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Kiosztották az ösztöndíjakat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány idén is kiosztotta a megérdemelt ösztöndíjakat. A vírushelyzet miatt az 
ilyenkor szokásos ünnepélyes átadó elmaradt, az iskolák zárt körben adták át az elismeréseket a tanulóiknak. 
Összesen 87 általános- és középiskolás vehette át az ösztöndíjat ebben a félévben. Minden díjazott 30 000 fo-
rintot kapott, így 2 610 000 forintot osztottak szét a jól teljesítő gyerekek között. Cikkünk és az ösztöndíjasok 
iskolánkénti névsora lapunk 4. oldalán. 

Elektromos autó a környezetvédelemért
A múlt héttől egy új elektromos au-
tó áll a Polgármesteri Hivatal szol-
gálatában. A környezetbarát jár-
művet a Tiszaújváros Jövőjéért 
Alapítvány vásárolta. 

- Egy önkormányzatnak, túl azon, 
hogy beruházókat csábítson a tele-
pülésre, nagy gondot kell fordítania 
és oda kell figyelnie a környezetvé-
delemre - mondta dr. Fülöp György 
polgármester. - Mivel Tiszaújváros 
egy iparváros, erre fokozottan figyel-
ni kell. Tiszaújváros önkormányzata 
nem csak beszél róla és nem csak ter-
vezget, hanem tesz is a környezetért. 
Gondozzuk a parkjainkat, évről-év-
re rengeteg fát ültetünk. Most azt 
mondhatom, hogy szintet léptünk, hi-
szen egy elektromos autót kaptunk a 
MOL-tól. Ezért az autóért azért lob-
biztunk, mert azt szerettük volna 
üzenni a városlakóknak, hogy a mai, 
21. századi világban a modern tech-
nikai eszközök használata is lehető-
vé teszi azt, hogy védjük a környeze-
tünket. 
A Volkswagen E-up! a hivatali ügyin-
tézést segíti. 
Többek között hatósági feladatok el-
látására, helyszíni szemlék elvégzé-

sére használják majd, az önkormány-
zati dolgozók pedig a továbbképzé-
sek alkalmával. Az idei országgyűlé-
si választási időszakban is jó szolgá-
latot tesz majd. 
- Ez az elektromos autó szimbólu-
ma annak az új világnak, ami egy 
sokkal élhetőbb, karbon semlege-
sebb, fenntarthatóbb világot fog hoz-
ni a cégek működése, de a közössé-
gek számára is - nyilatkozta lapunk-
nak Marton Zsombor, a MOL Petrol-

kémia Zrt. vezérigazgatója. - 2035-
től kezdve az Európai Unióban nem 
lehet majd új autót belsőégésű motor-
ral, dízellel és benzinnel eladni. Azt 
gondolom, hogy bár még elég hosszú 
idő áll előttünk, de már ma példát kell 
mutatnunk, és meg kell tenni az első 
lépéseket. Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy a Tiszaújváros Jövőjéért 
Alapítvány  Tiszaújvárossal közösen 
elindult ezen az úton. 

ema

Nyilvánosak 
a vagyonnyilatkozatok
A törvényi előírásoknak megfelelően Tiszaújváros 
honlapján már megtekinthetők a képviselő-testület tag-
jainak 2022. évi vagyonnyilatkozatai. Elérhetőségük:
tiszaujvaros.hu -> Önkormányzat -> Önkormányzati 
tájékoztató rendszer -> Képviselők 

Gyorsan fogynak 
a gyorstesztek

Többféle gyorsteszt is kapható már a patikákban, 
mindegyikre megugrott a kereslet az elmúlt hetekben. 
A lakosság nagy része, - oltott és oltatlan is - már az 
első náthás tünetek jelentkezésekor leteszteli magát. A 
nyálteszteket az omikron variáns azonban „kijátssza”, 
10-ből 8 esetben nem mutatja ki a vírust.

- Valóban nagyon kelendőek lettek az elmúlt hetekben a 
gyorstesztek. Vannak a nyálkahártyából történő pálci-
kás orrtesztek, illetve vannak a nyáltesztek, és a nyalókás 
tesztek, amit a gyerekeknél szoktak általában alkalmazni 
- mondja dr. Kovács-Szrogh Vivien, a polgári Főnix Pati-
ka vezető gyógyszerésze. - Az eredményesség szempont-
jából hatásosabb az orr nyálkahártyából történő mintavé-
tel, azt azonban kevésbé szokták a betegek szeretni, mert 
nem nagyon szeretnék saját magukat ilyen formában tesz-
telni. Mégis próbálunk rájuk hatni, hogy ezt használják, 
hiszen az omikron nagyon nehezen mutatható ki a nyál-
tesztekkel. Tízből nyolc esetben biztos, hogy nem fogja 
kimutatni, úgyhogy a nyálteszteket mostanában nem szok-
tuk javasolni.
- Tesztelik magukat az emberek? Mi a tapasztalat, a fertő-
zés gyors terjedésével és a megnövekedett betegszámmal 
arányosan nő a gyorstesztet elvégzők száma is?
- Nagyon-nagyon megnövekedett a gyorstesztek eladása 
nálunk is, de egyébként országszerte mondhatom, mert a 
nagykereskedőktől folyamatosan kapunk információkat. 
Nagyon sokan viszik a teszteket, már ha csak az elsőd-
leges tünetek vannak, láz és orrfolyás estén már gyors- 
teszttel kezdenek, illetve a háziorvosok kérése is az, hogy 
teszteljék először le magukat otthon, és utána kommuni-
kálnak a további terápiáról. Csak most hétvégén 30 nyál-
tesztünk érkezett és már hétfőn rendeltük az újabb adagot. 
- El lehet rontani az otthoni tesztelést?
- Igen. A nyálteszt mindegyikére jellemző, hogy legalább 
15 percet várni kell vele, legalább ötször kell köhögni előt-
te, és utána kell a nyálat összegyűjteni. Az orrnyálkahártya 
esetében meg, ha valaki nem meri egészen magasra feltol-
ni a mintavételi pálcikát, akkor nem biztos, hogy eredmé-
nyes lesz a tesztelés. Azt szoktuk javasolni - bár nem hiva-
talos -, hogy akkor a garatból próbálják a mintát venni, de 
azt is el lehet sajnos rontani.

Tiszaújváros hetilapja              2022. február 10.             XL. évfolyam, 6. szám

Az autó kulcsát Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgató-
ja adta át dr. Fülöp György polgármesternek.   
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, 
csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasár-
nap 11.00. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Február 11., Betegek világnapja, a 18 ókor kezdődő 
szentmise keretében idősek és betegek számára bete-
gek szentségének kiszolgáltatása. Szeretettel hívjuk 
és várjuk idős, beteg testvéreinket, városunk orvosait, 
ápolóit és az egészségügyben dolgozókat.
Az altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 
- 18.30. A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 
9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet (utrenye), 
11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.30 Szent Liturgia.
Az első halottak szombatja február 19-én lesz, a Szent 
Liturgia 11.00 órakor kezdődik (nagyböjt 2., 3., és 4. 
szombatját, illetve a pünkösd előtti szombatot szintén 
elhunyt szeretteink emlékének szenteljük).
Egyházközségünk számlaszáma: 12035803-00165588-
00100006.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 13. 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtökön, február 10. 17 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 13. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, február 13. 15 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
Az aktuális rendeletek értelmében alkalmainkon a 
maszk viselése kötelező. A városi istentisztelet vasár-
nap délutántól felvételről meghallgatható gyülekeze-
tünk facebook oldalán.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot február 13-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd február 14-
től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., 
tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos készenléti szolgá-
lat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kez-
dődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 
30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-19 8-19 8-15

Választás 2022
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván ál-
lítani, a választás kitűzését követően jelölőszervezet-
ként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál 
(NVB). A választáson az a párt állíthat jelölteket és lis-
tát, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bí-
rósági nyilvántartásában jogerősen szerepel. A nyilván-
tartásba vételről az NVB legkésőbb a bejelentést köve-
tő negyedik napon dönt.
Február 12-én, vagyis a szavazást megelőző 50. napon 
a választást lebonyolító szerv átadja az igénylő vagy a 
jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére 
az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Ekkor kezdik 
majd el a pártok és a jelöltek a gyűjtést, amire két hetük 
lesz, tehát az, hogy ki szerepel majd a szavazólapokon, 
február 26-27. körül derül ki, mivel az egyéni választó-
kerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37., az 
országos listát legkésőbb a szavazást megelőző 36. na-
pon kell bejelenteni.
Az egyéni választókerületi jelölteknek legalább ötszáz 
érvényes ajánlásra van szükségük az induláshoz. Orszá-
gos listát az a párt állíthat, amely minimum tizennégy 
megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni válasz-
tókerületben önálló jelöltet állít.
Február 12-én indul el a hivatalos kampányidőszak is, 
az ezt követő 50 napban a pártoknak és jelölteknek az 
általánosnál is nagyobb szabadsága lesz kampánytevé-
kenységre, amihez a hivatalos jelöltek és jelölőszerve-
zetek állami forrásokat is kapnak.

