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Kilábalás, biztonság, felelősségvállalás

Tiszaújváros 12,6 milliárd forintos költségvetése átlagosan 17%os bérfejlesztést tesz lehetővé az önkormány-
zati intézményeknél, gazdasági társaságoknál, és lehetőséget ad Tiszaújváros fejlesztésére is. Törvénymódosí-
tás következtében emelkedett a polgármester illetménye, és nő az alpolgármesterek és a képviselők tisztelet-
díja is. Tudósításunk a 3., a két frakcióvezető és a polgármester zárszava a 4. oldalon.

Már vannak jelöltek

Megkezdődött a választás kampány. Február 16-án vá-
lasztókerületünk választási bizottsága két jelöltet már 
hivatalosan is nyilvántartásba vett. 

Nagyüzem volt szombaton Tiszaújváros központjában. 
A pártok, jelölő szervezetek a Tisza ABC előtt és a pia-
con gyűjtötték jelöltjeik számára az induláshoz szüksé-
ges ajánlásokat. Két aspiráns esetében nem eredménytele-
nül, Jézsó Gábor, az Egységben Magyarországért ellenzé-
ki pártszövetség jelöltje és Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP 
jelöltje már aznap délután leadta a több, mint 500 aláírást 
tartalmazó ajánlóíveket. Hétfőn a képviselő-testület meg-
választotta a helyi választási bizottság tagjait (Jakab Ist-
ván, dr. Molnár Tibor, Szabó András) és póttagjait (Dro-
tárné Tamás Hermina, Erdélyi Lajos), valamint 77 szava-
zatszámláló bizottsági tagot. A választási bizottság alakuló 
ülésén dr. Molnár Tibort választotta elnökéül, szerdai ülé-
sén pedig már érdemi döntést is hozott, az ajánlóívek át-
vizsgálása után Koncz Zsófiát és Jézsó Gábort nyilvántar-
tásba vette. Ők tehát - a háromnapos jogorvoslati idő után 
- hivatalosan is országgyűlési képviselőjelöltek lehetnek. 

Bővítik a külső gyógyvizes medencét
A napokban elkezdődött a Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfürdő kül-
ső gyógyvizes medencéjének bőví-
tése. A munkálatok célja a fürdő 
vízmérlegének optimalizálása.

A gyógyvizes medence vize erősen 
gőzölög a téli hidegben. Az éppen ott 
fürdőző Pálinkás házaspár azt mond-
ja, bérletük van, havonta egyszer el-
látogatnak a gyógyfürdőbe.
- Aránylag közel van hozzánk - 
mondja Pálinkás Istvánné. - Nem ti-
szaújvárosiak vagyunk, Ongán la-
kunk, és onnan jövünk. Téli viszony-
latban ez nagyon praktikus, és az ízü-
leteinknek, öreg csontjainknak jót 
tesz ez a meleg víz.
Ezt a kültéri gyógyvizes medencét kezdték el bővíteni most.

- Ez nagyon jó ötlet - folytatja a be-
szélgetést Pálinkás István -, különö-
sen majd nyáron, amikor nagy tömeg 
van, olyankor kifejezetten jó lesz.
- Jelen pillanatban a medence 280 
vízköbméter befogadására alkalmas, 
a bővítmény 24 vízköbméterrel fog-
ja megemelni a medence méretét - 
mutatja a már kiásott gödröt Széné-
gető István üzemvezető. - A bővítés-
re azért volt szükség, hogy a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ által szá-

munkra előírt vízmérleget biztosíta-
ni tudjuk.
A munkálatok miatt a külső gyógyvi-
zes medence március elseje és ápri-
lis elseje között zárva lesz, ezt köve-
tően egy rövid próbaüzem után újra 
igénybe vehetik a vendégek. Széné-
gető István hangsúlyozta, hogy a bő-
vítés csak a külső medencét érinti, az 
építkezés ideje alatt a belső meden-
cék továbbra is a vendégek rendelke-
zésére állnak.

Surányi P. Balázs
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Esküt tettek a választási bizottság tagjai.

Aláírásgyűjtés a Tisza ABC előtt...

... és a piacon.
Pálinkás Istvánné ízületeinek, csontja-
inak jót tesz a tiszaújvárosi termálvíz.

A paraván mögött még fürdőznek, de a medence bővítése már zajlik.
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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.
Március 2. Hamvazószerda
Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 4-én, pénteken, 
5-én, szombaton és 6-án, vasárnap lesz. A lelkigyakor-
latot Buda Péter, az Egri Érseki Szeminárium rekto-
ra tartja.
Március 5-én 17.00-kor „Erőtér” előadássorozat. 
Előadó Azbej Trisztán államtitkár. Az előadás címe: 
Keresztényüldözés napjainkban. Szeretettel hívunk és 
várunk minden érdeklődőt a tiszaújvárosi római katoli-
kus templomba.
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
Csütörtökön és pénteken 17.00 esti istentisztelet. Szom-
baton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent 
Liturgia és pannichida, 17.00 esti istentisztelet. Vasár-
nap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. 
Kedden 7.30 Szent Liturgia. Hétköznapokon 17.00 es-
ti istentisztelet.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 20. 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtökön, február 17. 17 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 20. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, február 20. 15 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről 
meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kí-
vánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot február 20-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd február 
21-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 
20/400-1952) látja el. A telefonos készenléti szolgálat a 
legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdő-
dik 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

In memoriam 
Máté József

Életének 80. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Má-
té József okleveles villamosmérnök, a TIFO volt energe-
tikai főosztályvezetője.
Elment egy ember, eltávozott közülünk, és most már 
más utakon jár. Egy ember, aki meghatározó, emléke-
zetes kollégája volt az egykori Tiszai Finomító minden 
dolgozójának. Olajipari pályafutását a Komáromi Kő-
olajipari Vállalatnál kezdte 1966-ban, majd 1970 márci-
usában jött az akkori Leninvárosba családjával új mun-
kahelyére, a TIFO-ba, ahol először osztályvezetőként, 
majd beruházási főosztályvezető-helyettesként irányítot-
ta a szakterületéhez tartozó gyárépítési feladatok megva-
lósítását. A finomító üzembe helyezése után az energeti-
kai főosztály élére került. A finomító létesítésének szin-
te az első napjaitól egészen nyugdíjba vonulásának nap-
jáig, 2002-ig, közel harminc éven keresztül tette a dol-
gát minden áldott nap. Mi, akik szintén a TIFO-hoz tar-
toztunk, együtt éltük át vele azokat az örömöket, bosz-
szúságokat, amelyek ennek a jobb sorsra érdemes léte-
sítménynek az építése és a működése során keletkeztek. 
A még élő aktív, vagy nyugdíjas TIFO-sok közül kinek-ki-
nek vezetőtársa, főnöke vagy kollégája volt. Olyan kol-
léga, aki innovatívan gondolkodott, mindig voltak új el-
képzelései, a rá bízott létesítmények színvonalát jobbító 
gondolatai. Nagy munkabírású egyéniségéből adódóan 
az elgondolásait, elképzeléseit szívós, kitartó munkája, 
no meg csavaros, meggyőző, agitációs képessége ered-
ményeként, melyekkel a főnökeit igyekezett meggyőz-
ni, főnökei szinte mindig támogatták és engedélyezték, 
hogy azokat megvalósítsa kollégáival. A szakterületén 
nagyon sok műszaki és szervezeti korszerűsítés, fejlesz-
tés fűződik a személyéhez. Nem haladt el mellette a fej-
lődés, mert tudását is folyamatosan fejlesztette. Csapat-
munkában gondolkodott, kitartó és türelmes volt. Beosz-
tottaival megértő és jóindulatú viszonyt ápolt, de a fősze-
repet a munkájuk minősége játszotta. Letette névjegyét, 
mert nincs olyan létesítménye a finomítónak, melynek 
megvalósításában Máté Józsefnek szerepe ne lett volna. 
Nagy munkabírását mindig csodáltuk és követendőnek 
ítéltük. Tudjuk, hogy nem ez volt az első munkahelye, 
de a TIFO volt az, ami teljessé tette dolgos hétköznap-
jait. Szakmai tudásával, elkötelezettségével, alaposságá-
val és fáradhatatlan munkabírásával minden munkatársa 

