kell menni és ez az 
út mindkettőjüknek arról kell, hogy 
szóljon, hogy együtt túlélni, hogy egy-
mást támogatni és a családot megerő-
síteni.”

Pálnokné Pozsonyi Márta

„Hetente két-három házasságkötés 
jut a hétköznapokra, és még plusz-
ban jönnek rá a hétvégék, ez azt je-
lenti, hogy havonta 15-20 alkalom. 
Egy évre 100-120 házasságkötés is 
összejöhet.”

Sloszár Lajosné



Ötvenöt év emberközelből - A világutazó
Idén ötvenöt éve, hogy településünket várossá nyilvánítot-
ták. Egy cikksorozatban szeretném bemutatni városunk tör-
ténetét emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken ke-
resztül, amelyeket első kézből, azoktól hallhatunk, akik át-
élték, és emlékeznek ezekre az időkre. Sorozatunk előző ré-
szében Hajas Jánossal, a festékgyári éveiről beszélgettünk, 
és 1989-ig jutottunk el, amikor a TVK-nál megszerzett tu-
dását és tapasztalatát felhasználva Németországban talált 
munkát.

Elköltöztek Németországba, mégis megtartották tiszaújvárosi 
otthonukat. Miért ragaszkodtak a városhoz?
A gyerekek itt nőttek fel, itt jártak iskolába, ők nagyon szerették 
a várost. Négy évig jártak Németországban iskolába, de úgy lát-
ták, hogy szakmai tárgyakból, például matematikából, kémiából 
jobb a magyar oktatás, a német iskolák csak a nyelvoktatásban 
jobbak. Itthon volt a baráti társaságuk, és ez nagyon sokat szá-
mított. De nem csak a gyerekek miatt, voltak más szempontok 
is, ami miatt a magyarországi gyökereket nem vágtuk el. Akkor 
még éltek a szüleink, és ez is egy kapocs volt - ahogy öregedtek, 
egyre többet kellett róluk gondoskodni, segíteni nekik.
Kollégák vagyunk, közel négy éven át tudósította a Krónikát 
kintről.
Igen, a Krónika 1989. november 16-i számától kezdve Német-
országi levelek címmel írtam cikkeket, beszámolókat azokról az 
érdekességekről, melyeket a külföldi életem, munkám során ta-
pasztaltam.
Nagyon sok országban járt, hogyan készült egy-egy útra?
Nyolcvanhárom országban jártam, hatvanhárom nyelven tudok 
köszönni, illetve alap dolgokat mondani, mint jó napot kívánok, 
köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést. Mielőtt először el-
jutottam egy országba, amit lehetett, elolvastam a történetéről, 
mi az, amit fontos tudni róla, mi az, ami a gyakorlati életben 
fontos, milyen viselkedési szabályokat kell betartani. Amikor 

először mentem Kínába, a kollégáim figyelmeztettek, hogy ta-
nuljak meg pálcikával enni, mert ha látják, hogy nem boldogu-
lok vele, azt gondolják rólam, amit mi gondolunk azokról, akik 
nem tudnak késsel, villával enni. Gyakran ezek az apróságok a 
kulcsok ahhoz, hogy az ember szimpatikusabb, és az üzletben 
sikeres legyen.
Hogyan fogadták a helyi lakosok egy-egy országban?
Amikor volt egy kis időm szétnézni a helyiek között, szinte min-
denhol barátságosan fogadtak, és ha látták, hogy velem van egy 
fényképezőgép, akkor még meg is kértek, hogy a gyerekükről is 
csináljak fotót. Vannak olyan országok, ahol az európai arc ikon-
nak számít, és nem az a nagy dolog, hogy én eljutok oda, hanem 
az, hogy ők találkoznak egy európaival, és akkor mindenképpen 
csinálni akarnak közös képeket. A Távol-Keleten, ahol a faluban 
sosem járt még európai, minden egyes háznál megállítottak, és 
csinálták a szelfiket. Nekik ez egzotikus dolog, hogy ott állnak a 
képen és mutatják, hogy találkoztak egy fehér emberrel.
Az emberek természetes módon félnek az új dolgoktól, a mástól. 
Ezen mennyire segített az utazás, az, hogy idegen kultúrákkal, 
idegen emberekkel ismerkedett meg?
Van bennünk egy kis nemzeti sovinizmus, hogy a magyar éte-
lek a legjobbak, a magyarok a legokosabbak, sokszor lenéz-
zük szomszédainkat, vagy más országokat. Az utazással nekem 
ilyen szempontból kinyílt a világ, mert rájöttem arra, hogy más-
hol nem rosszabbak az emberek, sőt, éppen ellenkezőleg, sok 
mindenben felülmúlnak bennünket. Sok tekintetben ma már kri-
tikusan szemlélem saját nemzetünket a beszűkültség miatt, va-
lamint a munkához való viszonyunkat, és az egymáshoz való vi-
szonyunkat sem tartom a legjobbnak. Nagy kár, hogy manapság 
a politika néha a negatív tulajdonságokat erősíti ahelyett, hogy 
megpróbálnánk barátságban lenni a világ jobbik részével. Ezen 
kívül nem beszélünk nyelveket, ez is megnehezíti az interak-
ciókat, és elszigetel másoktól. Sok országban az erős naciona-
lizmus forrása elsősorban a bezártság. Nem véletlenül próbál-
ják egyes politikusok a saját hatalmukat bezártsággal fenntarta-
ni. Észak-Korea egy tipikus eset - a vezetők nem engedik, hogy 
az emberek megismerjék a világ másik részét, mert tudják, hogy 
nekik az lenne a haláluk.

Milyen most a magyarok imidzse külföldön?
A rendszerváltás körül volt egy rendkívül pozitív változás a ma-
gyarok javára, mert a német határnyitásban komoly szerepet ját-
szottunk. Ezt a komoly előnyt aztán sikerült az utóbbi időkben 
ledolgozni, a mai imidzsünk már sokkal rosszabb, mint mond-
juk húsz évvel ezelőtt. Ebben döntően politikai okok játszanak 
szerepet, mert próbáljuk magunkat Európa nagyobb részétől 
differenciálni. Mi vagyunk az az ország, ami mindig kerékkötő, 
olyan, mint régen Anglia volt az EU-ban, akik szinte mindenre 
nemet mondtak. Semmi sem volt elég jó. Ezt most Magyaror-
szág és Lengyelország játssza, ami nem egy hálás szerep, mert 
a tömegtájékoztatáson keresztül átkerül a köztudatba is, hogy 
megint a magyarok blokkoltak valamit. A 2006-os budapesti za-
vargások, vagy a Szájer-ügy sem tettek jót, és sok politikusunk 
szóhasználata, politikai iránya sem igazán pro-európai.
Amikor Kanadában éltem azt láttam, hogy a bevándorlók kemé-
nyen dolgoznak. Dolgoznak hétvégén, elvállalnak minden mű-
szakot, sokaknak két munkahelyük is van. Van is erre ott egy ki-
fejezés, bevándorló munkaetika, ami nagyon pozitív jelentésű, 
akkor mondják, amikor valaki megbízhatóan és keményen dol-
gozik. Tehát bennem az van, hogy a bevándorló az egy keményen 
dolgozó, becsületes ember. Miért félünk ennyire tőlük?
Igen, ez legtöbbször így van. Ha egy magyar kimegy Angliába, 
ugyanúgy mindent elvállal, tudja, hogy ezt tartja őt ott. Ha netán 
lustább lenne, mint a helyiek, akkor nem lenne jó esélye szinten 
tartani az életét. Ezzel én is így voltam, tudomásul vettem, hogy 
nem vagyok német, és egy kicsit többet kell letennem az asztal-
ra, mint a helyieknek. Próbáltam mindig a maximumot kihozni 
magamból. Éppen ezért nem félek a bevándorlóktól. Ellenzem 
a mostani nagyon szigorú bevándorlási politikát, Magyaror-