Választási Információs Szolgálat
Ezúton tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 
2022. évi országgyűlési képviselők általános választá-
sával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés elő-
segítése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Iroda választási információs szolgálatot működtet. 
A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
Cím: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.
Vezető neve: dr. Juhos Szabolcs OEVI vezető, jegyző
Telefonszám: (49) 548-014
Telefaxszám: (49) 548-011
e-mail: valasztas@tujvaros.hu

Dr. Juhos Szabolcs OEVI vezető

Forgalmirend-változások
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a 
Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervében elfogadott 
módosítások végrehajtásának eredményeként két hely-
színen megváltozott a forgalmi rend.
1. Egyirányú lett a Teleki Blanka út és a Szederké-
nyi út közötti, a Gyógy- és Strandfürdő előtt elveze-
tő útszakasz a tömegközlekedés biztonsága és zavarta-
lansága érdekében.
2. A Kazinczy-ház északi oldalán kialakított parko-
lóban, a Bethlen Gábor utat a Kazinczy úttal ösz-
szekötő útszakaszon megváltoztak az elsőbbségi sza-
bályok a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében.
Kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek az útsza-
kaszokon a megváltozott forgalmi körülmények miatt!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Félelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik feb-
ruári sorozatunk. A megfejtéseket 
március 1-ig egyben várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. február 10.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy szeretett Édesapánk, Nagyapánk,

 Bérces András 
2022. január 30-án 65 éves korában, 

súlyos betegségben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2022. február 18-án (pén-
tek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család



Élelmiszerárstopos tapasztalatok
Az élelmiszerárstopra vonatkozó ren-
delkezések február 1-jétől május else-
jéig élnek. A jogszabály szerint a meg-
határozott termékek az adott fogyasz-
tói árnál drágábban nem árusíthatók. 
Az üzleteknek tájékoztató táblákon kell 
informálniuk a vásárlókat az árstopról. 
Néhány kereskedés mennyiségi korlá-
tozást is bevezet a hatósági áras termé-
kekre. 

A vállalkozások felkészülhettek, hiszen 
már a kormány döntését követően vissza-
kereshették az alkalmazható fogyasztói 
árakat. Egy előírás a készletminimumot is 
meghatározza az előző évi átlagok alap-
ján. Lapunknak Vámos György, az Or-
szágos Kereskedelmi Szövetség főtitkára 
nyilatkozott.
- Miért vezet be néhány bolt mennyiségi 
korlátozást?
- Egyes vállalkozások korlátozták az egy 
vásárlónak adható árumennyiséget is. En-
nek a hátterében az húzódik meg, hogy ha 
valamilyen nem várt ok miatt megugra-
na a kereslet, akkor is jusson minden vá-
sárlónak ezekből az alapvető élelmisze-
rekből, és ne forduljon elő az, hogy zárás 
előtt már elfogy.
- Hogyan alakultak az árváltozások a kü-
lönböző üzletek esetében?
- A kereskedelmi vállalkozások különbö-
ző árakat alkalmaznak, a csirkemellet, a 
lisztet vagy a cukrot eltérő árakon érté-
kesítik, így volt ez októberben is. Vannak 
nyilvántartások és a Központi Statisztikai 
Hivatal átlagárai is ismertek. Ezekből az 
olvasható ki, hogy az egyes termékcso-
portoknál, termékeknél, ahol ez az árpla-
fon él, eltérő ütemű volt a fogyasztói árak 
változása október 15. és január 31. között. 
- Hogyan tudják a kereskedések kompen-
zálni az árstop okozta árkülönbözetet?
- Ez az árstop azt jelenti az üzletek több-
sége számára, hogy az árbevétel egy ré-
széről ezeknél a cikkeknél le kell monda-
niuk, mivel általában az október 15-ei ár  

alacsonyabb fogyasztói ár volt, mint amit 
most kellene alkalmazni. Ezt megpró-
bálhatják többféle módon legalább rész-
ben ellensúlyozni, hiszen tudnak költsé-
get megtakarítani, beruházást átütemezni, 
vagy esetleg megpróbálhatják azt, hogy 
beépítik egy egyébként is tervezett akció-
ba. Az üzletek lehetőségei nagyon eltérő-
ek. Minél kisebb egy cég, ez számára an-
nál nehezebb.
A Lidl Magyarország rövid közlemény-
ben reagált megkeresésünkre.
„A Lidl Magyarország, mint kiskereske-
delmi vállalat alapvető feladata és felelős-
sége a magyar lakosság folyamatos élel-
miszerellátása, melynek biztosításaként 
2022. február 1-jétől mennyiségi korlá-
tozást vezet be az árstop hatálya alá eső 
élelmiszerekre. Az egyszerre megvásá-
rolható termékek mennyiségének maxi-
malizálását a vállalat a vásárlók érdeké-
ben hozta meg, azzal a céllal, hogy folya-
matosan biztosítsa az áruellátást, elkerül-
ve az egyéb kereskedői felvásárlás lehe-
tőségét. Ennek értelmében a maximáli-
san megvásárolható mennyiség a kristály-
cukor és a búzafinomliszt esetében 10-10 
kg, a 2,8%-os zsírtartalmú UHT tejnél 12 
liter, a napraforgó-étolaj estében 10 liter. 
A jogszabályi mennyiségi megfelelés ke-
retében az érintett termékek raktárkész-
letét, a háztartások és a vásárlói igények 
garantált kiszolgálását a vállalat így lát-
ja biztosítva.”
A Lidl alábbi táblázatában láthatóak a ha-
tósági áras termékek és a január 31-én ér-
vényben lévő fogyasztói árak. 

A megkérdezett városlakók vásárlási szo-
kásait nem befolyásolja jelentős mérték-
ben a rendelkezés.
- Mi nem igazán rajongunk ezért az in-
tézkedésért. Ez csak egy ideiglenes meg-
oldás lehet a vásárlók részére, mert nem 
eredményez túl nagy megtakarítást a fo-
gyasztók számára - mondta Halász János.
- Nem mondhatnám, hogy nagy hatás-
sal van a vásárlási szokásaimra az árstop, 
mert nagyon minimális. Én tudatos vásár-
ló vagyok, ha bemegyek egy áruházba, tu-
datosan és célirányosan megyek - kezdte 
Molnár Jánosné. - Nem az a típus vagyok, 
aki felhalmozza az élelmiszert. Odafigye-
lek például a minőségre is, nem mindegy 

egy akciós vagy árstoppos termék ese-
tén, hogy milyen a minősége. Hiszen ol-
csó húsnak híg a leve, szokták mondani. 
Odafigyelek az egészséges táplálkozásra 
is. Be tudom magamnak osztani az élel-
miszert, nem halmozom tele a spájzomat, 
ezért a mennyiségi korlátozás engem nem 
igazán érint. Szerintem a zöldségekre, 
gyümölcsökre és a sajtokra lehetne eset-
leg árstopot bevezetni, mert ezek borzasz-
tó drágák, és nekem kevés a nyugdíjam.
Szabó Tímea szerint az árstop kérdése na-
gyon összetett. 
- Valahol hasznos, valahol meg nem - 
mondta Tímea. -  Az rendben van, hogy a 
boltokban befagyasztják az árakat, de at-
tól az előállító üzemek nem adják olcsób-
ban a kereskedőknek. Alap élelmiszerek-
ről beszélünk, én továbbra is ugyanazokat 
veszem, amiket eddig. Nyilván tisztában 
vagyok az új szabályokkal, de nem kere-
sem az árstopos termékeket. Talán a zöld-
ségeknek, gyümölcsöknek örülnék job-
ban, ha olcsóbbak lennének. Szerintem, 
ami kell, azt úgyis megveszi az ember, ár-
stoppal vagy a nélkül.

venna

Termék Kiszerelés 2022-01-01 2022. február 1-jétől
csirkemellfilé kg 1649 1499
csirke far-hát kg 349 299
kristálycukor kg 249 239

búzafinomliszt kg 159 149
2,8% UHT tej liter 259 209

napraforgó-étolaj liter 679 579
napraforgó-étolaj 5 liter 3199 2699

Nyugdíj mellett munka
Hasznosság érzése, hiányoznak a 
munkatársak, van miért fodrász-
hoz menni, vagy az egyetemis-
ta unokákat segíti egy kis pénz-
zel. Több mint kétmillió öregsé-
gi nyugdíjas van Magyarországon, 
közülük sokan vállalnak munkát a 
nyugdíj mellett.

Január elsejétől 5%-kal emelkedtek 
a nyugdíjak. A 13. havi juttatást feb-
ruár 9-től hozza a postás. A nyugdíj-
korhatár 65 évre emelkedett, minimá-
lis összege viszont 12 éve változatlan, 
28.500 Ft.
 A kormány 2020-ban egyszerűsítette 
a nyugdíj melletti munkavégzés sza-
bályait. A nyugdíjas munkavállaló ke-
resetét csak a 15%-os jövedelemadó 
terheli, a munkáltatónak ezen felül 
semmilyen más járulékot nem kell fi-
zetnie. Kovácsné Erika óvónő az év 
elejétől van nyugdíjban, de szeretne 
visszamenni dolgozni.
- Úgy gondolom - mondja -, minden-
kinek mérlegre kell tenni azt, hogy 
mire van szüksége. Anyagiak miatt 
megy vissza, vagy éppen, mert magá-
nyos - mert olyan is lehet -, vagy, mert 
szükségét érzi annak, hogy gyerekek 
között legyen. Én nagyon fájó szívvel 

jöttem el tulajdonképpen, bár így ki-
mondva, hogy 43 év, 100 nap, az na-
gyon-nagyon sok így.
Sokan úgy döntenek, hogy a nyugdíj 
mellett visszamennek dolgozni. Ki a 
közösség miatt, ki a nyugdíjkiegészí-
tésért.
- A döntés mellett nagyban közreját-
szott természetesen az anyagi része is 
- mondja Kiss Sándorné -, mert nem 
mondanék igazat, ha nem ez lenne az 
egyes számú motiváció. Illetve a tár-
saság, hiszen egy héten így legalább 

kétszer-háromszor van miért felöl-
tözni, elmenni fodrászhoz, és bemen-
ni dolgozni. Ami még fontos, hogy 
nyugdíjasként szabadabbak vagyunk 
- annyi órát vállalunk, amennyi úgy-
mond nem fáj. Négy-hat-nyolc órá-
ban is lehetünk, de azért már figye-
lembe kell venni a korunkat.
A KSH adatai szerint a lakosság 
20,5%-a kap öregségi nyugdíjat, az 
ellátás átlagosan 150.571 Ft, a több-
ség juttatása ezt nem éri el.

Surányi P. Balázs

Sztrájk lesz 
a Petrolkémiánál?