vagy távolabbi szakmai partnerei tiszteletét és megbe-
csülését elnyerte. Munkáját számos kitüntetéssel /Kiváló 
Ifjú Mérnök, miniszteri és állami kitüntetések/ ismerték 
el. Nyugdíjba vonulása után még közel öt évig felkérésre 
feladatokat vállalt a TMK-Automatika Kft-ben, valamint 
a BORSODCHEM-ben. Munkája mellett aktív közéle-
ti tevékenységet is folytatott. A’90-es években a Váro-
sépítési és Kommunális Bizottság, majd a Városépítési, 
Kommunális és Környezetvédelmi Bizottság külső bi-
zottsági, 1993-tól 1998-ig a Tisza Távhő Kft. Felügye-
lő Bizottságának tagja. Tiszaújváros jövőjét megalapo-
zó beruházásokon végzett kiemelkedő tevékenysége és 
közéleti szerepvállalása elismeréseként Tiszaújváros ön-
kormányzata 2011-ben Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesítette. 2002-es nyugdíjba vonulása után sem 
szakadt meg kapcsolata kollégáival, hiszen őt is elérte 
a nyugdíjas férjek sorsa, a bevásárlás a feleségek listái 
alapján. Így ennek során sokszor összefutott volt munka-
társaival, kollégáival és a Nyugdíjas TIFO-s Férfi Veze-
tői Klub tagjaként vezetőtársaival, és elbeszélgettek er-
ről-arról. Az elmúlt év decemberében súlyos, gyógyítha-
tatlan betegségben elhunyt felesége halála, akivel egye-
temista koruktól kezdve egy párt alkottak és három gyer-
meket neveltek fel, nagyon megviselte. Idén  január 15-
én ő is kórházba került, ahol életmentő műtétet hajtot-
tak végre rajta, de hiába tettek meg mindent az orvosok, 
szervezete tíz nap küzdelem után végleg elfáradt. 
Kedves Jóska, Józsi, Józsi Bácsi! A volt TIFO-s munka-
társaid búcsút vesznek Tőled!
Nyugodj békében!

Fillér
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 17.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Édesapánk,
Máté József

végső búcsúztatásán megjelentek, jelenlétükkel 
gyászunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték. 

Szeretett emléke szívünkben örökké él.
Gyászoló gyermekei



A kilábalás, a biztonság, a felelősségvállalás költségvetése
Az év legfontosabb napirendi pontja kö-
vetkezik - fogalmazott dr. Fülöp György 
polgármester a képviselő-testület febru-
ár 14-ei ülésén, amikor az önkormány-
zat 2022. évi költségvetését tárgyalta a 
grémium. A 12,6 milliárd forintos főös�-
s�egű büd�sé átlagosan 17%-os bérfej-
les�tést tes� lehetővé a� önkormány�ati 
intézményeknél, gazdasági társaságok-
nál, és lehetőséget ad Tis�aújváros fej-
les�tésére is. Törvénymódosítás követ-
keztében emelkedett a polgármester il-
letménye, az alpolgármesterek tisztelet-
díja, és hat év után - a polgármesteri ja-
vadalma�ással arányosan - nő a képvi-
selők tis�teletdíja is. 

Annak ellenére, hogy a szolidaritási hoz-
zájárulás miatt (1,9 milliárd forint) Tisza-
újváros lényegében nettó befizetője a köz-
ponti költségvetésnek, a 2022. évi költség-
vetés stabil alapokon nyugszik, mely az 
önkormányzat előző évi megfontolt, kö-
vetkezetes gazdálkodásának, a bázisévi 
adóbevételek tervezettnél magasabb telje-
sülésének és az idei év várható adóbevé-
teleinek eredménye. Ez lehetőséget teremt 
az önkormányzati szféra dolgozóinak bér-
fejlesztésére, a helyi civil szervezetek erő-
teljesebb támogatására, és több, már előké-
szített beruházás, felújítás megvalósításá-
ra - áll a polgármester által benyújtott költ-
ségvetés bevezetőjében.

Fontolva haladás

Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a körülményt, hogy az önkor-
mányzat jelentős mértékben ki van téve a 
változó, olykor ad hoc jelleggel megalko-
tott jogszabályoknak, a világgazdaságban 
zajló folyamatoknak. A kibontakozóban 
lévő energiaválság, a harmadik éve tartó 
koronavírus-járvány miatt a gazdaság és 
a költségvetés is sérülékeny, amit jelentős 
tartalék képzésével tudunk kivédeni - fo-
galmazott dr. Fülöp György.
A koronavírus-járvány és a leküzdése ér-
dekében bevezetett korlátozó intézkedé-
sek sokszor hónapokra átírták a gazdálko-
dó szervezetek, a város társadalmának, és 
a családoknak az életét is. Mindannyiunk 
vágya, hogy 2022 a kilábalás éve legyen, 
ezért a város költségvetése a kilábalás, a 
biztonság és az önkormányzati szférában 
dolgozók iránti felelősségvállalás költség-
vetése. A jelenlegi számok az mutatják, 
hogy bevételeink az elmúlt évnél jobban 
alakulhatnak, azonban a központi elvoná-
sok, az inflációs előrejelzések, a gazdasá-
gi helyzet változékonysága még inkább ar-
ra kényszerítenek minket, hogy a költség-
vetés végrehajtása során megfontoltan ha-
ladjunk előre, és próbáljunk meg tervezni 
az előttünk álló évekre is.

Önkormányzatunk 2022. évre elkészített 
költségvetése amellett, hogy megbecsüli és 
értékeli a városért dolgozók munkáját, le-
hetőséget ad településünk folyamatos fej-
lesztésére. A közterületek karbantartásán 
túl fontos és elengedhetetlen beruházások 
is megvalósulhatnak, így többek között a 
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, 
melyet elsősorban pályázati források bevo-
násával, vagy ha szükséges és indokolt, ak-
kor akár saját erőből is megoldunk.
Tovább folytatjuk a Keleti-lakóövezetben 
az építési telkek értékesítését, elősegítve 
ezzel több fiatal gyermekes család letele-
pedését, hiszen ez is városunk jövőjének 
egyik záloga - hangsúlyozta a polgármes-
ter az előterjesztésben.
A költségvetési bevételek tervezett előirány-
zata csaknem 10,2 milliárd Ft, melyet az 
előző évi maradvány 1,2 milliárd Ft-tal, az 
állampapírok visszaváltása 1,2 milliárd Ft-
tal egészít ki. Így a bevételek főösszege kö-
zel 12,6 milliárd Ft. (A pénzügyi rendeletnél 
a Fidesz - Városért Egyesület frakciója tar-
tózkodott, az ehhez kapcsolódó, az alpon-
tokkal együtt mintegy száz pontos határoza-
ti javaslatot viszont megszavazta.)
A költségvetési kiadások tervezett előirány-
zata 12,2 milliárd Ft - ebből a működési 
költségvetés kiadásainak előirányzata több 
mint 10,8 milliárd Ft, a felhalmozási költ-
ségvetés kiadásainak előirányzata közel 1,4 
milliárd Ft, értékpapírok vásárlása 300 mil-
lió Ft, az államháztartáson belüli megelőle-
gezések törlesztése 46 millió Ft, így a kiadá-
sok főösszege közel 12,6 milliárd Ft.