szágnak sok szakmában szüksége lenne bevándorlásra. Szerin-
tem nagyon hasznos kiegészítés lehetne, és az izoláltságunkon 
is csökkentene, ha szabályozott bevándorlás lenne. Azért félnek 
az emberek a bevándorlóktól, mert a kormánypropaganda eb-
be az irányba orientálja őket. A bevándorlással nyilván kocká-
zatok is járnak, mint a terrorizmus, de párszor nagyon félrement 
a kormányzati magyarázat. Például annak idején, amikor az af-
rikai sertéspestis bejött Magyarországra Ukrajna felől, a mező-
gazdasági miniszterünk azt mondta, hogy azért jött be, mert egy 
migráns eldobott egy szendvicset, ami afrikai sertéspestissel 
volt fertőzött. Úgy gondolom, ha egy inga kilendül valamilyen 
irányba, annak előbb-utóbb vissza is kell térnie, ezért optimista 
vagyok olyan szempontból, hogy előbb-utóbb csak visszatérünk 
az általános európai és emberi normákhoz.

Surányi P. Balázs
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Németországi levelek - ezt írta a német sajtó rólunk 1990 szeptemberében. 

 Hajas János - mindenhol barátságosan fogadták a fényké-
pezőgépes idegent.

„Nagy kár, hogy manapság a politika néha a nega-
tív tulajdonságokat erősíti ahelyett, hogy megpró-
bálnánk barátságban lenni a világ jobbik részével.”

„Nyolcvanhárom országban jártam, hatvanhá-
rom nyelven tudok köszönni, illetve alap dolgokat 
mondani...”

„A gyerekek itt nőttek fel, itt jártak iskolába, ők na-
gyon szerették a várost.”



Egyedül vagyunk?
Csillagászattal kapcsolatos előadásokon, szakköri és klub-
foglalkozásokon a leggyakrabban feltett kérdések a Földön 
kívüli élet lehetőségeivel, és az UFO-kal kapcsolatban me-
rülnek fel. Remélem számot tarthatok a Krónika olvasói-
nak érdeklődésére is, ha ezt a kérdéskört kissé körbejárjuk. 
Sportszerűen előre jelzem, hogy a cikk elolvasása után nem 
lesz minden kérdésre egzakt válasz, de a kérdéskör össze-
tettségére, és nehézségére minden bizonnyal rá tudok vilá-
gítani. 

UFOK márpedig vannak

Az első kérdéskör, amire mindenki várja a választ az, hogy lé-
teznek e UFO-k. Itt egyértelmű válasz adható: igen! Az UFO 
ugyanis egy angol betűszó (Unidentified Flying Object), ami 
magyarul azonosítatlan repülő tárgyat jelent. Az UFO tehát 
olyan repülő objektum, melyet nem tudtak azonosítani. Az ufó-
észlelések többsége valamilyen csillagászati, meteorológiai, 
vagy légköroptikai jelenségre, de leginkább titkos katonai repü-
lőeszközre vezethető vissza. Néhány esetben viszont felmerül, 
hogy az észlelt jelenség oka nem magyarázható, ezeket próbál-
ják tanulmányozni az ufológia területén tevékenykedő önkén-
tesek. A kifejezést eredetileg a katonai repülésben alkalmazták, 
ahol ezt minden olyan tárgyra értették, aminek még nem volt 
tisztázva az eredete (lehetett ellenséges repülőgép, polgári gép, 
meteorológiai ballon vagy bármi egyéb). Később a köznyelvben 
ennek egy szűkebb, eltorzított értelme honosodott meg; szinte 
kizárólag idegen lényt, vagy közkeletűen repülő csészealjat ér-
tenek alatta. Az ufókutatásnak van egy nagy valószínűség sze-
rint hiedelmi, vagy félreértéseken alapuló ága, amit elsősorban 
amatőrök kutatnak. Tudományos ufókutatás azonban egyelőre 
nincsen, mert ahhoz kísérletileg ellenőrizhető, megismételhető 
feltételekre volna szükség, amit a jelenségkör magától értetődő-
en nem tud produkálni. 

Az idegen lények létezését először a tudományos-fantasztikus 
irodalom vetette fel. Ennek szeretetét és befogadását elősegítet-
te, hogy a népek monda- és mesevilága tele van fantáziaszülte 
lényekkel, mint például istenek, félistenek, szellemek, szörnyek, 
tündérek, manók. Ezek közé könnyen integrálható a földönkívü-
li is, amelynek érdekes módon mindig emberközeli formavilága 
van, noha civilizált élet közel sem csak ilyen alakban képzelhető 
el. Gondoljunk például a delfinekre, melyeket csak kis lépés vá-
laszt el attól, hogy civilizáltaknak tekinthessük őket. 