Eredménytelenül zárult a MOL Petrokémia Zrt. 
munkavállalóit érintő bértárgyalás, mert nem tudtak 
megállapodni a felek - adta hírül közleményében a 
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmák-
ban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ). A 
szakszervezetek - a dolgozók sztrájkhajlandóságának 
függvényében - sztrájkbizottság megalakítását terve-
zik.

A munkáltató, annak ellenére, hogy egy előzetes felmérés 
alapján a szakszervezetek átadták a munkavállalók bér-
igényét, összességében az elvárt bérfejlesztésnek csak a 
töredékét ajánlotta, és azt sem teljesen egységesen. 
A szakszervezetek 10%-os béremelési ajánlata helyett a 
munkáltató mindösszesen 7% differenciált béremelésre 
volt csak hajlandó. 
A cég a 7% mellett „családbarát” javaslatokat tett, de ez 
a csomag nem minden munkavállalóra vonatkozik azo-
nos mértékben.
A szakszervezetek tovább tárgyaltak volna, de a munkál-
tató úgy döntött, hogy lezárja az egyeztetést, és egyol-
dalúan végrehajtja az általa jónak tartott elképzeléseket. 
Ezt a magatartást a szakszervezetek elfogadhatatlannak 
tartják, ezért elkezdték felmérni a dolgozók sztrájkhaj-
landóságát, és ennek függvényében közösen fogják meg-
alakítani a sztrájkbizottságot - hangsúlyozta Székely Ta-
más, a VDSZ elnöke.

f.l.

2022. február 10. Aktuális � 3.

Kiss Sándorné anyagi megfontolásból és a társaság miatt vállalt munkát.

Mindig van forgalom a húspultnál.



Jutalmazott 
az Eötvös alapítvány
Az Eötvös József Alapítvány a kiemelkedő tanulmányi- 
és sporteredménnyel rendelkező, felsőbb éves gimna-
zistákat támogatja az adó 1%-ból. Sajnos a pandémia 
közbeszólt, és másfél év kihagyás után csak idén janu-
árban sikerült az eötvösös diákokat megjutalmazni. A 
kuratórium 70 pályázó fiatalnak közel 1 300 000.-Ft-ot 
osztott ki. Minden jutalmazottnak szívből gratulálunk 
és további sikereket kívánunk! Támogatóink felajánlá-
sait köszönjük szépen! 
Számlaszám: BB Rt. 10102770-36530516-00000009
Adószám:18420070-1-05

A kuratórium nevében:
Pogonyi-Simon Edit elnök 

Mecénás-ösztöndíjban részesült 
tanulók névsora

2021/2022-es tanév I. félév
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola

Tóth Réka 5.a, Kalu Nóra 5.b, Lovász Botond 5.c, Szil-
ágyi Panni 6.a, Varga Eszter 6.b, Hártó Soma Levente 
7.a, Káplár Andrea 7.b, Bordás Alexandra 7.c, Dömsö-
di Dóra Lili 8.a, Kertész Lea Bianka 8.b

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

Kiss-Kulcsár Zsuzsanna 5.a, Makkai Rebeka 5.b, Ber-
ta Nóra 5.c, Nagy Zsófia 6.a, Zilahi Korina 6.b, Dósa 
Fruzsina 6.c, Kurencz Boglárka 7.a, Kassai Bálint 7.b, 
Laczai Dávid 7.c, Tóth István 8.a, Rontó Márkó 8.b, 
Barna Csaba 8.c

Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola és Óvoda

Kerezsi Flóra 5.a, Varga Dóra 5.b, Tömösközy Dalma 
Lili 6.a, Varga Tamás Péter 6.b, Kiss Balázs 7.a, Kovács 
Ágota 7.b, Szabó Hanna Kira 8.a, Farkas Krisztián 8.b

Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola

Áfra Botond 5.a, Andrássy Lujza Fanni 5.b, Ale Bence 
Attila 6.a, Jakab Szófia 6.b, Gulyás Gréta 7.a, Szanisz-
ló Janka 7.b, Mérkőy Luca 8.a, Teslér Laura Zsófia 8.b

Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium

Suba Dániel 7.H, Oláh Ádám 8.H, Molnár Dávid 9.H, 
Szemán Anna Ramóna 9.A, Muha Evelin Klaudia 9.B, 
Kovács Hanna 9.D, Tállai Zétény Ádám 9.E, Sirokai 
Kitti Beáta 10.H, Dobrószki Evelin 10.A, Oláh Bog-
lárka 10.B, Nagy Alexandra Natália 10.D, Fedor Sza-
bolcs 10.E, Mészáros Márton Zsolt 11.H, Krupa Orso-
lya 11.A, Hajdu Máté Bendegúz 11.B, Majoros Panna 
11.D, Koncz Emese 11.E, Adorján Virág 12.H, Szatmá-
ri Réka 12.A, Szladics Bence 12.B, Tóth Zsanett 12.D, 
Eperjesi Tímea 12.E, Csató Lilla 12.M

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Technikum és Szakképző Iskola

Fábián Bence 1/9.SZ, Fekete Csaba 1/9.V, Poór Benett 
Zsolt 9.E, Nagy Dominik 9.I, Fülöp Dominik 9.GM, 
Szabó Henrietta 9.PÜ, Kun Dávid 9.PI, Szabó Dániel 
2/10.K, Ládi Dominik, 2/10.V, Demkó Milán 10.IE, Be-
recz Gyula 10.GM, Firtkó Laura 10.PÜ, Szilágyi Ani-
kó 10. Ü, Kulman Marcell 3/11.SZ, Szántó Benjámin 
3/11.LV, Hudi Gergő 3/11.O, Jakab Dóra 11.EK, Kraj-
nyák Kevin 11.MG, Vitos Virág 11.T, Forgács Dániel 
12.EK, Bódi Szilárd Milán 12.MG, Jávorszki Csenge 
12.T, Csonka Dávid 5/13.E, Mészáros Liza 5/13.TK, 
Papp Botond 5/13.G, Vig Viktor 5/13.M

Kiosztották az ösztöndíjakat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány idén is kiosztotta a megér-
demelt ösztöndíjakat. A vírushely-
zet miatt az ilyenkor szokásos ün-
nepélyes átadó elmaradt, az iskolák 
zárt körben adták át az elismerése-
ket a tanulóiknak. 

- Ezt az ösztöndíjat azért hozta létre 
annak idején az önkormányzat, mert 
támogatni szerette volna a jól teljesítő 
tanulókat, amivel példaképeket szere-
tett volna kiemelni a közösségekből - 
mondta Kiss Zoltán, önkormányzati 
képviselő, a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium pedagógusa, aki ko-
rábban kuratóriumi elnöke volt az ala-
pítványnak. - Szerintem ez sikerült is, 
hiszen jól működik ez a jutalmazási 
forma. Minden félévben a legjobbak 
megkapják a jutalmukat.
Tiszaújvárosban mind a hat iskolában 
jutalmazzák a jól teljesítő diákokat. A 

négy általános iskola és a két közép-
iskola tanulói is megkapják ezen a hé-
ten a kiemelkedő eredményükért járó 
pénzjutalmat.
- Már egyszer megkaptam ezt a díjat 
általános iskolás koromban - mond-
ta Szladics Bence, a gimnázium vég-
zős diákja, aki szeptembertől a Mis-
kolci Egyetem gépészmérnök szakos 
hallgatója szeretne lenni. - Most is na-
gyon örültem neki, hiszen ez az ösz-
töndíj azt jelenti, hogy az osztályfő-
nököm és a tantestület is elismeri a 
munkámat, az eredményeimet. 
Az alapítvány minden félévkor és 
minden év végén jutalmazza a diáko-
kat. Minden felső tagozatos- és min-
den középiskolai osztály legjobbjai 
kapják meg az ösztöndíjat, akikre az 
osztályfőnökök tesznek javaslatot, a 
diákok névsorát az adott iskola tan-
testülete fogadja el, amit felterjeszte-
nek a kuratórium elé.
- Összesen 87 közép- és általános is-

kolás veheti át az ösztöndíjat ebben 
a félévben - nyilatkozta lapunknak 
Makrai Marianna, az alapítvány kura-
tóriumi elnöke. - Minden díjazott 30 
000 forintot  kap, így 2 610 000 forin-
tot osztunk szét a jól teljesítő gyere-
kek között.

ema 

Kiváló sporteredmények 
a Hunyadi iskolában

Intézményünk tanulói szép eredmé-
nyeket értek el az elmúlt időszakban.
A megyei torna diákolimpián leány 
1-2. kcs. 1. helyezett lett csapatunk, 
akik február 12-én országos elődöntő-
re utaznak Debrecenbe.
Egyéniben 1. Bíró Hanna 2. b, 2. Ba-
jusz Eszter 2. b. Felkészítő pedagó-
gus: Komlósné Oláh Mária. A fiú tor-
nászok megyei 1. helyezésükkel már 
az országos döntőbe jutottak. Őket 

Balogh Tamás készítette fel. 
Országos minősítő táncverseny ka-
tegóriájában első lett a 6. a, második 
helyezést ért el a 7. a osztály csapa-
ta. A csapatok felkészítője Komlósné 
Oláh Mária volt. A megyei diákolim-
pia úszás versenyén is jól szerepeltek 
tanítványaink február 4-én.
100 m mellúszás 7. helyezés Hatva-
ni Réka 6.b. 100 m hátúszás 6. helye-
zés Molnár Noémi 5.b. 50 m gyor-

súszás 6. helyezés Nagy Mihály 5.b. 
4x50 m gyorsváltó 3. helyezés Kalu 
Nóra, Molnár Noémi, Károly Lili 5.b 
osztályos, Elek Dóra 6.b osztályos ta-
nulók. Felkészítők: Demblovszky Gá-
bor, Rakusz Éva, Bukovinszki József, 
Jancsár László. Gratulálunk a sikeres 
versenyzéshez tanulóinknak és felké-
szítőiknek!

Markovicsné Szabó Enikő 
intézményvezető

4. � Oktatás 2022. február 10.

Az országos minősítő táncversenyen első helyezett 6.a. Az 1-2. korcsoportban megállíthatatlan tornászlányok.