Önkormányzati 
bérintézkedések, cafetéria

A képviselő-testület az elmúlt évek során - 
a különféle bérfejlesztési intézkedések ré-
vén - folyamatosan prioritásként kezelte a 
Polgármesteri Hivatal, az intézmények, il-
letve a gazdasági társaságok munkaválla-
lóinak jövedelmi helyzetét. 
A 2021. évi költségvetés egyik legfon-
tosabb alappilléreként az önkormányzati 
szférában dolgozó munkaerő és munkahe-
lyek megtartása fogalmazódott meg. Az év 
elején fennálló pandémiás helyzet övezte 
bizonytalansági tényezőket, az akkori jog-
szabályi és gazdasági környezetet, prognó-
zisokat figyelembe véve az addig elért bér-
színvonal és juttatások megőrzését lehetett 
reális célként kitűzni. 
Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági 
helyzete azonban év közben kedvezően 
alakult, az eredetileg tervezetthez képest 
jelentős bevételi többlet keletkezett, így a 
két ütemben megvalósult anyagi elismerés 
kompenzálta az elmaradt bérfejlesztést.
2022-ben a cél az, hogy 2021. decem-
ber 31-éhez viszonyítva minden dolgozó-
nak alanyi jogon legalább 15%-kal emel-
kedjen a bére, vagyis, aki a jogszabályok 
által meghatározott emelésekből nem ré-
szesült legalább 15%-os mértékben, an-
nak bruttó bérét kiegészítik erre a szintre. 
A bérfeszültségek enyhítése érdekében pe-
dig 2022. március 1-jétől a munkáltatói jo-
gokat gyakorlók meghatározott bérkeretek 
összegéig további bérkorrekciót hajthatnak 
végre. Mindezek eredményeként a bérfej-
lesztés mértéke átlagosan legalább 17-% 
lesz.
A főiskolai, egyetemi végzettséget és szak-
képzettséget igénylő munkakörökben fog-
lalkoztatott munkavállalók esetében az il-
letmény, bér 2022-ben legalább 290.000 
Ft-ra egészül ki
Az önkormányzat intézményeiben (a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivéte-
lével) és a saját tulajdonú gazdasági tár-

saságainál dolgozó munkavállalók részé-
re a cafetéria keretösszege 2022-ben sze-
mélyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft, 
mely tartalmazza a cafetéria juttatást terhe-
lő járulékos költségeket is.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban dolgozók, illetve az önkormányzat ál-
lományában lévő munkavállalók részére 
2022-ben személyenként éves szinten brut-
tó 250.000 Ft a cafetéria. (A közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló törvény sze-
rint ugyanis a cafetériajuttatás éves össze-
ge nem lehet alacsonyabb az illetményalap 
ötszörösénél.)

Polgármesteri illetmény, 
tiszteletdíjak

2022. január 1-jei hatállyal módosult az ön-
kormányzati törvény, melyben a 10.001- 
30.000 fő lakosságszámú település polgár-
mesterének illetményét a megyei jogú vá-
ros polgármestere illetményének 75%-ában 
(975.000 Ft) határozták meg. Változatlan 
maradt a költségtérítés mértéke, amely főál-
lású polgármester esetében havonta az il-
letményének 15%-ában meghatározott ösz-
szegű (146.250 Ft) lehet. Nem változott to-
vábbá a nyelvpótlék összege (23.190 Ft), fi-
gyelemmel arra, hogy az a mindenkori köz-
ponti köztisztviselői illetményalap megha-
tározott %-a. A képviselő-testület dr. Fü-
löp György esetében ezeket a mértékeket 
egyhangú szavazással hagyta jóvá. A tör-
vény kimondja, hogy a társadalmi megbí-
zatású alpolgármester tiszteletdíját a kép-
viselő-testület állapítja meg úgy, hogy az 
nem haladhatja meg a társadalmi megbíza-
tású polgármester tiszteletdíja 90%-át, az-
az a 438.750 Ft-ot. A társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 
15%-ában meghatározott összegű költség-
térítésre jogosult, amely maximum 65.813 
Ft lehet. Ezen mértékeket a testület ugyan-
csak egyhangúlag fogadta el. (A tisztségvi-
selők saját javadalmazásukról nem szavaz-
tak - a szerk.)
A törvénymódosítás következtében tehát 

Tiszaújváros polgármesterének illetménye 
nagyságrendileg 40%-kal emelkedett. Te-
kintettel erre dr. Fülöp György azt tartot-
ta méltányosnak, következetesnek és in-
dokoltnak, ha az önkormányzat képviselő-
it megillető tiszteletdíj - az igazságosság és 
a közös felelősségvállalás jegyében - ezzel 
arányosan növekszik.
Annál is inkább, mivel az SZMSZ 110.000 
forintban állapította meg a képviselők tisz-
teletdíját, és ez az összeg 2016. márci-
us 1-je óta nem változott; az ezt megelő-
ző időszakban pedig 100.000 forint volt. A 
korábbi szabályozással ellentétben a mó-
dosított SZMSZ nem összegszerűen álla-
pítja meg a tiszteletdíjat, hanem a minden-
kori polgármesteri illetményt veszi alapul, 
annak 16%-ában határozva meg a díjazást, 
ami egyébként 156 ezer forintot jelent.
Így egy olyan normatív szabályozás ala-
kulhat ki, melynek alapja a mindenkori 
központi jogszabályok alapján megállapí-
tott polgármesteri illetmény. Önkormány-
zatunk képviselő-testületének felelősség-
teljes döntései meghatározzák városunk 
jövőjét és a közösségünk ügyeinek alaku-
lását, ezért is látom szükségesnek a képvi-
selői tiszteletdíj növelését. Mindez hozzá-
járulhat a képviselői presztízs növekedésé-
hez is, melynek eredményeként remélhe-
tőleg egyre több fiatal tiszaújvárosi lakos 
kíván majd aktívabban részt venni a helyi 
közéletben, akár helyi önkormányzati kép-
viselői feladatok vállalása útján is - véleke-
dett a polgármester.
A Fidesz - Városért Egyesület frakciója, 
bár a százalékos megállapítást maximáli-
san támogatja, nem vett részt a szavazás-
ban, mert - ahogy Steinerné Vasvári Éva 
frakcióvezető fogalmazott - a módosítás-
nak van olyan vonzata, amit az előterjesz-
tés nem old meg, ezt a későbbiekben kell 
megoldania a testületnek.
(A költségvetés egyes részleteire, illetve a 
testületi ülés további témaköreire későbbi 
lapszámainkban visszatérünk.)

Ferenc�i Lás�ló

Beruházások, felújítások
A középületek, közterületek állagának megőrzésére, műszaki színvonalának emelésé-
re, beruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra közel 1,4 milliárd forint áll a költ-
ségvetésben rendelkezésre.
Az idén megvalósulhat a Lévay út 1-11. szám előtti terület (képünkön) rekonstrukci-
ója, megépülhet az autóbusz-pályaudvar melletti P+R parkoló, bővülhet a Perényi Pé-
ter utcán a közvilágítás. A Szent István úton meglévő parkolóállások felújítására, a Ve-
rebély László utca burkolatának felújítására, a Városközponti tó rézsűvédelmének ki-
vitelezésére és közvetlen környezetének modernizációjára is van előirányzat a költ-
ségvetésben.
Az ivóvíz-szennyvíz közművek felújítási munkáira az előző évekről áthúzódó köte-
lezettségvállalások, tartalékok, valamint a képviselő-testület által elfogadott 15 éves 
gördülő fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján összesen 389.372.000 Ft, energiaracio-
nalizálási és gépészeti feladatok támogatására 55.891.820 Ft - melyből 15.891.820 Ft 
az előző évről áthúzódó kifizetés - előirányzatot tartalmaz a költségvetés. 
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A költségvetést Dr. Juhos Szabolcs jegyző 
ismertette.