Találkozástípusok

Az ufológusok körében elterjedt egy tipizáló csoportosítás, ami 
a hétköznapi életbe is beszivárgott. Első típusú találkozásnak 
minősül, amikor valaki egy jól kivehető, tőle kevesebb, mint 
150 méterre lévő ismeretlen repülő tárgyat észlel. Második tí-
pusú találkozásnak azt hívjuk, amikor a körülményekből ufóak-
tivitásra lehet következtetni. Ilyen például a rádiók megzavaro-
dása, állatok nyugtalansága, megmagyarázhatatlan égésnyomok 
a talajban, vagy a gabonakörök. Harmadik típusú találkozásról 
akkor beszélünk, amikor az ember észleli magát az idegen lét-
formát. Negyedik típusú találkozás: emberrablások (ufológiá-
ban az „eltérítés” szakszót használják). Ennek a típusnak egyik 
jelentős képviselője megyénk nagy rocksztárja, akit már szám-
talan alkalommal elraboltak, és tanulmányoztak a kis „szürkék”, 
de szexuális kapcsolatra eddig MÉG nem került sor. Ha ez meg-
történik, az már az ötödik típusba lesz sorolandó.
Komolyra fordítva a szót, az ufójelenségek nagy többségét már 
megfejtették, és ezek mindegyike emberi tevékenységre ve-
zethető vissza. A gabonakörök kitaposóinak túlnyomó többsé-
gét elfogták, és a gazdák kártérítésére kötelezték őket. Sok eset-
ben nem állapítható meg a taposás megközelítésének módja, de 
ilyen esetben például helikopter igénybevétele sem zárható ki. A 
’60-as évek hidegháborús felderítési tevékenységének szupertit-
kos fejlesztése volt a Lockheed SR–71 Blackbird típusú felde-
rítő repülőgép. Repülési teljesítménye még mai szemmel is le-
nyűgöző. Repülési magassága meghaladta a 25 kilométert, a se-
bessége túlhaladta a háromszoros hangsebességet. A légköri súr-
lódás okozta felmelegedés miatt a géptörzset titánból kellett le-
gyártani, amit bonyolult üzleti cselek révén csak a Szovjetuni-
óból tudtak beszerezni. A fejlesztés persze annyira titkos volt, 
hogy ha netán a lezárt légtereken kívülre tévedt, akkor még az 
amerikai harci pilóták többsége sem tudhatta, mi lehet az, ami 
lényegesen magasabban, fölényesebb sebességgel száguld, mint 
az általuk ismert repülőgépek. Ráadásul festetlen, fémes fekete, 
szupermodern látványt nyújtó testével látványnak is szokatlan 
volt. Az amerikai hadvezetés még támogatta is az ezzel kapcso-
latos UFO híradásokat.

Az élet lehetősége

 A másik kérdéskör annak a vizsgálata, hogy létezhet-e élet a 
Földön kívül. Egészen a ’90-es évek kezdetéig még az sem volt 
biztos, hogy más csillagoknak egyáltalán van-e bolygórendsze-
re, ami nélkül az élet kialakulása nem lehetséges. Azóta elsősor-
ban a Kepler űrtávcsőnek köszönhetően több mint 10.000 úgy-
nevezett exobolygót fedeztek fel. Az újabb 
kutatások arra mutatnak, hogy a csillagok jó része körül kerin-
genek bolygók. A 2012 elején megjelent kutatási eredmények 
arról tanúskodnak, hogy csak a Tejútrendszert számítva 160 mil-
liárd exobolygó kering 100 milliárd csillag körül, a Napunkhoz 

hasonló csillagok kb. 50%-ához tartozik bolygórendszer. Ennyi 
bolygó közül biztosan kiszűrhetőek azok, melyeken az élet ki-
fejlődésének lehetősége biztosított. Ilyen feltétel, hogy a kőzet-
bolygó a csillag körüli élhető zónában keringjen. Itt a víz csepp-
folyós formában is megtalálható. Jó esélye lehet az élet kiala-
kulásának, ha a légkör a vízen túlmenően szenet, nitrogént, hid-
rogént, oxigént, ként és foszfort is tartalmaz. Az, hogy élet van 
egy bolygón, távolról sem jelenti azt, hogy ott értelmes élet, és 
civilizáció is van. Gondoljunk csak a Föld példájára, ahol sok-
sok milliárd faj közül csak az ember tudta meglépni ezt a szintet. 
A másik nagy probléma a civilizációk egyidejűsége. Ha a földi 
élet kialakulásától eltelt időt 1 évnek tekintjük, akkor az a 100 
év, amióta kapcsolatfelvételre képesek vagyunk, az csupán 1,4 
másodperc! Mennyi a valószínűsége, hogy egy másik civilizá-
ció is pontosan ekkor ér a fejlődés e fokára, és kapcsolatba lép 
velünk. Beláthatatlan nehézséget vet fel a csillagok egymáshoz 
mért távolsága is, hisz egy fénysebességgel történő üzenetváltás 
évtizedeket, évszázadokat vagy akár évezredeket is igénybe ve-
het. Ez egy kíváncsi kutató számára nem túl kielégítő perspek-
tíva. Összefoglalva ezt a kérdéskört, nagy biztonsággal kijelent-
hető, hogy az élet nemcsak a Föld sajátja, hanem nagyon-na-
gyon sok bolygón adott a létrejötte. Értelmes élet kialakulásának 
valószínűsége sokkal kisebb, de ettől függetlenül biztosak lehe-
tünk abban, hogy nagyon sok bolygón létezhet a mienknél sok-
kal fejlettebb civilizáció. Ha őszintén belegondolunk, ezt nem is 
olyan nehéz megvalósítani.
Az hogy az élettel kapcsolatos feltételezés nemcsak valószínű-
ségi törvényszerűségek alapján jelenthető ki, csak két példával 
igazolom. A NASA egyik kutatója déli sarkvidékről származó 
meteoritokban véli fölfedezni a Földön kívüli élet mikroszkopi-
kus nyomait.  A Richard Hoover asztrobiológus nevével megje-
lent tanulmány szerint a ritkának számító széntartalmú meteori-
tok elektronmikroszkópos vizsgálatával fedezte fel a földi élet 
kialakulásában jelentős szerepet játszó, cianobaktériumokhoz 
hasonló idegen szerves anyagok lenyomatait. Ha a kutató állí-
tását a szakmai elit is alátámasztja, akkor ezzel bizonyíthatják, 
hogy az élet nem csupán földi eredetű, és akár az élet kialaku-
lásában is szerepet játszhattak ezek az égi vándorok. A másik 
példa az eddigi marskutatásokból levonható erős valószínűség, 
hogy a Marson korábban volt élet. Ezt a feltételezést támaszthat-
ja alá az amerikai Perseverance marsjáró napjainkban indult ku-
tatási programja, ami ezt a nagyon lényeges kérdést rövid időn 
belül eldöntheti.

Szutor István
csillagászati klubvezető

2021. március 4. Csillagászat � 7.

Egy kicsit igényesebb kivitel.

Élhető zóna egy csillag körül.

Gabonakör Baranyából.

Egy tipikus korabeli UFO, azaz egy feldobott szalmakalap

Negyedik típusú találkozás.

Lehet hogy mégis a UFO-k? Blackbird felderítő repülőgép. E.T., a szerethető földönkívüli.