Mészáros Márton is ösztöndíjas lett.

Oklevelet és ösztöndíjat is kapnak a legjobbak.



A rendőrkapitány bővítené a létszámot
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot 
február elsejétől már kinevezett vezető-
ként irányító dr. Ongai Péter alezredes 
volt a Tisza TV múlt heti vendége. A vá-
rosi rendőrkapitányt Berta Judit faggat-
ta tapasztalatairól, városunk, térségünk 
közbiztonságáról, terveiről. Az alábbi-
akban az interjú szerkesztett változatát 
közöljük.

- Kapitány úr tavaly szeptemberben érke-
zett hozzánk, hogy érzi magát Tiszaújvá-
rosban?
- Nem csekély munkával terhelve, de jól 
vagyok, próbálom a területet megszokni, 
megismerni, tanulni, mert még mindig egy 
picikét tanuló üzemmódban vagyok, hi-
szen az illetékességi területen elég sok te-
lepülés van. A 23-24 település bejárása, az 
ismerkedés az ottani intézményi vezetők-
kel, polgármesterekkel, emellett itt a tisza-
újvárosi intézményeket vezetőket megis-
merni, az állampolgárok igényeit felmér-
ni, a kollégáimat megismerni, az eredmé-
nyeket, a fejlesztésre szoruló területeket 
felmérni, az mind időbe telik. Ebben az el-
múlt 4 - 4 és fél hónapban benne volt egy 
budapesti turné is, hiszen Budapestre ve-
zényeltek egy olyan szaktanfolyamra, ami 
a vezetői beosztás kinevezéséhez szüksé-
ges és indokolt volt. Így párhuzamosan ki-
csit home office-ban Budapestről is kellett 
dolgozni, de túl vagyok rajta, most már ar-
ra koncentrálok, hogy valójában próbál-
junk meg együttműködéssel jobb eredmé-
nyeket elérni.
- Mezőkövesdről érkezett. Itt nagyobb a te-
rület, nagyobb falat, nagyobb feladat is? 
- Nekem biztos, mert kezdő vagyok ebben 
a beosztásban és próbálunk ennek megfe-
lelni, de Mezőkövesdről érkeztem. A me-
zőkövesdi rendőrkapitányság százhúsz fő-
re kalibrált kapitányság, viszont a tiszaúj-
városi 20 fővel kevesebb létszámú, viszont 
illetékességi területben meg szinte ugyan-
akkora, a lakosság létszámában is lehet 
párhuzamot vonni, mégis vannak különb-
ségek. A mezőkövesdi területen három ren-
dőrőrs fedi le az illetékességi terület egé-
szét, itt pedig a mezőcsáti rendőrőrs, ame-
lyik 7-8 települést fed le, gyakorlatilag az 
egyharmad települést se éri el a lefedettsé-
ge. Egy nagy rendőrőrsről beszélünk, de a 
többi területen, a többi 16 településen a ka-
pitányságról kell megoldania a rendészeti 
meg a bűnügyi feladatokat.
- Matyóföld után kapott egy iparvárost. 
Más jellegű ügyek is jönnek itt  önnel szem-
be?
- Az ügyek tekintetében nincs különbség, a 
leterheltség is hasonló, az ügyek jellege is 
hasonló, mint Mezőkövesden. Talán a köz-
lekedésrendészeti szakterületen egy pici-
két intenzívebb itt a helyzet, az ebből fa-
kadó rendőri feladat. Tiszaújvárosban van 
egy nagyon pregnánsan működő, fejlődő 
ipari zóna, ahol tucatnyi vállalkozás dolgo-
zik, ezért a közlekedési terheltség, az utak 
teher- és személyforgalma is kiemelkedik, 
nagyobb, mint Mezőkövesden. Itt más in-
novatív megoldásokra volt szükség az el-
lenőrzések terén, hogy a lakosok nyugal-
mát kevésbé érintse, ne érezzék magukat 
veszélyben.
- Milyen a közlekedési morál Tiszaújváros-
ban? 
- A város forgalomtechnikai megoldásai, a 
közlekedést lassító eszközök, a körforgal-
mak, a közlekedési jelzőlámpák, a kiemelt 
gyalogátkelőhelyek, azok megvilágítása 
rendben vannak, nagyszerűek, nagyon jól 
működnek. A város közlekedési morálja 
is jó, nagyon kulturált, jól működő. Talán 

annyi, hogy mivel a főútvonal itt halad át 
közvetlenül a város mellett, és az ipari zó-
na itt van a szomszédságban, ebből fakadó-
an a dolgozók személyforgalma, illetőleg 
az érkező buszok, tehergépjárművek, ka-
mionok fokozottabban terhelik az utakat, 
és ez okozhat nekünk fejtörést. Ha több a 
jármű, a közlekedő, akkor azért nagy kö-
zelítéssel a rendőri ellenőrzések során töb-
ben szoktak fennakadni a járművek műsza-
ki állapotát, forgalmi érvényességét, bizto-
sítás meglétét érintően a rostán, illetve a 
gépjárművezetőket is szűrjük. Egyrészt a 
sebesség ellenőrzéssel, ami folyamatosan 
zajlik, mert kontrollálni kell. A körforgó 
lassít valóban, de nem mindenhol van kör-
forgó, ezért a sebességet ellenőrizni kell. 
Ahogy a gépjárművezetőket is ellenőriz-
zük az alkoholfogyasztás tekintetében.
- Több olyan közlekedőnk is van, akik kü-
lönböző közlekedési kultúrákból érkeztek. 
Ez érzékelhető az utakon?
Visszatekintve az elmúlt negyedévnek a 
történéseire, a közlekedési kultúra valóban 
- remélem nem bántok meg senkit - azért 
országonként eltérő. Mi azon vagyunk, 
hogy a mi kultúránkat, a közlekedési sza-
bályainkat mindenkivel, állampolgárság-
ra és felekezetre való tekintet nélkül betar-
tassuk. Az ittasság tekintetében zéró tole-
rancia van Magyarországon, tehát ha jog-
sértést fedezünk fel, akkor intézkedni is 
fogunk. Enyhe fokú közigazgatási bírság, 
vagy akár közlekedési büntetőeljárás kez-
deményezésével az illetővel szemben. E 
tekintetben garantálni és szavatolni fogjuk, 
hogy az itt lakók biztonsága, a lakhatása 
nyugodt legyen.
- Az elmúlt évtizedekben kevés bűnügy volt 
itt Tiszaújvárosban, de szeptemberben, 
amikor ön is érkezett, két olyan eset tör-
tént, amire az ember felkapta a fejét.
- Nem akarom elviccelni, de nem én hoz-
tam magammal. Amikor a főkapitány úr 
szeptember tizenötödikétől átrendelt ide, 
akkor történt egy életelleni cselekmény 
egy szórakozóhelyen. Ennél a gazdasági 
térséggel nem lehet párhuzamot vonni, ez 
egy véletlen, egy szórakozóhelyen történt 
összeveszésből fakadó dolog volt, amely 
tragikus következményekkel zárult. Hogy 
ez a cselekmény megtörténhetett egy ilyen 
kis közösségben, ez már önmagában is tra-
gikus. Az meg hogy emberéletbe bekerült, 
az meg végképp tragikus. A rendőrség sok 
mindent meg tud tenni, fel tudja deríte-
ni az elkövetőt, vádat tud kezdeményezni, 
az ügyészség meg vádat tud emelni, a bí-
róság el tudja ítélni, de egyet nem tudunk: 
az emberi életet visszahozni. A bűnügy fel-
derítése és az elkövetők elfogása megtör-
tént, és jelenleg is folyamatban van a bün-
tetőeljárás és a kényszerintézkedés, azaz 
letartóztatás mellett folyik a büntetőeljá-
rás. Nem marad el a felelősségre vonás. A 
másik eset az egy korábbi, ott egy szexuá-
lis cselekményről volt szó, gyermekkorú-
val szemben. Ott is fogva tartás mellett fo-
lyik a büntetőeljárás. Mind a kettő a me-
gyei rendőr-főkapitányság vizsgálati osztá-
lyán van, és én nagyon bízom benne, hogy 
nem lesz több ilyen. Mindent meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy a közterületi 
lefedettséget, a reagáló képességünket úgy 
tudjuk befolyásolni - egyszerűen szólva -, 
hogy mindenhova jusson rendőr, legyen a 
közterületen rendőr, akihez fordulni lehet.
- A készenléti rendőrség és az idegenren-
dészet is jelen van Tiszaújvárosban. Attól 
függetlenül, hogy mi nem feltétlenül látjuk, 
többen vannak és vigyáznak ránk?
- Igen jó a kapcsolat az idegenrendésze-
ti hatósággal, a főigazgatósággal. Folya-
matos munkakapcsolat van, egyeztetünk 