Hit és remény a tiszaújvárosiaknak
A több évtizedes hagyományt követve a 
költségvetés végszavazása előtt a képvi-
selő-testületet alkotó frakciók vezetői és 
a polgármester is zárszóban mondott 
véleményt az önkormányzat 2022. évi 
pénzügyi tervéről. 

Steinerné Vasvári Éva, a Fidesz-KDNP 
- Városért Egyesület frakcióvezetője di-
csérte a költségvetést, ugyanakkor több és 
gyorsabb fejlesztést sürgetett.

- A költségvetésről azt tudom mondani, 
hogy teljes mértékben meg vagyunk elé-
gedve - kezdte mondandóját. - Ami a leg-
nagyobb ellentét köztünk, és ez azt hi-
szem érthető, hogy sok mindent támoga-
tunk, de nagyon sok mindenben gyorsab-
ban akarunk haladni, előrébb akarunk lép-
ni. Ez köszönhető annak is, hogy míg a 
baloldali frakció több cikluson át ugyan-
azon felállásban volt, mi ebben a felállás-
ban az első ciklusban dolgozunk, és szeret-
nénk minél előbb eredményt látni a mun-
kánkban. A 2022-es költségvetés a helyi 
gazdaság teljesítményének köszönhetően 
nagyon jó alapokon nyugszik, az is kedve-
ző, hogy az előrejelzések szerint a követ-
kező év még jobb lesz, így nyugodtan tu-
dunk biztosítani bérfejlesztésre, beruházá-
sokra, felújításokra pénzt. Ezzel maximá-
lisan egyetértünk. Egyetértünk abban is, 
hogy jelentős tartalékképzésre van szük-
ség, mert egyrészt a gazdaság sérülékeny, 
másrészt egyszerűen nem látjuk, hogy mi 
lesz a járványhelyzettel, hogy hamarosan 
befejeződik-e, vagy újabb mutánsok kiala-
kulásával még ugyanígy el leszünk zárva 
hónapokig, esetleg egy-két évig. A vegy-
ipar, a petrolkémia tudjuk, hogy ciklikus, 
és bizony volt az önkormányzat elmúlt har-
minc évében olyan ciklus, amikor nagyon 
rosszul állt és nem tudott iparűzési adót 
sem fizetni a TVK. Most felmenő ágon va-
gyunk, de ez nem volt mindig így, és kell 
arra is számítanunk, hogy esetleg rosszabb 
években ez kevesebb alapot biztosít az ön-
kormányzatnak. Nagyon egyet tudunk ér-
teni az önkormányzati szférában a 17 szá-
zalékos béremeléssel. A módjával is, mert 
szerintem jól van kitalálva a differenciálás, 
illetőleg a nem differenciálás kérdése. Bár-
csak minden tiszaújvárosi nagy munkálta-
tó ilyen úton haladna! Támogatjuk az elő-
készített beruházásokat, kiemelten a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer fejlesztését, mert 
látjuk, hogy az időjárás változásával soha 
nem látott gondok elé nézhetünk, ha ezt 
nem valósítjuk meg. De ahogy mondottam, 
az elindított fejlesztések, beruházások szá-
mát keveselljük, mi gyorsabban szeretnénk 
haladni, és a következő pontoknál meg is 
jelölöm, hogy mit szeretnénk. Támogatjuk 
a telekeladásokat. Szerintem azt mindany-
nyian támogatjuk. A bizottságunk kapott 
egy beszámolót az eddig lezajlott folya-
matokról. Abban bebizonyosodott, hogy 
ez azért elsősorban a tehetősebb fiatalok-

nak szól, és nem csak a fiataloknak, mert 
az idősebb generáció is vásárolt lakást, te-
hát azt a célt önmagában nem éri el, hogy 
a fiatalokat minél nagyobb számban le tud-
juk telepíteni, vagy az itt élőket meg tud-
juk őrizni. Amióta az eszemet tudom, ’90-
től - és ezt bizottsági ülésen is kiveséztük -  
mindenki támogatta a Fecskeházat. A pol-
gármester úrral is beszéltem róla, most már 
részletesen tudom, hogy miért nem lehet. 
Most azt kérem, hogy járjuk körbe, hogyan 
lehet. Nem szociális jelleggel kellene biz-
tosítani, hanem az egyedülálló, a gyerme-
ket nem vállaló fiataloknál, a dolgozó fia-
taloknál megtakarítási kötelezettséggel, fix 
időtartammal - kezdte a frakcióvezető azon 
fejlesztések, beruházások sorolását, me-
lyeket szeretne megvalósulva látni.
- Egyebek közt fontosnak tartotta a város 
közintézményeinek, közterületeinek ál-
lagmegóvását, ismételten felvetette a Lo-
rántffy úti parkolás problematikáját, va-
lamint javasolta a Bartók Béla út esetle-
ges zsákutcává alakítását, amennyiben az 
Ezüsthíd Gondozóház lakóinak szabadté-
ri pihenőhelyet alakítanak ki a szemközti 
parkban. A tervezett piacfelújítás kapcsán 
kérte, hogy az ne csak állagmegóvás le-
gyen, hanem tegyék esztétikusabbá is a pi-
accsarnok épületét.
Pap Zsolt alpolgármester, a Tiszaújváro-
si Lokálpatrióták frakcióvezetője elsőként 
nem a frakció, hanem saját véleményét kö-
zölte.

- Nagyon örülök, hogy ilyen konstruktív 
az együttműködés a költségvetés tárgyalá-
sakor. Azt hiszem az mindent elárul, hogy 
a képviselő úr (Buséter Béla - a szerk.), a 
frakcióvezető asszony a költségvetést jó-
nak, megalapozottnak tartja. Hosszan ecse-
telte frakcióvezető asszony, hogy milyen 
javaslataik vannak. Úgy gondolom, hogy 
polgármester úr minden olyan ötletre nyi-
tott, ami megvalósítható, és beépíthető, és 
ígéretet is tett rá, hogy a jövőben visszaté-
rünk rá. Nagyon szépen köszönöm a frak-
ciónk nevében az együttműködést - mond-
ta Pap Zsolt, majd a frakció véleményé-
vel folytatta, először is köszönetet mond-
va a Polgármesteri Hivatal azon munkatár-
sainak, akik a felelősségteljes munkát el-
végezték és összeállították a 2022-es költ-
ségvetést, amelyet a frakció maradéktala-
nul támogat. 
- Egy több mint 12 milliárd forintos költ-
ségvetés összeállítása rendkívül nagy fele-
lősséggel jár - mondta a frakcióvezető - fő-
leg úgy, hogy a pandémia minden negatív 
gazdasági és társadalmi hatásait éreztette 
és érezteti még mindig. Pozitív, hogy váro-
sunk bevételei az elmúlt évnél kedvezőb-
ben alakulnak, de továbbra is indokoltnak 
tartjuk az előrelátó tervezést, a takarékos 
gazdálkodást. Támogatjuk a megfogalma-
zott prioritásokat, amelyek egyenlő felté-
teleket biztosítanak mindhárom városrész-
ben a tiszaújvárosiak számára. Büszkék le-
hetünk arra, hogy önkormányzatunk hosz-