KEDVES LEENDŐ ELSŐSÖK!
Szeretettel köszöntünk benneteket a Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájának közössé-
ge nevében.
Az óvó néniktől hallottuk, hogy Ti nagyon okosak és 
ügyesek vagytok. Ezért szeretnénk meglepni benne-
teket, nagycsoportosokat, néhány érdekes rejtvény-
nyel öt héten keresztül.
Elő a ceruzákat, vidám fejtörést kívánunk!
KEDVES SZÜLŐK!
Kérjük Önöket, hogy a gyermek nevével és óvodai 
jelével ellátott megfejtést fotózzák le, és küldjék el a 
rejtveny.hunyadi@gmail.com e-mail címre a követ-

kező hét szerdáig! Az új feladványokat minden hé-
ten csütörtökön tesszük közzé az iskola honlapján.
A jó megfejtést beküldő gyermekek nevét és a to-
vábbi rejtvényeket hetente megnézhetik honlapun-
kon, a www.hunyaditiszaujvaros.hu/iskolakóstolga-
tó 2020/2021 menü alatt.
Öt héten át, három szerencsés óvodás nevét kisorsol-
juk, ők a leendő elsős tanító néniktől kapják meg a 
megérdemelt jutalmukat.
Akik mind az öt héten át szorgalmasan beküldik a 
megoldásokat, oklevélben részesülnek.
Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk!

Üdvözlettel: a tanító nénik

A járványügyi helyzet az online térbe kénysze-
rítette a középiskolásokat és megnehezítette az 
országos tanulmányi versenyek lebonyolítását. 
Ennek ellenére a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium tanulói továbbra is sikeresen sze-
repelnek ezeken a megmérettetéseken.
A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai 
Tanulmányi Verseny alkalmazás kategóriá-
jában az országos döntőbe Borsod megyéből 
egyedül Bártfai Kristóf Bendegúz 10.B osztá-
lyos tanulónk jutott tovább és folyatja a versen-
gést. Felkészítő tanára Ferenczyné Szabó Zsu-
zsanna.
A Varga Tamás matematikaverseny második 
fordulójába magabiztos eredménnyel jutott to-
vább Cziáky Ádám 8.H osztályos tanuló, aki 
az újabb megmérettetésen remek teljesítmény-
nyel, mindössze két ponttal maradt el az orszá-
gos döntőbe jutástól. A versenyző matematika 
tanára dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina.
Az országos Öveges József Fizikaverseny is-
kolai fordulójában a fizika tantárgy tanulását 

tavaly kezdő 8.H osztály fizika szakkörre já-
ró csoportja az első forduló feladatlapját kö-
zépdöntőt érő eredménnyel oldotta meg. A hét 
tanuló közül kiemelkedik Bolgár Dániel telje-
sítménye, aki a megyében elért ötödik legjobb 
eredménnyel - ez az országos listán a 17. leg-
magasabb pontszám - készülhet a folytatásra. 
A tanulók fizikatanára dr. Fülöpné Gyuricskó 
Krisztina.
Az Országos Angol Tanulmányi Verseny 1. 
fordulójában Fülöp Kolos 7.H osztályos ta-
nuló a megyében a 4. legmagasabb, Elek Pet-
ra 8.H osztályos tanuló pedig a 9. legmagasabb 
pontszámot érte el. Ezzel a kiemelkedő teljesít-
ménnyel mindketten továbbjutottak a verseny 
középdöntőjébe. Felkészítő tanáraik Lukácsné 
Fróna Mónika és Szentirmai Ágnes.
Gratulálunk az eredményes munkához és to-
vábbi szép sikereket kívánunk!

Szaniszló László
intézményvezető

Eötvös sikerek

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 megke-

resésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édes-

anyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisba-

bájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el 

nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információ-

kat is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búb-

jától a talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez ön-

kéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitot-

tak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jöve-

vénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak 

a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen 

szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

8. � Oktatás 2021. március 4.

A csoportképen szereplő diákok balról jobbra: Elek Petra, Elek Mátyás, Molnár Dávid, And-
rássy Dénes, Bolgár Dániel, Flaskó Dániel, Monoki Dominik.



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 módosítá-
sok alapján a vendéglátóhelyek tekintetében egy új besorolási 
rendszer jött létre, amely segítségével megtörténik a vendéglá-
tóhelyek felülvizsgálata.
A Korm. rendelet 31. §-a alapján a 2021. január 1-ig bejelentett 
vendéglátó üzletek esetén a Korm. rendelet 4. melléklete szerin-
ti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 
31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A Korm. rendelet 4. melléklete szerinti vendéglátóhely üzlettí-
pusok: 
• 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 megfe-
lelően - kizárólag elektronikus úton, e-papír szolgáltatáson (htt-
ps://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

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, 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 

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let 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 Intéz-
ményműködtető 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

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let 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 Intéz-
ményműködtető 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

Álláshirdetés 
A Zabos Géza Horgász Egyesület megüresedő hivatásos ha-
lászati őr munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 
A munkakör 2021. június 1-jétől tölthető be, az alábbi felté-
telek mellett:
 • halászati őr vizsga, 
• rendészeti vizsga, 
• kisgép hajóvezetői engedély, 
• legalább „B” kategóriás gépjárművezetői engedély, 
• orvosi alkalmasság, 
• erkölcsi bizonyítvány, 
• 3 hónap próbaidő, 
• az elnök közvetlen irányítása alatt történő munkavégzés. 
Előnyt jelent: 
• a középfokú iskolai végzettség (érettségi), 
• legalább 3 éves halőri gyakorlat, 
• helyismeret. 
Mit kínálunk? 
• heti 40 órás kötetlen munkaidő beosztás, 
• bérezés megegyezés szerint, 
• halőri egyenruha, 
• a munkakör betöltéséhez kapcsolódó szolgálati autó, kis-
hajó. 
Mit várunk el?
• az egyesület kezelésében lévő horgászvizek (mintegy 400 
hektár), horgászok, halászok rendszeres ellenőrzése, 
• a társadalmi halőrök szolgálatszervezése, ellenőrzéseinek 
koordinálása, 
• kapcsolattartás, együttműködés a rendőrséggel, a megyei 
horgászszövetséggel, az országos horgászszövetséggel, 
• rendszeres kapcsolattartás az egyesület ügyvezetésével, el-
lenőrzési akciótervek készítése, 
• esetenkénti irodai tevékenység, 
• a haltelepítések segítése. 
Jelentkezni 2021. március 16-án 14.00 óráig lehet, kizárólag 
a zabosgezahe@gmail.com email címen, fényképes önélet-
rajz beküldésével. A döntésről a jelentkezőket a jelentkezé-
si határidő leteltét követő 7 munkanapon belül e-mailben ér-
tesítjük.
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére

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

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-
mek 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 gyer-
mek 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  elfoga-
dunk! Maszk használata kötelező.

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



LABDARÚGÓ SPORT NAPKÖZI 
Az FC Tiszaújváros egyesülete 2021-ben is meghirdeti a nyári sport 
napközi táborait 7 és 14 év közötti gyermekek számára.