és rendszeresen látnak el szolgálatot ná-
lunk, akár heti több alkalommal is. Amikor 
olyan rendezvény van, vagy az idegenfor-
galmi szezon azt kívánja, akkor akár min-
den nap is, de minimum heti rendszeres-
séggel látnak el közös szolgálatot velünk.
- Van frekventált terület a városban, amire 
figyelnek, vagy lefedik az egészet?
- Igazából lefedik az egészet, váltako-
zó a szolgálat során, hogy mit ellenőriz-
nek. Közreműködik a készenléti rendőr-
ség is, igényeljük a megerősítő erőit. Első-
sorban úgy, hogy felmérjük azokat a ren-
dezvényeket, azokat a történéseket a jövő-
ben, amiket látunk már előre, és ha szük-
ség van megerősítésre - mert nem áll ren-
delkezésre elegendő rendőri erő -, akkor 
igényeljük. Nyilván egy nagyobb rendez-
vénynél, vagy párhuzamos rendezvények 
esetén vannak létszámkorlátaink, hiszen a 
kapitányságot hivatali munkaidőben sem 
üríthetem ki, mert a rendőrségnek 0-24-
ben kell a  rendőri feladatainak megfelelni. 
Ebben nagyon jó partner a készenléti ren-
dőrség, igény alapján jönnek, és remélem, 
hogy hosszú távon tudunk rájuk számítani.
- Szükség van az erősítésre? 
- Igen. Úgy látom, hogy egy nagyon elő-
remutató gazdasági működés van a város-
ban, amelyből fakadóan a munkavállalók 
száma a térségben jelentős. Teljesen kö-
zömbös, hogy most ez honos állampolgár, 
vagy külföldi állampolgár, de az tény, hogy 
a 16 ezres kisvárosnak a mindennapi életét 
befolyásolja egy több ezres munkavállalói 
létszám, amelynek egy része bent a város-
ban lakik, vagy a térségben lakik albérlet-
ben. Ez érinti a szolgáltatásokat is, a hét-
végén a vendéglátást, a szórakozóhelyeket, 
és a közlekedést is. Ebből fakadóan felada-
taink vannak. Egy ilyen kisvárosban több 
ezer munkavállaló jelenléte fokozottabb 
rendőri lefedettséget igényel.
- Drog ügyekről mostanában kevesebbet 
hallunk, de önök valószínű, hogy nem.
- A klasszikus kábítószeres ügyek visz-
szaszorulóban vannak. Az új pszichoak-
tív anyagok több teret kaptak, annak el-
lenére, hogy ez nagyon veszélyes, hiszen 
ezek vegyipari oldószerek, és nem embe-
ri fogyasztásra alkalmas dolgokról beszé-
lünk. Hatásmechanizmusuk nem ismert, 
nem kiszámítható. Ilyen ügyek - nem is Ti-
szaújvárosban, hanem a térségben - saj-
nos mindig keletkeznek.  Ezek az anyagok 
nem drágák, olyan értékben beszerezhe-
tők, amelyek vonzzák a szegényebb réte-
get. Az biztos, hogy rendészeti eszközök-
kel ezt a társadalmi problémát nehéz meg-
oldani. A jogalkotó törekszik a szabályo-
zásnál arra, hogy a kellő szigor, kellő tole-
rancia arányát összhangban és egyensúly-
ban tartva próbáljon olyan jogszabályok-
kal eljárni, hogy ezeket végrehajtva pró-
báljuk visszaszorítani ezek jelenlétét. Ez 

hellyel-közzel sikerült, de nincsenek illúzi-
óim, ezzel a problémával a jövőben is meg 
kell küzdenünk. Én nagyon bízom benne, 
hogy itt Tiszaújvárosban a gazdasági tér-
ség miatt azért kevésbé, mert itt munka-
erőhiány van, lehetősége van mindenkinek 
dolgozni, pénzt keresni, és abból megfele-
lően élni, úgyhogy ebből a szempontból ez 
egy nagyon kedvező térség.
- Talán az ön érkezésével egy időre datál-
ható, hogy a város minden bevezető pont-
jához rendszámleolvasó köztéri kamerákat 
helyeznek el. Működnek már?
- A projekt folyamatban van, a helyek kije-
lölése megtörtént. Az a cél, hogy a közle-
kedési gócpontoknál legyenek olyan minő-
ségi kamerák, amelyek rendszámot is felis-
merik. Így ki tudjuk szűrni például a körö-
zött járműveket. Ez a rendőrség felderítő, 
nyomozati munkáját megkönnyíti a közle-
kedésrendészet területén. 
- Vannak tervei?
- Tervek mindig vannak. A tiszaújváro-
si kapitányságot szeretnénk fejleszteni. 
Az elmúlt 4 hónap ismeretében - felmér-
ve a leterheltséget, hogy mennyit dolgoz-
nak kollégáink, mennyit túlóráznak, mi-
lyen ügyszámmal, ügyteherrel, és, hogy 
mennyi küldési számuk van - megfogal-
mazódott egy álom, amit papírra is vetet-
tem a főkapitány úrnak egy állománytáb-
la módosítási javaslat formájában. Ez dön-
tésre és aláírásra vár az országos rendőrfő-
kapitány úr asztalán. Amennyiben ez tel-
jesül, akkor boldog leszek én is, és remé-
lem, hogy a kollégáim és a térség lakói is, 
mert akkor lehet, hogy egy következő be-
szélgetésen arról fogunk beszélni, hogy 
bővült a kapitányság állománya. Nagyon 
örülnék neki, mert azt gondolom, hogy 
hathatósabb, eredményesebb munkát tud-
nánk végezni. Nem azért, mert most nem 
azt végzünk, hanem mert akkor a feladato-
kat profiltisztán végeznénk, és az már ad-
ná azt, hogy eredményesebben is. Egyéb-
ként maga az állomány egy nagyon intelli-
gens kulturált állomány, akik itt dolgoznak 
okos emberek, ügyesek, csak lehetőséget 
kell nekik biztosítani arra, hogy végezzék 
a munkájukat. A munkakörülményeik jók 
legyenek és lehetőség szerint a magánéle-
tükben is rend legyen, és tudjanak pihenni. 
Mert igaz, hogy a rendőr huszonnégy órá-
ban rendőr, de nem robot. Itt is vannak csa-
ládok, itt is vannak gyermekek. Itt is szük-
ség van arra, hogy az édesapa, édesanya 
otthon legyen, és nekem nagyon fontos, 
hogy a kollégáim számára a nyugodt ma-
gánéletet tudjunk biztosítani, hogy ki tud-
janak kapcsolni, mert nekem nem két évig 
van szükségem rájuk, hanem egy élethosz-
szon keresztül. Ez csak úgy lehet, ha min-
den rendben van otthon is, meg a munka-
helyen is.
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Tiszaújváros új rendőrkapitánya, Dr. Ongai Péter alezredes.



Az űrcsillagászat jelene, és jövője
Napjainkban foglalta el végleges helyét 
a 2021 karácsonyán felbocsátott WEBB 
űrtávcső. Joggal merülhet fel a kérdés a 
Krónika olvasóiban, hogy miért kellett 
11 milliárd dollárt és 25 éves fejlesztést 
beruházni egy ilyen eszközbe, hisz ezért 
a pénzért itt a Földön tucatnyi óriás ob-
szervatóriumot is lehetett volna létesíte-
ni. Hogy szemléltessem a bekerülési ösz-
szeget, ez több mint Magyarország ösz-
szes idős emberének egy éves nyugdíja! 

Az űrcsillagászat jelentőségét minden-
ki beláthatja saját tapasztalatai alapján. 
Hányszor tervezünk napfényt igénylő nya-
ralási programot, vagy ütemezünk éjszakai 
távcsöves megfigyelést, az időjárás szeszé-
lyei azonban nagyon sokszor keresztülhúz-
zák számításainkat. 
Az űrtávcsöveknél ilyen probléma nem áll-
hat fenn. A légkör jellemző tulajdonsága az 
is, hogy a kozmoszból érkező elektromág-
neses sugárzást majdnem teljes egészé-
ben kiszűri. Ez az élet szempontjából óri-
ási szerencse, így azonban a Világegyetem 
objektumait csak két keskeny ablakon ke-
resztül tudjuk tanulmányozni, nevezetesen 
az optikai, és rádió ablakon keresztül.
A földi légkörön kívüli űrtávcsövek va-
lóban forradalmi fejlődést, szenzációs új 
eredményeket hoztak a csillagászatban. 
Egyrészt sokkal jobb képet adnak a lát-
ható tartományban, hiszen a légkör torzí-
tó és elnyelő hatása kiküszöbölődik, más-
részt minden elektromágneses hullámtar-
tományban lehetővé válnak a megfigye-
lések. Gamma, röntgen, ultraibolya vagy 
infravörös fényben egészen másmilyen az 
Univerzum, mint a láthatóban, és minde-
gyik legalább akkora információtartalom-

mal bír, mint az optikai tartomány.
A magaslégköri vizsgálati lehetőségek  kö-
zül legelőször a ballont vették igénybe csil-
lagászati célokra. A francia Jules Janssen 
már 1874-ben egy hőlégballon kosarában 
7300 m magasra emelkedve kézi spekt-
roszkóppal vizsgálta a Napot. Rendsze-
ressé azonban csak 1951-től váltak a lég-
gömb kosarából végzett csillagászati ész-
lelések. Néhány évvel később már a csil-
lagásznak sem kellett a magasba emelked-
nie, mert automatizált, illetve távirányítású 
műszerekkel végezték a megfigyeléseket. 
A ballon nagy magasságba juttatása me-
leg levegő helyett a levegőnél kisebb sű-
rűségű gázzal érhető el. A ballonos csilla-
gászat hőskorából a legemlékezetesebb a 
Princeton Egyetem Stratoscope missziója. 
Ennek keretében 1962-ben már 90 cm át-
mérőjű távcsövet  küldtek a sztratoszférá-
ba, több mint 30 km-rel a földfelszín fölé. 
A modern, több százezer köbméteres ballo-
nok már hetekig fenn lehetnek, és 2,5 ton-
nás terhelésre is képesek. 
Ritka égi események üzembiztos megte-
kintését repülőgépekről is elvégezhetjük. 
Csak egy példa: a normál esetben 2-3 per-
cig tartó teljes napfogyatkozást egy spe-
ciálisan átalakított Concorde szuperszoni-
kus utasszállító repülőgép segítségével 74 
percig tudták megfigyelni. Eközben a gép 
17 km magasságban, több mint kétszeres 
hangsebességgel kísérte a Hold Földre ve-
tett árnyékát.
A rakétatechnika fejlődése tette lehető-
vé, hogy egyre több és egyre bonyolul-
tabb speciális űrtávcsövet juttassunk föld-, 
illetve napkörüli pályákra. Eredménye-
ik rendkívüli módon kiterjesztette az em-
beriség Univerzummal kapcsolatos isme-
reteit. Most csak a két legeredményesebb 