szú évek óta kiemelt figyelmet fordít a vá-
roslakók biztonságára. Fontosnak tartjuk, 
hogy az önkormányzat a jogszabályok ál-
tal előírt ellátásokon felül önként vállalt 
támogatásokkal is próbálja megkönnyíte-
ni a nehéz helyzetbe került tiszaújvárosiak 
mindennapjait. A béremelés nagyon fontos 
kérdés a mai gazdasági helyzetben, amikor 
az infláció csúcsokat dönt. A minimálbér 
és a garantált bérminimum közel 20 szá-
zalékos emelésével könnyen alakulhatnak 
ki bérfeszültségek, melyek kiküszöbölésé-
re a 17 százalékos bérfejlesztés nyújt fede-
zetet, megoldást, versenyképessé téve az 
önkormányzati szférában dolgozók bérét, 
javítva  jövedelmi helyzetüket. A pandé-
mia rávilágított az egészségügy helyzeté-
re és az egészségügyben dolgozók helyze-
tére. A 2022. évi költségvetés tartalmazza 
a 60 éven felüliek egyszeri ingyenes, illet-
ve a 60 éven aluliak önköltségi áron törté-
nő ellenanyagszint-mérését. Meg kell em-
líteni azt is, hogy a rendelőintézet közel 45 
millió forintban szerezhet be nagy értékű 
eszközt, ami a magas szintű betegellátást 
szolgálja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a városunkban felnövekvő gyermekek itt 
maradjanak. Persze tudjuk, hogy sokan el-
mennek, tanulnak, máshol találnak mun-
kát, máshogy képzelik el a jövőjüket. Meg 
kell találnunk azokat az eszközöket, ame-
lyekkel itt tudjuk tartani a tiszaújvárosi fi-
atalokat, elősegítve letelepedésüket. Úgy 
gondoljuk, hogy a 2 + 2 millió forintos te-
lekvásárlási, építési támogatás jó megol-
dás. Összefoglalva, úgy gondoljuk, hogy 
ez a költségvetés egy biztos utat jelöl ki Ti-
szaújváros számára, 2022-ben is biztosí-
tani fogja városunk magas színvonalú, jö-
vőorientált és sikeres működését.
Dr. Fülöp György polgármester központi 
kérdésnek tartotta, hogy a költségvetés biz-
tonságot nyújtson az embereknek.

- Egy település költségvetése híven tük-
rözi, hogy milyen a városvezetés és mi-
lyen a képviselő-testület szemléletmód-
ja - mondta a polgármester. - Összegezve 
a vitában elhangzottakat, úgy látom, hogy 
alapvetően közösek a prioritásaink, közö-
sek a társadalmi üzeneteink és az is kö-
zös, hogy milyen víziónk van a település-
ről. Az volt a célunk, hogy ez a költség-
vetés szolidáris legyen, biztonságot nyúj-
tó, a közjót szolgáló, zöld és jövőorien-
tált, korrupciómentes, és hogy minden vá-
rosrészt egyformán kezeljünk. Nyilvánva-
ló mindenki számára, hogy a költségve-
tés jogi értelemben egy évre szól, de nem 
egy pillanatfelvétel, hanem egy városépí-
tési, városmenedzselési folyamatnak a ré-
sze. Az előttünk álló kihívások azt gondo-
lom, hogy együttműködéssel megoldható-
ak. Gondolok itt a járványra, gondolok ar-
ra, hogy a gazdaság sérülékeny. Optimis-
ták vagyunk, és ezt is írtuk le, hogy az idei 
év a kilábalás éve lesz. Kilábalás a válság-
ból,  a vírusból, és ez a költségvetés biz-
tonságot fog nyújtani az emberek számára. 

Az önkormányzati érdekszférában dolgo-
zó munkavállalók iránti felelősségérzetün-
ket mutatja az, hogy mekkora bérfejlesz-
tést hajtunk végre. A város gazdasági biz-
tonságát a megfelelő tartalékképzés szol-
gálja, és az, hogy létrehoztunk egy pályá-
zati céltartalékot is annak érdekében, hogy 
az önrész ne legyen akadály, bármilyen 
pályázat van. A biztonságnak több eleme 
van. Az egyik a szolidaritás, az, hogy tud-
junk segíteni mindenkinek, aki segítségre 
szorul.  Becsüljük meg az időseket, és le-
gyünk egyre inkább gyermekcentrikusak. 
Márciusban támogatásnövelést fogunk be-
jelenteni, és oda fogunk figyelni, hogy a 
gyermekeket nevelő családoknak segíteni 
tudjunk, és azt tudom ígérni, hogy lesz rá 
pénz. Ez a költségvetés jövőorientált, hi-
szen a fiataloknak minden támogatási for-
máját fenntartjuk. Beruházásokat hajtunk 
végre: csapadékvíz-elvezető rendszer, Lé-
vay út, a dísztó rekonstrukciója. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy legyenek terve-
ink, mert ha van pénzünk, van pályázati 
lehetőség, akkor tudunk pályázni. Fontos, 
hogy a bicikliutakat fejlesszük, ez a jövő, 
ezzel terheljük legkevésbé a környezetün-
ket. Teljesen egyetértek frakcióvezető asz-
szonnyal, a Fecskeház kapcsán valamit ki 
kell találnunk, mert azt látjuk, hogy Tisza-
újvárosban az ingatlanárak horrorisztiku-
sak. Nyilvánvaló, hogy két pályakezdő fi-
atal, családi támogatás nélkül nagyon ne-
hezen tud itt ingatlant venni. 
Támogatjuk a civil szervezeteket, a sport-
szervezeteket. Ez a város attól jó, attól 
szép, hogy sokszínű és minden közösség 
tud működni. Visszatérve a munkaválla-
lók iránt érzett felelősségre, az elmúlt év-
ben nulla bérfejlesztést tudtunk végrehaj-
tani. Kétszer adtunk cafetériát, volt szep-
temberben jutalom, de az mégiscsak 0%. 
Ugyanakkor keletkezett egy óriási inflá-
ciós nyomás, ezért gondoltuk azt, hogy a 
2021. december 31-ei bérhez képest mi-
nimum 15 %-kal mindenkinek többet 
kell keresnie, ez átlagosan 17%, mert van 
differenciálási keret is. Ez kockázatos, hi-
szen ezt jövőre is oda kell adni, az után 
is, azután is, de nekünk mély meggyőző-
désünk, hogy ez megéri, az emberek ezt 
megérdemlik, hiszen a városért és az itt 
élőkért dolgoztak. 
A költségvetés az igények és a lehetőségek 
közötti egyensúlyozás. Valamelyik este 
olvastam Immánuel Kantnak egy művét, 
amiben azt írja, hogy óriási különbség van 
az elgondolt létező, - ez ugye a költségve-
tési terv - és a megtapasztalt valóság kö-
zött. Szóval most itt van egy elgondolt lé-
tező, amire mi azt gondoljuk, hogy jó lesz, 
de ki tudja, hogy a realitás, amelyik majd 
szembejön, milyen kihívások elé állít ben-
nünket, de mivel van elég tartalékunk, én 
azt gondolom, hogy mindent meg tudunk 
oldani. Meggyőződésünk, hogy ez a költ-
ségvetés, amellett, hogy rendkívül jól elő-
készített, egyeztetett, hitet, reményt és biz-
tonságot ad a tiszaújvárosiaknak, és bizto-
sítani fogja, hogy a város tovább tudjon 
épülni, továbbra is egy sikeres város le-
gyen.
Végezetül engedjék meg, hogy a nyilvá-
nosságot felhasználva köszönetet mond-
jak - úgy gondolom  minden képviselőtár-
sam nevében - a hivatal munkatársainak az 
intézmény- és cégvezetőknek, valamennyi 
munkavállalónak, aki segített a költségve-
tés létrehozatalában.  Bízom abban, hogy 
együttműködve,  közösen a tiszaújvárosi-
akkal, e költségvetés alapján tovább tud-
juk építeni sikeres és általam nagyon sze-
retett városunkat.