Helyszín:
Tiszaújváros Sportcentrum, Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Turnusok: 
Június 21-től (hétfő) -  június 25-ig (péntek) - 5 nap
Augusztus 2-től (hétfő) - augusztus 6-ig (péntek) - 5 nap
Találkozó: 
Tiszaújváros Sportcentrum labdarúgó egyesület épülete előtt, min-
den reggel 730 és 800 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszori étke-
zéssel 17.500.-Ft/fő (testvéreknek 10% kedvezmény).
Jelentkezés módja: JELENTKEZÉSI LAP leadása, ezzel egyidejű-
leg a részvételi díj megfizetése.
A részvételi díjat egy összegben 2021. június 7-ig lehet megfizetni. 
Tekintettel a jelenlegi vírushelyzetre, a részvételi díj átutalással tel-
jesíthető az alábbi számlaszámon, (közlemény rovatba kérjük feltün-
tetni a gyermek nevét és születési évét).
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.
Egyéb információk:
Egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).
Érdeklődni: Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 telefon-
számon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ: a www.fctiszaujvaros.hu honlapon található!

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
pályázatot hirdet 1 fő fiziotherápiás szakasszisztens  

munkakör betöltésére. 
• Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan 
idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
• A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet, Fizikó és Balneoterápiás részleg, 3580 Tiszaújváros, 
Teleki Blanka út. 2.  
• A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
fiziotherápiás szakasszisztensi végzettség
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázathoz benyújtandó mellékletek:
• részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a 2020.évi 
C törvény 2 § (4)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelel

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
• Illetmény: az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szó-
ló 2020. évi C. törvény szerint.
• Jelentkezési határidő: 2021. 03. 11.
• Az állás elbírálás után azonnal betölthető. 
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
0649/544-600-as telefonszámon kérhető.
• A jelentkezés benyújtása: postai úton az alábbi címre:
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
• Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát:5/50148 /2021, valamint a munkakör megnevezé-
sét:”fiziotherápiás szakasszisztens”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata megbízásából a kivitelező a város északkeleti ré-
szén jelenleg még beépítetlen területen megkezdi az úgyne-
vezett Keleti lakóövezet kialakítását közművesítéssel, utak 
építésével és a közvilágítás bővítésével, ezért a Vörösmar-
ty és a Sajó utakon megnövekedő gépjárműforgalomra kell 
számítani. 

A kivitelezés 2021. március 8-án kezdődik, befejezésének 
várható ideje - az időjárás függvényében - 2021. szeptem-
ber eleje.

Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabá-
lyok betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Munkatársat keresünk!
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

tiszaújvárosi kirendeltsége az alábbi munkatársat keresi

autószerelő

Amit kínálunk:
kiváló munkakörnyezet, 
versenyképes fizetés,
stabil multinacionális háttér, 
folyamatos továbbképzési lehetőség

Feltétel: 
szakirányú középfokú végzettség, 
a szakma iránt elhivatott jelentkezőket várunk

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
Hibridautó-szerelő végzettség,
Gázautó-szerelő végzettség,
SAP ismeret,
tehergépjármű műszaki ismeretek,
C, D, E kategóriás jogosítvány,
targoncavezetői jogosítvány,
német vagy angol nyelvtudás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és rendelkezik a 
szükséges feltételekkel, várjuk pályázatát.

Jelentkezés az állásra: 
MAN Kft. 3580 Tiszaújváros, Bay Z. út 15.

Pék György kirendeltségvezető 
gyorgy.pek@man.eu

Az MAN Kft. 
(3580 Tiszaújváros, 

Bay Zoltán út 15. Ipari Park) 

A fertőtlenítés időtartama: 
kb. 15-20 perc.

Időpontfoglalás: 
H-P-ig 9.00-13.00 óra között. 

Tel.: 06/20 318-9147

Vigyázzunk egymásra, 
akadályozzuk a járvány terjedését!

Polgármesteri 
döntéshozatal

Március 4-én a – veszélyhelyzet miatt felruházott hatáskörével élve 
– újabb döntéseket hoz Tiszaújváros polgármestere az alábbi ügyek-
ben: 

1. Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára 

2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
szolgálati lakás biztosítására

3. Javaslat társasház azonnali beavatkozást igénylő felújítási kérel-
mének elbírálására

Az előterjesztések, illetve a hozott döntések megtekinthetők az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszerben.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén 
már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV 
megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a 
Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. 
Az adó első részletét 2021. április 15-éig, a második részle-
tét szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. 
Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzemben-
tartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átve-
hető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár 
több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével 
érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepel-
nek a pontos információk.
 A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszo-
kott március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, 
a második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adó-
nemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási 

bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy 
az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. 
Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen 
tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.
 Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fi-
zethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az 
elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrend-
szeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az 
ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elve-
szíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
 A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag 
belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik 
a befizetést.
 A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szü-
neteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a 
NAV automatikusan figyelembe vette az adó kivetésénél, 
ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől 
keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilván-
tartásba vételéről a NAV nem küld határozatot.

NAV

Érkeznek a gépjárműadós határozatok

Nőnap alkalmából 
ózonos járműfertőtlenítést 
ajándékoz a tiszaújvárosi 

lakosoknak
2021. 03. 08. - 2021. 03. 12-ig. 
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Csúcslegények
SÚLYEMELÉS. Szom-
baton rendezték meg a 
Barcika-kupát Kazincbar-
cikan, melyen két tiszaúj-
városi sportoló, Réti Már-
ton és Gulyás Kristóf is 
egyéni csúcsot ért el. Már-
ton 226 kg-ról 230 kg-ra 
javított legjobbjával meg-
nyerte a versenyt, Kris-
tóf 185 kg-os új csúcsá-
val a második helyet sze-
rezte meg.

KOSÁRLABDA. A második helyezett Hód-
mezővásárhely otthonában, illetve hazai pá-
lyán az ötödik pozícióban álló Pápa ellen 
folytatta bajnoki szereplését a Phoenix KK.  
A mérleg egy 37, és egy 10 pontos vereség.

 Vásárhelyi Kosársuli - Phoenix KK
101-64 (21-22, 32-15, 23-15, 25-12)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Dra-
hos Gábor (6), Orliczki Bence (14), Molnár 
Bence (6), Szilasi Bence (14/6), Lajsz Gergely 
(22/3). Csere: Kovács Martin (-), Eremiás Kris-
tóf (-), Taskó István (-), Kovács Zoltán (2). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
Gyorsan magához ragadta a kezdeményezést a 
Phoenix, és már a második percben vezetéshez 
jutott. A különbség az első negyed közepén már 
tíz pontra nőtt, ám a Vásárhely egy időkéréssel 
rendezni tudta sorait, és fokozatos felzárkózás-
ba kezdett, az előny elolvadt.
A lendület kitartott a hazai csapatnál a második 
etapban is. Hamar megszületett a fordítás, és ettől 
kezdve a Phoenix csak futott az eredmény után, 
de nem tudta felvenni az ellenfél ritmusát, így a 
félidőre tizenhat pontos hátrányba került. (53-37).
A pihenő után sem változott a játék képe, a 
Phoenix küzdött, de a sok kihagyott kosár meg-
bosszulta magát. A hátrány egyre növekedett, 
a záró etap előtt már huszonnégy pontos volt a 
lemaradás.
A fáradó Tiszaújváros nem tudott nagyobb se-
bességre kapcsolni az utolsó játékrészben sem. 