küldetésről teszek említést. A csillagászok 
régi dillemája, hogy a csillagok körül jel-
lemzően keringenek-e bolygók, vagy ez 
csak a mi Napunk privilégiuma. Nos, erre 
a fontos kérdésre adott meggyőző választ a 
2009-ben napkörüli pályára állított Kepler 
űrtávcső. Ez az eszköz egyszerre 170 000 
csillag fényességváltozásait mérte, figyel-
ve azt, hogy a csillagok előtt elhaladó boly-
gók okozta parányi fénycsökkenés bekö-
vetkezik-e. A Kepler több mint 4000 exo-
bolygót fedezett fel, igazolva ezzel, hogy 
nem vagyunk egyedül az Univerzumban.
Jelenleg a leghíresebb légkörön túli telesz-
kóp a Hubble űrtávcső, mely 1990 óta vég-
zi megfigyeléseit, főleg a látható fény tar-
tományában. Megfigyelési programjában 
szerepelnek a Naprendszer bolygói, csil-
lagok, csillagközi ködök, csillaghalmazok, 
galaxisok. Méréseinek köszönhetően töb-
bet tudtunk meg ezekről az objektumok-
ról, mint előtte összesen. A távcsőben lévő 
tükör, mely összegyűjti az objektumok fé-
nyét, 2,4 méter átmérőjű. Hosszú üzemide-
jét annak köszönheti, hogy az űrrepülőgé-
pek segítségével több szervizen esett át, 
ami a meghibásodott alkatrészek cseréjét 
és korszerűbb műszeregységek telepítését 
tette lehetővé. Az űrrepülők leállításával ez 
a lehetőség megszűnt, tehát addig tud mű-
ködni, amíg súlyosan meg nem hibásodik. 
A NASA tervei szerint talán még 2030-ig 
üzemben tartható, ezt követően annyira le-
csökken a pályamagassága, hogy vezérelt 
módon a légkörben el kell égetni.
Ami a jövőt illeti, rendkívüli várakozás-
sal tekinthetünk a már pályára állt WEBB 
6,5 méter átmérőjű űrtávcső tevékenysé-
gére, ami a Hubble távcsőhöz hasonló-
an megsokszorozhatja a Világegyetemmel 
kapcsolatos ismereteinket. Rendkívüli ki-
hívást jelentett a teniszpálya méretű mű-

szer összecsomagolása oly módon, hogy 
elférjen a hordozórakéta orrkúpjában. En-
nél már csak a kicsomagolás jelentett na-
gyobb problémát, ugyanis ha 400 kritikus 
műveletből csak egy is nem sikerül, az a 
küldetés végét jelentette volna. Szerencsé-
re ezen már túl vagyunk, jelenleg a kalib-
rációs és finomhangolási munkálatok foly-
nak. Az első érdemi felvételek elkészültét 
júniusban várhatjuk. 
A WEBB infravörös hullámok vizsgála-
tára érzékenyített. Ez azt jelenti, hogy át-
lát a gáz- és porfelhőkön, láthatóvá téve az 
eddig láthatatlan objektumokat is. Remé-
nyünk van arra is, hogy segítségével meg-
pillanthatjuk a Világegyetem első csillaga-
inak a fényét, ezzel megismerve az akkor 
még csak 100 millió éves Univerzum ősál-
lapotát is. Mivel tükre háromszor akkora, 
mint a Hubble-é, háromszor élesebb képe-
ket is készíthet. Ez azt jelenti, hogy exo-
bolygókat is megfigyelhet, és a róluk érke-
ző fény elemzésével ezek légkörét is meg-
ismerheti. Működése egy új nagyságrendet 
nyithat az űrkutatás történetébe.
Napjainkban újra egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a holdkutatás felfuttatása és kiterjesz-
tése. Néhány éven belül várható az embe-
res holdexpedíciók beindítása, és egy hold-
körüli űrállomás létesítése. Ezt követően 
megvalósulhat a csillagászok nagy álma, 
egy holdobszervatórium felállítása. A Hol-
don vannak olyan mély kráterek, ahová so-
ha nem süt be a Nap, tehát légkörmentesen 
folyamatosan folyhatnának az automatikus 
vagy távirányított észlelések. Itt a WEBB-
el ellentétben a karbantartás, javítás és fej-
lesztés is megvalósítható. Kicsit irigylem 
fiatalabb olvasóimat, hogy az űrkutatás te-
rén rájuk még mennyi érdekes felfedezés 
várhat.

Szutor István
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A WEBB űrtávcső üzemkész állapotban.

A Carina köd.



Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy 
csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük 
írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép alatti számsort. Bízunk ab-
ban, hogy sokan kedvet kapnak a nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, ez-
zel is segítve TVK-s örökségünk megőrzését az utókor számára.

Február 10., csütörtök
9:00 HétHatár: Élelmiszerárstop, vásárlási limit - 

Gyorstesztek és az omikron - Kocsonyabál - Nyugdíja-
sok munkában - Támogató Mecénás - Zöld autó a hiva-
talnak - Foci, utolsó edzőmérkőzés - Kosár összefoglaló
9:15 Hétről-Hétre: Jamina és Máté, a város első kisba-

bái - Sportpszichológus a kamaszokról 
9:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel   

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 11., péntek 
18:00 B4 híradó 

Február 14. hétfő
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése élőben 

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros Termálfürdő Phoe-
nix KK - Agrofeed SZ. E. Győri KC bajnoki kosárlab-
da mérkőzés és a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya 

bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
 

Február 16., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Karan-
ténos iskolások - Járványhelyzet - Szja-visszatérítés - 

Lesz szóbeli érettségi - Véradás - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Új vezető a cukorbetegek egyesüle-
tének élén - Vitaminkérdés: Miből mennyit? - Passzold 

vissza Tesó! - Cápák között a Focikvíz - Sport  

A Tisza TV műsora
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Pénzügyi és számviteli 
csoportvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi és 
számviteli csoportvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományok területén szerzett szakképzettség és mér-
legképes könyvelői képesítés
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent: 
- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői-, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai tapasztalat
- szerepel az Szt.151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkezik a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel

Feladatok: 
• vezeti a pénzügyi-számviteli csoportot, szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport dol-
gozóinak munkáját
• könyvviteli, számviteli feladatok elvégzése

Bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni a 19/2022. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja 
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási mun-
kálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek el-
látása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva-tar-
tása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az 
alábbiak szerint alakul:

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2022. június 27. - július 22. közöttTündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva, és összevont ellátást biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. június 27. - július 22. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. február
Február

10. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00 -12.00 Szociális étkezés
14. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi isko-

la)
7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 

befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 

12.00
Szociális étkezők

15. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

16. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00 - 
12.00

Szociális étkezők

21. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub-
ja

10.45 - 
12.15

Szociális étkezők

22. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étke-
zés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

23. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szi-

várvány óvodák gyermek 
és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étte-
rem)

12.00 - 
13.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

24. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban 
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 el-
látásokról,   azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő ta-
karítónő munkakör betöltésére, határozatlan időtartamra szóló munkaviszony-
nyal.

Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
• erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címen.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. február 18.

8. � Közlemény 2022. február 10.



Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tiszteletdíjas gondozó munkatársat 
keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rend-
szerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishely-
zet helyszínére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bár-
mely meglévő bizonyítván másolat szükséges.
Jelentkezni 2022. február 18-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Kiegészült az ebrendelet
Felhívjuk a település ebtartóinak figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a következő rendelke-
zéssel egészült ki:
Az eb nem tartós, kizárólag átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:
a) az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére,
b) az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,
c) közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működé-
se érdekében, vagy
d) állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.

Eb esetében az átmeneti megkötésnél használt eszköz hossza
a) kistestű ebnél (testtömege 20 kg alatt) 5 méternél,
b) közepes testű ebnél (testtömege 20–40 kg) 7 méternél,
c) nagytestű ebnél (testtömege több mint 40 kg) 9 méternél,
d) futólánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méternél, a futó rész 
hossza 3 méternél rövidebb nem lehet.
Az átmeneti megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell lennie, és 
az állat számára fájdalmat nem okozhat.

A kedvtelésből tartott állat tartási helyének (kennel) olyan méretűnek kell lennie, hogy 
az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni.
Tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, 
b) közepes testű ebet 15 m2-nél, 
c) nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

Amennyiben az ebtartó az előírt férőhelyigényeket nem teljesíti, az állat mozgását a 
megengedettől eltérően korlátozza, állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§ 1b) pontja 
szerint az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bír-
ság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének 
j) pontja alapján a kiróható alapbírság szorzója 5- szörös.
A fenti előírások értelemszerűen a családi házas övezetekben (Kertváros városrész, Ti-
szaszederkény, Tisza-part városrész) elhelyezkedő ingatlanokon történő ebtartásra vo-
natkoznak.

Kérünk minden ebtartót a szabályok betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 
2022. február 11. (péntek).

Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi 
takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 
szóló kinevezéssel. 

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

Feladatok: 
• Elsősorban a Derkovits Művelődési Központ nyilvános mellékhelyiségének takarítá-
sa, illetve a hajléktalan szálló és nappali melegedő épületének takarítási feladatainak 
ellátása. Továbbá a takarító kollégák helyettesítése, feladataik ellátása.
A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra, 1 havi munkaidőkeretben.