F.L.
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Vezetőváltás a cukorbetegek egyesületénél
Tavaly december óta Lernerné Nagy 
Mária vezeti a Cukorbetegek Tiszaúj-
városi Egyesületét. Az új elnököt - aki 
családi érintettség okán szinte mindent 
tud a ma már népbetegségnek számító 
diabéteszről - többek között a betegség 
korai felismerésével kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról és az egyesület 
tevékenységéről kérdeztük.

- Támogatóként vagy érintettként került 
kapcsolatba az egyesülettel?
- Én magam nem vagyok cukorbeteg, vi-
szont a férjem, a kisebbik lányunk és még 
néhány rokonom a városban sajnos érin-
tett a betegségben, tehát jól ismerem, tu-
dom, mivel jár.
- Melyek a leggyakoribb tünetei a beteg-
ségnek, mikor érdemes orvoshoz fordulni?
- Kétféle, 1-es és 2-es típusú cukorbeteg-
ségről beszélhetünk. A legtöbb érintett a 
2-es típusú, tehát a szerzett cukorbeteg-
ségben szenved. Bizonyára nagyon so-
kan nem is tudják, hogy betegek, mert az 
időnként előforduló viszketésen, kéz- és 
lábzsibbadáson, vagy intenzívebb szom-
júságérzeten kívül erőteljesebb tüneteket 
nem tapasztalnak. Én azt javaslom, hogy 
ilyen esetekben érdemes megnézetni a 
vércukorszintet, így még a kezdeti stádi-
umban elkezdődhet a kezelés, amennyi-
ben beigazolódik a gyanú.

- A statisztika szerint hány embert érint 
ma Magyarországon a cukorbetegség?
- A jelenlegi számokat most nem tudom 
idézni, de egy 2005-ös adatsor szerint tíz-
ezer lakosra vetítve a férfiak tekintetében 
hatszázhúsz főt érint, a nők esetében pe-
dig hatszáznegyvenet, hatszázhatvanat, 
tehát igen súlyos méreteket ölt a betegség 
hazánkban.
- Hogyan keresték meg és kérték fel az 
egyesület vezetésére?
- A gazdasági vezetőnk - akivel ugyan 
azon házsoron lakunk - és egy másik ked-
ves sorstárs kerestek és kérdeztek meg, 
hogy vállalnám-e az egyesület vezetését, 
mert az előző elnök - egészségügyi okok 
miatt - tavaly ősszel lemondott. Egy évre 
vállaltam el a feladatot, tavaly december 
15-én volt a gyűlés, amikor igent mond-
tam a felkérésre, a megbízatásom az év 
végéig, december 12-éig tart. 
- Milyen elképzelések mentén kívánja ve-
zetni az egyesületet?
- Megmondom őszintén, nincs vezetői ta-
pasztalatom. A gazdasági vezetőnkre na-
gyon támaszkodom, mert ő már jobban 
átlátja az egyesület működését, jelenleg, 
úgymond a tanuló fázisban vagyok. Nagy 
reformelképzeléseim nincsenek, viszont 
teljes mértékben partner vagyok abban, 
hogy a tagsággal közösen határozzuk meg 
az egyesület működésének mikéntjét a jö-
vőben.

- Jelenleg hány fős az egyesület?
- Kevesen vagyunk, jelenleg harminchá-
rom fő alkotja a tagságot. A tavalyi év saj-
nos nagyon megnehezítette az egyesület 
életét, hiszen a járványhelyzet miatt sem-
milyen programot nem szervezhettünk, 
ebből kifolyólag a létszámot sem sikerült 
növelnünk. Abban bízunk, hogy az idei év 
már szabadabb lesz mindannyiunk számá-
ra, és bővülni fog a csapat is. Szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy nem kötelező 
cukorbetegnek lenni ahhoz, hogy csatla-
kozzanak hozzánk. Arra biztatok minden-
kit, hogy jöjjenek el, tapasztalják meg, 
milyen érzés ebben a közösségben lenni, 
egy látogatás semmiféle kötelezettséggel 
nem jár a jövőre nézve.

- Milyen programokkal várják az érdeklő-
dőket, hogyan segítenek nekik?
- Havi rendszerességgel tartott összejö-
veteleink elsősorban a tapasztalatcseré-
ről szólnak. Minden hónap második szer-
dáján, délután 14 órától találkozunk az 
„Őszirózsa” Idősek Klubjának helyisé-
gében. Az egyesület saját kiadású lapjá-
ból pedig sok fontos információhoz jut-
hatnak, és különböző programokról tájé-
kozódhatnak a tagjaink. Ahogy az időjá-
rás és az anyagi lehetőségeink megenge-
dik majd, kirándulni is megyünk. Emellett 
az elmúlt évekhez hasonlóan fontosnak 
tartom a szakmai előadások szervezését, 
amikor a jelenlévők orvosoktól kérhetnek 
tanácsot nem csak a cukorbetegség tekin-
tetében, hanem bármilyen más egészség-
ügyi problémával kapcsolatban is. A ter-
vek szerint a következő hónapban Szabó- 
Maák doktor látogat el hozzánk.
- Miből finanszírozzák az egyesület műkö-
dését?
- Az éves tagdíjból - ami kétezer forint 
- pályázat útján folyósított önkormány-
zati forrásból, amelyhez most is benyúj-
tottuk a papírokat, valamint az 1% - os 
SZJA-felajánlásokból. Ezúton is nagyon 
szépen köszönjük mindazoknak, akik a 
18432215-1-05-ös adószámon támogat-
nak minket.

Ördögh István

Gyűlnek az aláírások, hajlandók a sztrájkra
A felek nem tudtak megállapodni, így 
eredménytelenül zárult a múlt héten a 
MOL Petrokémia Zrt. munkavállaló-
it érintő bértárgyalás. A szakszerveze-
tek 10%-os béremelési igénye helyett a 
munkáltató csupán 7%-os differenciált 
béremelésre volt csak hajlandó. A MOL 
úgy döntött, hogy lezárja az egyeztetést, 
és egyoldalúan végrehajtja elképzelése-
it. A szakszervezetek ezt elfogadhatat-
lannak tartották és elkezdték felmér-
ni a dolgozók sztrájkhajlandóságát. Az 
aláírások gyűlnek, szinte biztos, hogy 
sztrájkbizottságot alakítanak.

- Gyakorlatilag a 7%-os ajánlat egy jö-
vedelemnövelés, az alapbéremelési aján-
lat 5,7% a fizikai állománynál, a szellemi 
munkavállalóknál pedig 6,3 %  - nyilatkoz-
ta Tóth Éva, a Petrolkémiában, Műanyag-
feldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgo-
zók Szakszervezetének (PKDSZ) elnöke. 
- Munkavállalói előzetes felmérés alap-
ján az az igény merült fel, hogy a 10%-
ot minimum szeretnénk elérni, olyan for-
mában, hogy a fizikai munkavállalóknak, 
akik négyszázezer forint alatt keresnek, 40 
000 forintot szeretnénk fixen, fölötte 10%-
ot, a szellemi munkavállalók részére pedig, 
akiknek 500 ezer alatti az alapbérük 50 000 
forint fix béremelést kérünk és 10%-ot az 
e fölöttiek részére. Ezt a munkáltató nem 
fogadta el, kijelentette, hogy egyoldalú-