A mérkőzést továbbra is a vendéglátók irányí-
tották, s végül magabiztos győzelmet arattak. 
Szendrey Zsombor vezetőedző: Abszolút mi 
irányítottunk a meccs elején, de jött négy kép-
zetlenségből adódó hibánk, amit az ellen-
fél gyors kosarakkal büntetett. Ez rányom-
ta bélyegét a mérkőzés alakulására, nem tud-
tuk magunkat ezen fejben túltenni, és a szü-
net után sem tudtunk változtatni. Fokozato-
san nyílt az olló, nőtt a különbség a két csa-
pat között.

Phoenix KK - KC Pápa
85-95 (20-22, 26-25, 21-17, 18-31) 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Dra-
hos Gábor (30/12), Orliczki Bence (7/3), Mol-
nár Bence (18/12), Kovács Zoltán (5/3), Lajsz 
Gergely (3). Csere: Kovács Martin (17/6), Tas-
kó István (-), Szabó Norbert (5), Eremiás Kris-
tóf (-), Szilasi Bence (-). Vezetőedző: Szend-
rey Zsombor.
Nagy lendülettel kezdett a Pápa, gyorsan ellé-
pett öt ponttal, de a Phoenix magára talált, az 
első negyed közepén átvette a vezetést, ám a 
szoros, változatos etapot végül a vendégek 
nyerték meg.
A második játékrészt egy újabb fordítást jelen-
tő triplával kezdte, majd eljutott a hatpontos 
vezetésig is a hazai csapat (36-30), de a pápai-
ak kitartó ostroma végül ennek a negyednek a 
végén is hátrányt eredményezett (46-47).
Fordulatos volt a harmadik etap is, összességé-
ben jól sikerült a Phoenix számára ez a szakasz. 
Már a második percben visszavette az előnyt 

(48-47), ezt követően pedig csaknem folyama-
tosan tartani tudta vezetését. A záró felvonást 
67-64-es állással várta.
Az utolsó negyed is jól kezdődött, kemény küz-
delemben három percen belül hétpontos lett az 
előny (77-70), ám a Pápa ezúttal is felzárkó-
zott. Az etap közepétől egyértelműen érződött 
a csapaton a fáradtság, nagyon nehezen jöttek 
a pontok, a pihentebb vendégekben pedig több 
volt a tartalék. A mérkőzés sorsát az utolsó két 
perc eseményei döntötték el.

Szendrey Zsombor vezetőedző: Alacsony lét-
számmal és több sérülttel sikerült egy na-
gyon jó meccset játszanunk. Úgy gondolom, 
hogy egészen a harmincötödik percig kézben 
tartottuk a mérkőzést. A Pápa nem adta köny-
nyen magát, sajnos a végére nagyon elfárad-
tunk testben, de lélekben és fejben is. Megé-
reztük a szerdai mérkőzés és a hosszú utazás 
hátráltató hatásait, ennek ellenére jól dob-
tunk ezen a napon, sajnos mégsem sikerült 
nyernünk. 

Kicsi öröm helyett nagy csalódás
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III 
Keleti csoportjának 22. fordulójában a 
DVSC II ellen idegenben lépett pályá-
ra Gerliczki Máté együttese. A tiszaúj-
városiak 0-0-s félidőt követően Kristófi 
találatával előnybe kerültek, de a ven-
déglátók a hajrában két gyors góllal a 
maguk javára fordították a mérkőzést.

A kék-sárgák a 2021-es esztendő első baj-
nokiján idegenbeli győzelemre készül-
tek. A sikerre meg is volt minden esé-
lyük, hiszen tavaly nyáron hazai környe-
zetben 3-1-re nyertek a hajdúságiak ellen. 
A mérkőzés előtt a kék-sárgák a 8. míg a 
piros-fehérek a 12. helyen álltak. Az első 
félidőben az újvárosiak frissen igazolt já-
tékosa, Tóth Ádám már a 4. percben ve-
zetéshez jutathatta volna csapatát, de 15 
méterről teljesen tisztán leadott lövésé-
nél Hrabina védett. A hátralévő időszak-
ban jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, 
egyik csapat sem tudott igazán veszélyes 
helyzetet kialakítani. A játékrész hajrájá-
ban, a 38. percben Lőrincz beadását La-
katos lőtte 10 méterről kapura, de a deb-
receni hálóőr ezúttal is résen volt. 
A második etapban mindkét csapat igye-
kezett gólra törő játékkal előrukkolni, és 
ekkor már jobbára a támadófoci domi-
nált. A 64. percben meg is szerezte a ve-
zetést a vendég együttes. Egy félpályánál 
történt labdaszerzést követően az indítás 
Papot találta egyedül, aki becselezte ma-
gát a tizenhatoson belülre, ám mielőtt lő-
hetett volna, a kapus megpróbálta elrúg-
ni a labdát, de Kristófi lecsapott rá és pár 
lépésről az üres kapuba bombázott 0-1. A 
bekapott gól után magasabb sebességi fo-
kozatba kapcsolt a DVSC tartalékcsapa-
ta, és sorra alakította ki helyzeteit. A Ti-
szaújváros visszahúzódott saját térfelére 
és jobbára a védekezéssel volt elfoglalva. 
A hajrában aztán két csereember döntöt-
te el a mérkőzés sorsát. A 83. percben a 
csereként beállt Tordai beadása az ugyan-
csak a 2. félidőben pályára lépő Girdán 
elé került, aki 7 méterről estében lőtt Tóth 
Csaba kapujába, 1-1. Nem sokkal ké-
sőbb, a 86. minutában Juhász 38 méter-
ről végezhetett el szabadrúgást. A közép-
re ívelt labda a néhány perccel előtte be-
állt Kovács Róberthez került, aki 12 mé-
terről fejelt a vendéghálóba 2-1. A hátra-
lévő rövid időszakban az eredmény már 

nem változott, így hiába vezetett a Tisza-
újváros, végül mégis vereséggel zárta az 
esztendő első tétmérkőzését. Gerliczki 
Máté együttese 34 pontjával továbbra is 
a 8. helyen áll. A dél-borsodi alakulat leg-
közelebb március 7-én délután Egerben 
lép pályára, majd 2021 első hazai bajno-
ki mérkőzését a Sajóbábony ellen játssza 
március 14-én vasárnap 14 óra 30 perctől. 