A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni a 3/2022 számot

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 11
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 12
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban 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

Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. február 14-én, hét-
főn 9 órakor ülést tart a Városháza III. 
emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai:

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat ágazati kitüntetések adományo-
zására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségeinek meg-
állapítására
3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetésére
4. Javaslat a 2022. évi téli igazgatási szü-
netről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására 
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására
6. Javaslat a város közművelődési fel-
adatairól és ellátásának feltételeiről szóló 
13/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására
7. Javaslat a Tiszaújváros Építési Sza-
bályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
8. Javaslat az anyakönyvvezető közremű-
ködését igénylő rendezvények hivatali 
munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyi-

ségen kívüli engedélyezéséről és a fizeten-
dő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) ön-
kormányzati rendelet módosítására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda továbbképzési programjának 
jóváhagyására
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2022. évi drog-prevenci-
ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására
11. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervé-
nek végrehajtásáról szóló 2020-2021. évi 
cselekvési tervben foglaltak megvalósulá-
sának értékelésére, valamint a következő 
időszak (2022-2023) cselekvési tervére
12. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi városi 
rendezvényeinek támogatására
13. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár Hamvas Béla Váro-
si Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 
2022. évi szakmai munkatervének elfoga-
dására
14. Javaslat az intézményekben folyó fel-
nőtt étkeztetés térítési díjának meghatáro-
zására
15. Javaslat a polgármester 2022. évi sza-
badságütemezésének jóváhagyására
16. Javaslat az országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási bizottság tagjai-
nak és póttagjainak, valamint a szavazat-
számláló bizottságok tagjainak megválasz-
tására
17. Beszámoló az állandó bizottságok 
2021. évi munkájáról
18. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról

Kérdések

Ülésezik az önkormányzat
2022. február 10. Közlemény � 9.



Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)

munkakörbe munkatársat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik minimum szak-
munkás végzettséggel rendelkeznek, kihívásnak érzik az új feladatokat, 
vállalják a 3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok 

ellátásához kapcsolódó dinamikus munkavégzést. 
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat 
a PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre, 

vagy 
az info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács 
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló ki-
nevezéssel.

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 szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet szerint

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 19-3/2022. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 22.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

A Sportcentrum eseményei
Február 11. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK- Agrofeed Sz.E. Győri KC
15.30 U20 csapatok bajnoki mérkőzése   Játékcsarnok
18.00 felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése   Játékcsarnok

Február 12. (szombat) 
Labdarúgás
09.00 FCT - Ónod
 U13 csapatok edzőmérkőzése    Műfüves pálya
11.00 FCT U16 - Ónod U19     Műfüves pálya
 edzőmérkőzés
13.00 FCT U19 - Ónod felnőtt     Műfüves pálya
 edzőmérkőzés
15.00 Sajószöged - MVSC edzőmérkőzés   Műfüves pálya
Kézilabda
18.00 TSC - Heves SE
 férfi bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok

Február 13. (vasárnap)
14.00 TFCT - Tállya KSE     Centerpálya 
 bajnoki mérkőzés

TAKARÍTÓI ÁLLÁS
Teljes munkaidőben, délutános műszakra (14.00-22.00 óra), határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyban TAKARÍTÓT keresünk azonnali belépéssel.

Az állás betöltéséhez benyújtandó iratok:
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok,
• szakmai önéletrajz, (telefonszám szükséges!)
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• koronavírus elleni védőoltás meglétét igazoló védettségi (oltási) igazolvány.

A fenti dokumentumok benyújthatók elektronikusan a szechenyi@tujvaros.hu e-mail-
re címezve, vagy leadhatók személyesen az intézmény portáján. 
Cím: Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.
A jelentkezőket elbeszélgetésre behívjuk.

10. � Hirdetés 2022. február 10.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

bérleti üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonában álló, 
Tiszaújvárosi Sportcentrumban található 2 db büfét.

1. büfé: 
83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű, ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 
128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű, ún. „rendezvény büfé”

A büfék helye: 
Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Benyújtási határidő: 2022. február 21.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződé-
ses kötelezettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elér-
hetőségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban 
(3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030



Száz pont fölé emelkedett a Phoenix
KOSÁRLABDA. Az ELITE Basket 
otthonába látogatott a Phoenix KK. 
A küzdős, nehéz mérkőzésen csak 
az utolsó negyedben tudott komo-
lyabb előnyhöz jutni, de a legfonto-
sabb, a Phoenix megszerezte a ré-
gen várt első idegenbeli győzelmét. 
A csapatot Siska János vezetőedző 
betegsége miatt ezúttal Szendrey 
Zsombor másodedző irányította.

ELITE Basket - Phoenix KK
74-103 

(21-20, 21-26, 17-21, 15-36)

2022. február 4. Bálint Márton Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Törökbá-
lint.
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin, 
Szalai Zsolt, Dr. Magyari Tibor.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (13), Bán Tibor (15/9), 
Gerőcs Roland Bálint (10), Hegedűs 
Gergely (22/9), Jordan Madrid-And-
rews (23/9). Csere: Drizner Gábor (-), 
Hajdu Boldizsár (5/3), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (4), Molnár Bence 
(7/3), Kovács Zoltán (2), Asszú Ádám 
(2). Edző: Szendrey Zsombor.

Az ELITE kezdett jobban, de Bán és 
Gerőcs találataival hamar felzárkó-
zott a Phoenix. A harmadik perctől 
kezdve fej-fej mellett haladtak a csa-
patok. Hegedűs, Drahos, Bán, Asszú 
és Kovács találataival többször is ve-
zetéshez jutott, ám a rivális mindany-
nyiszor visszatért az élre. Végül egy-
pontos hazai előnnyel fordultak a csa-
patok a második játékrészre (21-20).
Hasonlóan küzdelmes és fordulatos 
volt a második etap is. Andrews gyors 
közelijével jutott vezetéshez az első 
másodpercekben, a Phoenix, de elsza-
kadni nem tudott ellenfelétől. Újabb 
törökbálinti előny következett, majd 
egy-két helycserét követően három-
pontos lett a hátrány (29-26). Azon-
ban Hegedűs és Andrews kosaraival 
nem sokkal később már 29-32 volt az 
állás, majd egy újabb hazai egalizá-
lásra Hegedűs válaszolt egy távolival. 
Ez így ment a negyed végjátékáig, 
amikor Gerőcs, Drahos, Bán és And-
rews találataival sikerült négypontos 
félidei előnyt kiharcolni (42-46).

Gerőcs közelijével indult a harma-
dik játékrész, ám hiába volt Drahos 
is eredményes, a negyedik percben 
már csupán egy pontra volt az ELITE 
(49-50). Az előnyt Hegedűs kétpon-
tosa tartotta meg, majd Andrews trip-
lája következett (51-55). Ettől kezd-
ve egyre inkább a Phoenix akarata ér-
vényesült a pályán. A Drahos-And-
rews-Hegedűs trió találatai révén las-
san távolodott a házigazdáktól, és a 
záró felvonást már nyolcpontos veze-
téssel várhatta (59-67).
Az egyre inkább fáradó ellenfél-
lel szemben parádés negyedik eta-
pot produkált a csapat. Az első ko-
sarat a törökbálinti együttes szerez-
te, ám erre egy 0-16-os rohanással vá-
laszolt a Phoenix. A húsz pont körü-
li előny egészen a végjátékig megma-
radt, amikor Szendrey Zsombor edző 
már a fiataloknak is több lehetősé-
get adhatott a bizonyításra. Az utol-
só percekben Drahos és Szabó mellett 
Molnár, Taskó és Hajdu küzdött a pá-
lyán, akik nem is okoztak csalódást: a 
végső előnyt huszonkilenc pontra da-
gasztotta az ötös (74-103).
A találkozó legjobb eredményét a 
dupla-duplázó Hegedűs Gergely hoz-
ta a pályán 22/9 ponttal, 10 lepatta-
nóval, 3 szerzett labdával, 5 assziszt-
tal, 1 kiharcolt faulttal és egy blokkal. 
Csak egy kicsit marad el tőle a sta-
tisztikában a legjobb dobónak bizo-
nyuló, ugyancsak dupla-duplázó Jor-
dan Madrid-Andrews (23/9 pont, 10 
lepattanó, 1 szerzett labda, 4 kiharcolt 

fault), sőt megcsinálta a dupla-duplát 
Drahos Gábor is (13 pont, 5 lepattanó, 
2 szerzett labda, 11 assziszt, 3 kihar-
colt fault). Ugyancsak ponterősen ját-
szott Bán Tibor (15/9 pont, 3 lepatta-
nó, 1 szerzett labda, 3 kiharcolt fault), 
és Gerőcs Bálint is elérte a tíz egysé-
get (10 pont, 5 lepattanó, 1 assziszt).
A győzelmet a csapat Siska János ve-
zetőedzőnek ajánlotta.
Horváth Balázs: Gratulálok az ellen-
félnek, teljesen megérdemelték a győ-
zelmet. Nem vagyunk könnyű hely-
zetben, de megpróbálunk kitartani, 
amíg sérültjeink visszatérnek. Sze-
retném megköszönni a játékvezetők 
profi munkáját és hozzáállását a mai 
mérkőzésen, rendkívül jól végezték a 
dolgukat.
Szendrey Zsombor: Nagyon örü-
lök az első idegenbeli győzelmünk-
nek, remélem, tudjuk folytatni a me-
netelést. A végeredmény természete-
sen nem tükrözi a pályán látottakat, 
egy sok sebtől vérző ELITE-et tud-
tunk legyőzni, akik ha teljes kerettel 
tudnak kiállni, minden csapat dolgát 
meg tudják nehezíteni. Ahogy néztük, 
egyetlen olyan játékosuk volt, aki va-
lamennyi mérkőzésen szerepelt. Sa-
ját védekezésünkkel nem voltam elé-
gedett, agresszívebbnek kellett volna 
lennünk, támadásban pedig elég las-
súak voltunk. Fej-fej mellett halad-
tunk harmincöt percig, ellenfelünk 
ránk tudta erőltetni az akaratát. Mi-
előbbi felépülést kívánunk a sérültek-
nek és betegeknek.

Sikertelen főpróba, 
jöhet az előadás

LABDARÚGÁS. Füves pályán, hűvös, szeles időben 
hazai vereséggel zárta a felkészülési mérkőzések sorát 
az FC Tiszaújváros a csoporttárs Kisvárda II. ellen.