an fogja végrehajtani az ő ajánlatát. Erre a 
MOL Petrolkémia Zrt.-nél működő összes 
szakszervezet - két reprezentatív, a PKDSZ 
és a VÉSZ, illetve két nem reprezentatív, 
az Olajipari Szakszervezet és a Munkavál-
lalók Független Szakszervezete - csatla-
koztak, ők is partnerek a felmérésben és a 
közös megmozdulásban.
- A MOL bejelentése után egy héttel mek-
kora a sztrájkhajlandóság?
- Elkezdtük felmérni, nagyon magas, főleg 
a fizikai munkavállalók körében, a szelle-
mi munkavállalók körében ez egy kicsit 
visszafogottabb, de úgy tűnik, hogy 70% 
környékén van most. Hétfőn küldtük el a 
levelet a munkáltató felé, hogy elkezdjük 
a demonstráció szervezését és meg fogjuk 
alakítani a sztrájkbizottságot. 
- Eljutott már valaha is odáig a történet, 
hogy sztrájkbizottságot alakítottak?  
- Nem, legalábbis 2007 óta, amióta én itt 
vagyok a szakszervezetben, nem volt.
- Akkor ez jelez valamit.
-  A munkavállalói elégedetlenség felfoko-
zódott, hiszen az elmúlt évek tapasztalata 
azt mutatta, hogy az MPK Zrt.-nél nem kö-
vették le a bérrobbanást, a béremelési vo-
nulatot, ezért alulmarad az elvárásokhoz 
képest a bérbeállás. Az elvárások egyre na-
gyobbak, egyre többet kell tanulni, nem 
beszélve arról, hogy a külső munkaválla-
lók felvétele egyre magasabb induló ösz-
szeggel történik, ezért a régebbi dolgozók-
nak gyakorlatilag eltűnt a bérelőnye.
Veres Ferenc 2005 óta tölti be a Váltómű-
szakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszer-
vezetének (VÉSZ) elnöki posztját. Sztrájk-
tapasztalata van már, mint mondta, hasonló 
helyzetet éltek meg 2006-ban.  Igaz, akkor 
sztrájkbizottság nem alakult, de az Olajipa-
ri Szakszervezettel együtt demonstráltak 
Budapesten a MOL székház előtt.
- A mostani helyzet nagyon nagy munka-
vállalói elégedetlenséget jelez. Elégedetle-
nek vagyunk a munkáltató egyoldalú intéz-
kedésével, bérajánlatával, ezután fogalma-
zódott meg a szakszervezetekben, a mun-
kavállalókban, a szakszervezeti tagokban, 
hogy ez így nem mehet tovább, és továb-

bi lépésekre kérték a szakszervezeteket - 
mondta Veres Ferenc.
- A minimálbér és az infláció összetett 
emelkedése után azt várnánk el, hogy mi-
nimum 10 százalékos alapbérfejlesztést 
hajtson végre a munkáltató, de ez a határ 
nem éri el azt a küszöböt, ami a munka-
vállalóknak megfelelő lenne. Az ajánlott 
családbarát kedvezményt pedig úgy gon-
dolom, egyébként is hozni kéne, mivel az 
európai uniós irányelvek a közeljövőben 
ezeket a juttatásokat meg fogják határoz-
ni, de természetesen van benne üdvözlen-
dő elem. A családbarát javaslatok ugyan-
akkor sajnos nem mindenkire vonatkoznak 
azonos mértékben. A munkáltató üzem-
anyagköltség elemet hozott volna be, ami 
ismételten csak a munkavállalók egy ré-
szére vonatkozik, ami a szakszervezetek-
nek nem elfogadható, véleményünk szerint 
egy olyan elemet kell kitalálni, ami alap-
bér elem, ami minden munkavállalót érint.
- Hány munkavállaló van a cégnél?
- Körülbelül 1200-an vannak a MOL Pet-
rolkémiánál, ennek mintegy fele szakszer-
vezeti tag.  
- További bértárgyalásokra készülve, mivel 
lennének elégedettek?  
- Továbbra is azzal, amit megfogalmaz-
tunk 10% , minimum 40 000 forint a fizikai 
munkavállalók számára és a szellemi mun-
kavállalók számára a fix 10% alapbérfej-
lesztés, de minimum 50 000 forint.
- Meddig mennek el? 
- A szakszervezetünkben 95%-ban fizi-
kai munkavállalók vannak, jönnek vissza 
a sztrájkhajlandóságot felmérő ívek és azt 
mutatják, hogy majdnem 100 százalékos 
a támogatottság. A fizikai munkavállalók-
nál, akik 12 órában végzik el a feladatukat, 
nagy a hajlandóság.
- A felmérés meddig tart, mikorra lesznek 
meg a végleges számok? 
- Szerintem ezen a héten összegezni fog-
juk, hiszen folyamatosan kapjuk a kérdőí-
veket. Azt gondolom, hogy legkésőbb szer-
dán a legutolsó üzemből is be fog érkezni, 
és összesítjük, úgyhogy a hét második felé-
re biztos meglesz a pontos szám.

- A következő lépés a sztrájkbizottság meg-
alakítása?
- A sztrájkbizottság biztos megalakul, mert 
a számok azt mutatják, hiszen ez több mint 
50% és a szakszervezeteknek a felmérésé-
ben 70% körüli a cél, de valójában itt az 
üzemeknek, a váltóműszakos dolgozóknak 
a száma a meghatározó véleményem sze-
rint, ott tudunk nagyobb eredményeket fel-
mutatni hajlandóságban is.

- Sztrájkhangulat van, bértárgyalás lesz? 
- Én bízom benne, hogy lesz. A szakszerve-
zet mindig is arra törekedett, hogy megál-
lapodás szülessen. Ebben az évben is haj-
landóak voltunk egy olyan minimum szá-
mot meghatározni, ami egy 8% környéki, 
természetesen csak a munkabéke fenntar-
tása miatt, ám a munkáltató ezt nem fogad-
ta el és ezért is megyünk tovább. Termé-
szetesen a szakszervezetnek az volt a célja, 
hogy megállapodjon. A tizenharmadik ha-
vi fizetés egy sarkalatos pontja volt a meg-
állapodásnak, ahol a szakszervezeti tagok 
és a munkavállalók legnagyobb csoportja, 
több mint 95 százaléka a karácsonyi pénzt 
nem akarta elengedni. Természetesen ezt 
a munkáltatónak is jeleztük, ezért az alap-
bérfejlesztésnek a számait egy kicsit lej-
jebb vittük, azért, hogy megállapodás szü-
lessen, de sajnos a munkáltató nem fogad-
ta el, mert ragaszkodik a tizenharmadik ha-
vi leépítésére, és ebből akarja emelni az új 
felvételisek alapbérét, felvételi bérét.

berta
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Tóth Éva

Veres Ferenc

Lernerné Nagy Mária



Ne dobd el a mobilodat! Passzold vissza Tesó!
Öt régi, nem működő telefon lapul a 
szekrényben otthon. Van közötte tizen-
éves nyomógombos készülék, de van né-
hány éve vásárolt okos telefon is, ami be-
csületesen megvárta, hogy lejárjon a két-
éves hűségidő, majd szinte napra ponto-
san tönkrement, úgy, hogy javítani sem 
lehetett. Szóval valamiért nehezen válunk 
meg ezektől a készülékektől, pedig csak 
elhatározás kérdése lenne és gyűjtőhely is 
van, ahol le lehet adni. 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár csatlako-
zott a Jane Goodall Intézet kezdeményezé-
séhez, a Passzold vissza Tesó! elnevezésű 
akcióhoz.
- Az előtérben kihelyezett dobozba gyűjtjük 
a használt mobiltelefonokat, GPS-eket, táb-
lagépeket - mondta Riczu Anikó, könyvtáros. 
- Tavaly nyár végén csatlakoztunk a kezde-
ményezéshez, azóta 49 készüléket már eljut-
tattunk az intézethez. Sikeresnek mondható 
az akció, folyamatosan érkeznek az elektro-
mos kütyük. Ez azért fontos, mert a bennük 
lévő fémeket újrahasznosítják, és nem a kör-
nyezetet szennyezik vele.
Utánajártunk, mit is jelent ez? Miért vigyük 