DVSC II – Tiszaújváros
2-1 (0-0)

Debrecen, zárt kapuk mögött. V.: Kovács.
DVSC II: Hrabina - Korhut, Bene (Koz-
ma), Juhász, Szabó Á. (Girdán), Talpal-
ló, Kusnyir, Gellén (Jankelic), Maruscsák 
(Kovács R.), Füzfői (Tordai), Kovács G. 
Edző: Szatmári Csaba.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Tóth M. (Bussy), Vincze, Kristófi, Gelsi, 
Pap (Benke), Csernák (Vámos), Lőrincz, 
Márton, Tóth Á., Lakatos. Edző: Gerlicz-
ki Máté.
Szatmári Csaba: Az első 45 percben nem 
azt játszottuk, amit megbeszéltünk és sze-
rettünk volna, gyámoltalanok voltunk. A 
második félidőben a cserék lendítettek a 
játékon és szerencsére sikerült megfordí-
tani a mérkőzést. Külön öröm számomra, 
hogy két cserejátékosom is gólt szerzett. 
Gerliczki Máté: Nagyon sok energiát fek-
tettek abba a játékosok, hogy győztesen 
tudjunk távozni, az összkép alapján az 

egy pont is komoly csalódás lett volna, 
nemhogy a nulla. Sok lehetőséget pus-
káztunk el, végül nagyon nagy munka 
árán csak sikerült megszerezni a vezetést, 
ám mégis üres kézzel távozunk. Ilyen a 
futball, rosszul jöttünk ki a mai összecsa-
pásból, sérülésekkel és eltiltással. A jövő 
héten ismét egy nehéz mérkőzés követke-
zik, de hamar lehet javítani.

A forduló további eredményei
Mezőkövesd II. - Sényő 2-2

Putnok - SBTC 2-3
Tállya - Tiszafüred 2-4

Hatvan - Balassagyarmat 0-1
Füzesgyarmat - Tiszakécske 1-0

Gyöngyös - Cegléd 1-1
Jászberény - Kisvárda II. 2-2
DVTK II. - Sajóbábony 5-2

Zugló - Eger 2-1 
Következik a 23. forduló

2021. március 7., vasárnap 14:30
Eger - Tiszaújváros

Sajóbábony - DVSC II. 
Kisvárda II. - DVTK II. 

Cegléd - Jászberény
Tiszakécske - Gyöngyös 

Balassagyarmat - Füzesgyarmat 
Tiszafüred - Hatvan 

SBTC - Tállya 
Mezőkövesd II. - Putnok 

Zugló - Sényő

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Tiszakécske  22 18 1 3 57-15 55  
2. Jászberény   22 16 4 2 59-25 52  
3. Zugló   22 13 4 5 45-29 43  
4. Eger    22 12 5 5 39-19 41  
5. Füzesgyarmat   22 13 1 8 42-23 40  
6. Balassagyarmat 22 11 5 6 29-24 38  
7. Sényő   22 10 5 7 44-30 35  
8. Tiszaújváros   22 10 4 8 35-30 34  
9. Kisvárda II.  22 8 8 6 31-34 32
10. Tiszafüred   22 9 3 10 43-41 30
11. DVSC II.  22 8 4 10 31-34 28
12. Cegléd  22 8 4 10 24-30 28  
13. DVTK II.  22 7 6 9 36-36 27  
14. SBTC  22 7 4 11 31-46 25  
15. Gyöngyös  22 6 5 11 31-52 23 
16. Putnok  22 6 4 12 29-44 22  
17. Hatvan  22 6 2 14 31-43 20  
18. Tállya  22 4 6 12 24-36 18  
19. Sajóbábony   22 5 2 15 31-68 17  
20. Mezőkövesd II. 22 3 3 16 27-60 12

Győzelem és helytállás

KÉZILABDA. A TSC női és férfi csapata is pályára lépett a 
hétvégén. A lányok hazai pályán magabiztos győzelmet arat-
tak a Szerencs ellen, a fiúk a vártnál szorosabb csatában ki-
kaptak Hevesen.

Idei első bajnokijukon a dobogós szerencsieket fogadták a nők. 
A vendégek a félidő közepéig vezettek, ám összeállt az újváro-
siak védekezése, és állva hagyták az ellenfelet. A második játék-
részt is a TSC uralta, eltekintve egy tízperces hullámvölgytől, de 
a győzelmet nem fenyegette veszély.

TSC - Szerencs
33-29 (18-12)

A fiúk kis híján meglepetést szereztek a tabella második helyén 
álló Hevesi SE otthonában. A remek védekezés meghozta gyü-
mölcsét, a TSC mindössze 11 gólt engedélyezett az első félidő-
ben a vendéglátóknak, miközben 14-et lőtt. A második félidőre 
összekapták magukat a hevesiek, mind védekezésben, mind tá-
madásban feljavultak, az újvárosiak pedig elfáradtak, így helyre 
állt a „világ rendje”, az esélyesebb csapat gyűjtötte be a 2 pontot.

Hevesi SE - TSC
28-23 (11-14)

2021. március 4. Sport � 11.

Kovács Martin (7) 17 pontot szerzett a Pápa ellen.

Rónai a szélről veszélyeztet.

Kinyílt az olló, nem szúrt a késhegy



Sebhelyek könyvbe gyűjtve
 
Van egy könyv néhány fotóval, a fotók mel-
lett egy-egy szóval. Olyat mutat meg a né-
hány oldalas kiadvány, amit mindenki ta-
kargatna. Hegeket, sebhelyeket, vágásokat, 
sérülések nyomait, amit nem szívesen látunk 
a tükörben, nemhogy saját fotóinkon. Pelle 
Petra pont ezt fotózza, a hibákat. Amit retu-
sálunk, azt ő kiemeli, ebből készít képet, mű-
vészit. A „fotókönyv” egy egyetemista sajóö-
rösi lányé, Pelle Petráé. Vele beszélgettünk.  

- Ezrével vannak fotóid, miért lett néhányból 
egy könyv?
- Az Eszterházy Károly Egyetem, Vizuális Mű-
vészeti Intézetének Média és Design Tanszékén 
tanulok Egerben. Ez a munkám tulajdonképpen 
egy egyetemi órára készült. Az volt a feladat, 
hogy különböző nyomdai eljárásokat alkalmaz-
zunk és azokat a felületnemesítéseket használ-
juk, ami arany-, ezüst- vagy fehér nyomtatást 
jelent.  
- A témát adták vagy te találtad ki?
- A téma nagyon szabad volt, bármit lehetett 
csinálni, naptárt, kártyát, játékokat, de én tud-
tam, hogy fotókkal szeretnék foglalkozni, és 
így jött az ötlet, hogy mivel szeretek embere-
ket fotózni, valahogy megörökítsem a testet. 
Aztán a lakótársam felhívta a figyelmemet a 
japán kintsugi technikára, ami a középkorból 
ered, ami annyit jelent, hogy ha eltört egy tá-
nyér, vagy bármilyen cserépedény, azt nem ki-
dobták, hanem aranyozott vagy arany porral 