Tiszaújváros - Kisvárda II. 
0-1 (0-0)

Tiszaújváros, Sportcentrum: 50 néző
Tiszaújváros: Herceg - Bocsi, Gelsi, Nagy P., Tóth S., Pap, 
Gönczi, Géringer, Vitelki B., Gottfried, Nagy D. Vezető-
edző: Vitelki Zoltán.
Cserék: Galambvári, Molnár M., Kundrák, Bussy, Mahal-
ek, Erős, Lehóczki, Benke, Bartusz, Lőrincz.
A Tiszaújváros felkészülése csak néhány játékos esetében 
volt teljes, másoké inkább sajnos csak részlegesnek tekint-
hető, de valószínűleg hasonló problémákkal küzdenek a 
csoporttársak is. A keretből Vasilijevicet sérülése miatt va-
lószínűleg műteni kell, ezért az egyesület az igazolás mel-
lett döntött, így visszatért a csapathoz a tapasztalt Nagy 
Péter. Az első félidőben jó iramú mérkőzésen a TFCT jó-
részt kergette csapatunk a labdát. Sem a pálya, sem a szél 
nem volt barátja a csapatoknak, így jó játék helyett inkább 
a küzdelem dominált. A második játékrész kiegyenlítet-
tebb volt, több gólhelyzet is adódott mindkét oldalon. A 
küzdelem továbbra is dominált, és sajnos mindkét oldalon 
előfordultak sérülések, kétszer mentőt is kellett hívni. Az 
utolsó 15 perc az Újvárosé volt, a végén mégis egy jól el-
talált lövés a vendégek javára döntötte el a mérkőzés sor-
sát. A hétvégén hazai környezetben folytatódik a bajnok-
ság, vasárnap 14 órától a Tállya ellen. 

Tiszaújvárosba jön a Tour de Hongrie
KERÉKPÁRSPORT. Sikeresen zárultak a tárgyalások 
Eisenkrammer Károllyal, a Tour de Hongrie országúti 
kerékpáros körverseny főszervezőjével. A 2022-es Ma-
gyar Kerékpáros Körverseny érinteni fogja Tiszaújvá-
rost is - adta hírül dr. Fülöp György polgármester. 

A Tour de Hongrie tavalyi versenyeit már több mint 150 
országban közvetítették a TV-adók. Idén is eljönnek ha-
zánkba a világ legnagyobb profi kerékpáros csapatai és 
leggyorsabb sprinterei, akiket májusban élőben láthatunk 
Tiszaújvárosban - tette hozzá dr. Fülöp György. 
A polgármester emlékeztetett arra is, hogy 21 évvel ez-
előtt, 2001. augusztus 10-én a Jászberény és Tiszaújváros 
közötti 148 km-es szakaszon sprintbefutó során dőltek el 
a helyezések. A legjobb magyar, a Colombina-FTC ver-
senyzője, Víg Aurél, ötödikként gurult át a célvonalon.
„Bízom benne, hogy a hosszú kihagyás után idén ismét 
kellemes és izgalmas élményekkel gazdagodnak mind a 
városlakók, mind pedig a sportolók, városunk jó híre pe-
dig az országhatárokon innen és túl is eljut a verseny által” 
- írta közösségi oldalán a polgármester.
A körversenyt május 12 - 16 között rendezik, a részlete-
ket, az egyes szakaszokat az összes engedély beszerzése, a 
szerződések aláírása után hozzák nyilvánosságra.

21. forduló
Február 13., vasárnap 14:00

Tiszaújváros - Tállya

22. forduló
Február 20., vasárnap 14:00 

Sényő - Tiszaújváros

23. forduló
Február 27., vasárnap 14:00

Tiszaújváros - SBTC

24. forduló
Március 6., vasárnap 11:00
DVTK II. - Tiszaújváros

25. forduló
Március 13., vasárnap 14:00
Tiszaújváros - Törökszent-

miklós

26. forduló
Március 20., vasárnap 14:00
Hidasnémeti - Termálfürdő

27. forduló
Március 27., vasárnap 16:00

Tiszaújváros - Putnok

28. forduló
Április 3., vasárnap 16:00
Jászberény - Tiszaújváros 

29. forduló
Április 10., 16:00

Tiszaújváros - DEAC

30. forduló
Április 13., szerda 16:00
BKV előre - Tiszaújváros

31. forduló
Április 17., vasárnap 17:00

Tiszaújváros - Kisvárda 

32. forduló
Április 24., vasárnap 17:00

Eger - Tiszaújváros 

33. forduló
Május 1., vasárnap 17:00

Füzesgyarmat - Tiszaújváros

34. forduló
Május 4., szerda 17:00

Tiszaújváros - Hajdúszobo-
szló

35. forduló
Május 8., vasárnap 17:00

Kazincbarcika - Tiszaújváros 

36. forduló
Május 15., vasárnap 17:00
Tiszaújváros - Békéscsaba

37. forduló
Május 22., vasárnap 17:00
Tiszafüred - Tiszaújváros

38. forduló
Május 29., vasárnap 17:00 

DVSC II - Tiszaújváros

Tavaszi menetrend

Drahos (4) egyszer dobhatott büntetőt, s azt értékesítette is.

A szlovén Matej Marin, a 2001-es tiszaújvárosi befutó győz-
tese tavaly hunyt el. 

Nagy Péter visszatért.

Sport � 11.2022. február 10.



Két év szünet után folytatódott a hagyomány, ismét találkoztak és ünnepeltek 
a Kocsonyabál alkalmából a szépkorúak. 
- El kell kezdenünk rendezvényeket tartani, hogy megerősítsük Tiszaújváros kö-
zösségét, különben úgy telik el az idő, hogy sosem találkozunk - így kezdte meg-
nyitóbeszédét dr. Fülöp György polgármester az évtizedes hagyományokra vissza-
tekintő Kocsonyabálon. A városalapító nemzedékhez szólva háláját fejezte ki, mint 
mondta, ők mutattak példát a fiatalabb generációknak arra vonatkozóan is, hogy 
mit jelent ebben a közösségben élni. A közelgő országgyűlési választásokra utalva 
megjegyezte: ha bölcsen néznek a városlakók az elkövetkező hónapok elé, akkor a 
politika nem ronthatja meg az emberi kapcsolatokat.
- A járványhelyzet megnehezítette a dolgunkat - mondta lapunk érdeklődésére a 
bál megszervezésének körülményeiről Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ intézményvezetője. - Nagyon sok partnerünk, akikkel koráb-
ban együtt dolgoztunk - például zenészek - többnyire elhagyták a pályát az elmúlt 
két évben. Bizonyos területeken újra kellett építkeznünk ahhoz, hogy megvalósul-
jon a mai rendezvény. Egyébként gördülékenyen ment minden, hiszen már másfél 
évtizedes tapasztalatunk van a Kocsonyabál megszervezésében. Nagy jelentősége 
van a mainak, hiszen tavaly meg kellett szakítanunk ezt a hagyományt. Ahogy a 
polgármester úr is mondta, segítenünk kell a helyi közösségi élet megerősödését - 
összegzett az intézményvezető.  
Ezúttal - és már nem először - Balaton Endre szórakoztatta a közönséget.
- Többször zenéltem már itt a kedves hölgyeknek és uraknak az elmúlt években, 
mindig jó a hangulat, ezért nagyon szívesen vállaltam most is a felkérést. Köny-
nyű dolgom van, mert nagyszerű a közönség, bármit játszom, örömmel fogadják - 
mondta a zenész.
- Tegnap óta készültünk erre az alkalomra, száz kiló körömből, harminc kiló csü-
lökből, szemes bors, só, fokhagyma és vöröshagyma hozzáadásával készült a ko-
csonya - árulta el a vacsora kulisszatitkait Váczi Györgyné, a Központi Étterem 
konyhavezetője. 
Dózsa Katalin eddig minden Kocsonyabálon részt vett.
- Tizenöt éve mindig eljövök. Nagyon vártam a mai estét, augusztus 20-án voltam 
utoljára helyi rendezvényen. A pandémia sajnos alaposan betett nekünk a progra-
mok tekintetében, de ennek ellenére tavaly is sok eseményen ott voltam a baráta-
immal - mondta.
Kopcsó Józsefné, Csöpi néni egy kedves emlékét idézte fel. 
- Nagyon szeretek ebben a társaságban lenni, remek lehetőség a kikapcsolódásra. 
Négy évvel ezelőtt még a bálkirálynői címet is sikerült elnyernem.
Venglovecz Erzsébet „elsőbálozóként” érkezett.
- A barátokkal azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, és újra közösségben tán-
colhassunk. Túl sokat voltunk már otthon a négy fal között. Ez az első Kocsonya-
bálom.
Besenyei Jánosné Ani tapasztaltabb, viszont most csak az asztal mellől figyelte az 
eseményeket.
- Remekül érzem magam, jólesett a vacsora is. Nagyon szeretek bulizni, de ma es-
te csak beszélgetek a többiekkel, táncolni nem fogok, mert vannak kisebb problé-
máim. Ennek ellenére jó érzés újra itt lenni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most sem maradhatott el a játék, a jelenlévők vicces 
ügyességi feladatok megoldásában mérettették meg magukat. Pöstényi Józsefné a 
második helyen zárta a vetélkedőt. 
- Három éve lakom Tiszaújvárosban, ez volt a második alkalom, hogy eljöttem er-
re a rendezvényre. Örömmel készültem a bálra, sajnos régen volt már ilyen össze-
jövetel a nyugdíjasoknak. Szerintem nagyon jól sikerült. Még szerepeltem is, amire 
egyáltalán nem számítottam, részt vettem a vetélkedőben és második lettem. Elő-
ször tartottam tőle, de utólag már nagyon örülök, hogy mégis vállaltam a felkérést. 
Köszönöm a szakácsoknak a finom vacsorát és a zenésznek is a remek dalokat! 
A célunk az volt, hogy egy kicsit felrázzuk a hangulatot és viccesen, tréfásan, meg-
mozgassuk a szépkorúakat - mondta a vetélkedőről Oláh Márta, a bál lebonyolítá-
sáért felelős házigazda. - Próbáltunk olyan játékokat kitalálni, amelyekben jól ér-
zik magukat a vendégek és látványosak is. Azt hiszem, sikerült derűs perceket sze-
reznünk nekik.

Ördögh István

12. � Kocsonyabál 2022. február 10.
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