és viasz elegyével bekenték és úgy tapasztot-
ták újra össze, szóval ebből inspirálódtam. Er-
re találtam ki, hogy a testen lévő sebeket és ezt 
az aranyozásos technikát össze lehetne kombi-
nálni.  A japánok eltakarták ezzel a technikával 
a sérülést, a hibát, én viszont úgy gondoltam, 
hogy nem szeretném a sebeket kitakarni. Azt 
akartam, hogy látszódjanak, ezért úgy döntöt-
tem, hogy valamilyen texturált grafikával sze-
retném kiemelni, hogy megmaradjon a seb, vi-
szont a kiemelés ott legyen.
- Az honnan jött, hogy a bőrsérüléseket, a seb-
helyeket fotózd? 
- Ez egy tök átlagos téma szerintem, mert iga-
zából sebhelyei mindenkinek vannak. 
- No, de ezeket mindenki eltakargatja, sőt fo-
tókon nem is mutatja, elrejti, vagy kiretusálja 
utólag.
-  Igen. Ez egy kicsit zavar egyébként, mert 
nem szeretem, amikor a tökéletességre töre-
kednek az emberek, mert nyilván nem vagyunk 
tökéletesek, senki, meg az életünk sem az, de 
mindenhol ezt próbáljuk keresni. Szerintem ez 
egy rossz hozzáállás az élethez meg a hétköz-
napokhoz, mert semmi nem lesz tökéletes soha, 
és ezt így kell szeretni, ahogy van.
- A modelljeid szívesen adták a testüket, az ar-
cukat, a sebhelyeiket a fotóidhoz? 
- Igen. 
- Kik ők? 
- Az ismerőseim, a barátaim, a barátom a csa-
ládtagjaim és én. 
- És amikor mondtad nekik, hogy szeretném le-
fotózni szuper közeliben a vágást a bokádon, a 
heget az álladon, kikerekedett a szemük?
- Nem. Bár először furcsállták, hogy miért, az-
tán elmondtam, és azt mondták, hogy ez egy 
nagyon jó ötlet és szívesen részt vennének ben-
ne.
- Neked vannak sebhelyeid Petra? 
- Igen, egy régi gyermekkori. 
- Csak nyomokban a testeden, vagy a fotóköny-
vedben is?
- Igen, bekerült a könyvbe. Az én fotóm, az 
én sérülésem van a nyitóoldalon Bárányhimlő 
címmel. Egy nagyon közeli fotó a szemzugom-

ban nyomot hagyó bárányhimlőről.
- Milyen sérülések vannak a könyvedben?
- Többségében kicsik, apróbbak. Ez is egy 
szempont volt számomra, hogy nem a hatal-
mas sebeket szeretném fotózni, amit egy nagy 
balesetből szerzett az alany, hanem a kisebbe-
ket, amik a részeink, és még akár látszódnak 
is és nem takargatjuk minden nap, hanem fel-
vállaljuk, hisz ezek a részeink. Vannak karco-
lások, ütődések, vágások, vagy mint az én bá-
rányhimlőm.  
- A könyved jobb oldalán fotók vannak, a balon 
egy-egy szó, egy cím, ami mesél a képről. Di-
rekt ilyen szűkszavúra fogtad a sebhelyek tör-
ténetét? 
- Igen, nem akartam többet mesélni róluk. Pont 
így szerettem volna, hogy egy kis sejtetés le-
gyen. Az egyik fotón, amin egy állsérülés látha-
tó, egy áll alatti vágás, azt a címet kapta, hogy 
Törölköző. Az a törölköző, amihez egyébként 
alapból nem társítunk semmilyen negatív jelen-
tést, mégis ennek a sebnek az okozója - ha fo-
galmazhatok így - és ez egy kicsit így játék is, 
hogy ne tudja rögtön az ember, aki nézi, hogy 
hogyan okozhatta ez az ártalmatlan szó a sebet. 
- Mi van a játék mögött? A törölköző, hogy okoz 
egy ilyen sérülést?
- Ennek a képnek a modellje a barátom, akit 
kiskorában fürdés után törölközőbe bugyolál-
tak, ő meg szaladt játszani és elesett, egy já-
ték pedig megsértette az állát. Ma már felnőtt, 
de nyoma van, ott van, látszik, örök emlék fe-
ketén-fehéren. 
- Milyen osztályzatot kaptál erre az egyetemi 
munkádra?
- Ötöst. A konzulens tanárom már az elejétől 
nagyon támogatott ebben, tetszett neki a vég-
eredmény és én is elégedett vagyok. 
- Lesz következő könyv is?
- Á, nem hiszem. Ez egy egyszeri és egyetlen 
példány készült belőle. Ez egy féléves feladat 
volt, nekem ez így jó, ahogy van.  Nem olcsó 

a könyvkiadás egyébként.  Az az igazság, hogy 
rengeteg téma van mostanában az egyetemen, 
amit feldolgozunk a munkáinkban, szóval azt 
hiszem nem érdemes egynél megragadni.
- Sok fotós van a városban, soknak volt is már 
kiállítása itt. Szívesen látnád egyszer te is a sa-
ját képeidet egy gyűjteménybe rendezve a Der-
kó félemeletén, Tiszaszederkényben vagy a Vá-
rosi Kiállítóteremben?? 
- Azt hiszem igen, ez jó ötlet. Nyilván erre nyi-
tott lennék, csak nem érzem magam annyira 
profinak, mert ezt én hobbiszinten csinálom, de 
ha hívnának, akkor abban biztos benne lennék.
- Mi szeretnél lenni majd, ha elvégzed az egye-
temet? Merre tervezed a jövődet?
- Biztos, hogy a tervezőgrafika területén sze-
retnék mozogni, de egyébként a kiadványterve-
zés is nagyon a szívemhez nőtt ez alatt a két év 
alatt, mióta ott tanulok Egerben. Biztos vagyok 
benne, hogy valami kreatív területen szeretnék 
majd dolgozni. 

berta

12. � Paletta 2021. március 4.

„Nem a hatalmas sebeket szeretném 
fotózni, amit egy nagy balesetből 
szerzett az alany, hanem a kisebbe-
ket, amik a részeink, és még akár lát-
szódnak is és nem takargatjuk min-
den nap, hanem felvállaljuk, hisz 
ezek a részeink.”

Egy térdsérülés, a japán kintsugi technikával kiemelve  „aranyban”.

„Önarckép”. Petra saját sebhelye egy gyermekkori bárányhimlő nyomai.

Pelle Petra, a fényképezőgépe és a saját fotókönyve.

A törölköző címet kapta az a fotó, amin egy játék hagyott örök emléket a modell álla alatt.

Amikor a tárgy eltörésének története van... 
Nem álcázzák, nem próbálják eltüntetni a 
nyomokat, hanem kiemelik a forrasztást 
ezüsttel, vagy arannyal. A változás az élet 
része. Ez a kincugi.
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