a gyűjtőpontokra a mobiltelefonokat? Miért 
ne dobjuk a szemétbe?
- A mobiltelefonok, csakúgy mint min-
den elektromos eszköz, veszélyes hulla-
déknak számítanak, több mérgező anyagot 
is tartalmaznak - tudtuk meg Fülöp Ferenc 
Krisztián, környezetmérnöktől. -  Különbö-
ző bárium vegyületeket, higany- és, kadmi-
um-dioxinokat tartalmaznak a készülékek. 
Ezek az anyagok rákot, csontelváltozást, 
agykárosodást okozhatnak, és a nemzőké-
pesség romlásához is vezethetnek. Hozzá 
kell tenni, hogy normál használat közben 
ezek az anyagok nem okoznak problémát, 
viszont, ha nagy mennyiségben bekerül a ta-
lajba vagy a folyóvizekbe, akkor nagy káro-
kat okozhatnak. Ez az egyik ok, amiért fon-
tos a mobiltelefonok begyűjtése. A másik, 
hogy nagyon sok értékes anyagot is tartal-
maznak ezek az elektronikai eszközök, fő-
leg a nyomtatott áramköri egységekre gon-
dolok, amikben mindenféle nehézfém és ne-
mesfém is van: arany, palládium, platina, 
ezüst, tantál. Vannak közöttük nagyon rit-
ka és nagyon nehezen előállítható, bányász-
ható fémek, ezért a tönkrement mobiltelefo-
nokból igyekeznek minél több ilyen fémet 
kinyerni és újrahasznosítani. A bányászattal 

az a baj, hogy ezeket a ritka anyagokat, mint 
mondjuk a tantált, Afrikában bányásszák, 
ahol a bányaterület egyre nagyobb részt sza-
kít le az ott élő védett gorillák élőhelyéből, 
ami sokszor természetvédelmi terület.
- Hogyan nyerik ki a telefonokból az érté-
kes fémeket?
- Kezdjük a történetet a legelején. - mondta 
Tihanyi Ervin, az E-Hulladék ágazatvezető-
je. - A gyűjtőpontokról beérkeznek hozzánk 
a mobiltelefonok, akkor rögtön eltávolítjuk 
az akkumulátorokat. Az akkumulátor nélkü-
li készülékeket egy teherautóba leplombál-
va berakjuk, ami a feldolgozóba megy, ahol 
aprítás után egy 1300 fokos kohóba kerül-
nek. Ebből az olvadékból kezdik el az érté-
kes fémek kinyerését. Azt szoktuk mondani, 
hogy a mobiltelefonok gyakorlatilag tartal-
mazzák az egész periódusos rendszert. Per-
sze ez túlzás, de azért sok igazság van ben-
ne. 40-45-féle fémet, illetve vegyületeik for-
májában megtalálhatunk. Ezek közül 17 féle 
fém nyerhető ki. A legfontosabbak az arany, 
a palládium, az ezüst és a réz. A fémek ki-
nyerése meglehetősen hosszú technológiai 
folyamat, ami elsőre nem hangzik túl gazda-
ságos eljárásnak, de végeredményben mégis 
az az igazság, hogy így költséghatékonyabb.
- Mi lesz a leadott telefonokban lévő adata-
inkkal? 
- Ez egy nagyon fontos kérdés, mivel ma 
már az okos telefonokon tartjuk szinte az 
egész életünket. Ezért nagyon nehéz visz-
szagyűjteni a tönkrement, nem használt te-
lefonokat a tulajdonosoktól, mert úgy ér-
zik, hogy akkor vannak biztonságban a te-
lefonon tárolt adatok, ha otthon őrzik őket. 
Meg tudok mindenkit nyugtatni, ez egy zárt 
láncú begyűjtési folyamat, amiben nem tud-
nak a készülékek új életre kelni. Garantál-

juk, hogy a leadást követően ezek a mobil-
telefonok a kohóban végzik, méghozzá úgy, 
hogy a köztes úton senki nem tud hozzájuk 
férni.
- Egy kimutatás szerint Magyarországon a 
14 éves kortól idősebb lakosság 94 száza-
léka mobiltelefon-használó. Ez rengeteg po-
tenciális hulladékot jelent. Hogyan lehetne 
zöldebbre váltani a telefonhasználatot?
- Úgy, hogy megpróbáljuk minél tovább 
használni a készülékeinket. Ha valami el-
romlik rajta, akkor ne az legyen az első, 
hogy szaladunk az üzletbe egy új készülé-
kért. Próbáljuk meg először megjavíttatni. 
A másik nagyon fontos, hogy sokszor ak-
kor is új telefont veszünk, amikor az előző-
nek nincs baja, de megunjuk, újabbat sze-
retnénk. Ne vásároljunk csak azért egy új 
készüléket, mert annak a fényképezőgépé-
nek a felbontása 20% jobb, mint a korábbi-
nak. Lehet alternatív felhasználási módokat 
is találni. Ha nem használjuk, de még mű-
ködik a telefon, oda lehet adni rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, bárkinek, vagy 
el is lehet adni. Tulajdonképpen mindegy, 
a cél, hogy hosszabbítsuk meg az élettarta-
mát. Új csereprogram is indult a napokban, 
ami szintén a telefonhasználat környezetba-
rátabbá tételét segíti. A csereprogram eddig 
is működött, ha régi telefonunk helyett újat 
vásárolunk, és a régit  bevisszük az üzletbe, 
akkor azt bevették. Most azonban 20 ezer 
forintot érnek a régi készülékek. Új mobil 
vásárlásakor 20 ezer forintért beszámítják a 
régit, az új készülék viszont nem lehet drá-
gább 120 ezer forintnál.  

ema

Érdekességképpen
- 1,8 millió mobiltelefont dobunk ki egy év alatt Magyarországon. 
- A használt mobilok 53 százaléka legfeljebb kétéves, 85 százaléka pedig kevesebb, 
mint öt. Az ennél régebbi készülékeket jellemzően az idősebbek és a telefonon nem 
internetezők használják.
 -A mobilhasználók csupán 15 százalékának van használtan vásárolt vagy kapott ké-
szüléke. A nagy többség, 82 százalék újonnan szerezte be telefonját.
- A többség, 56 százalék új készülék vásárlásakor inkább megtartja előző telefonját. 
Csupán tizedük adta le gyűjtőpontokon, hogy újra tudják hasznosítani, 3 százalék pe-
dig egyszerűen a szemétbe dobta az ipar számára értékes, a környezet számára viszont 
szennyező hulladékot.
- A tokiói nyári olimpia előtt 80 000 tonnányi telefonkészüléket gyűjtöttek össze. 
Ezekből 32 kiló aranyat, 3500 kiló ezüstöt és 2200 kilogramm bronzot nyertek ki. A 
sportolók nyakába akasztott érmek 100 százalékát ezekből készítették. 

Öntörvényű kedvencekről és felelősségről
Évezredek óta velünk élnek, mégsem 
sikerült még teljes egészében kiismer-
nünk őket. Valóban csak a helyhez ra-
gaszkodnak vagy a gazdához is? Meny-
nyire intelligensek? Formálható-e a sze-
mélyiségük? A macskák világnapja al-
kalmából többek között ezekre a kérdé-
sekre is választ kaptam Dr. Heinik Sára 
állatorvostól.

- Ha a gazdinak van elég ideje foglalkoz-
ni vele, akkor nincs olyan nagy jelentősé-
ge, hogy társasházban vagy családi házban 
él a cica. Ez az idő minimum egy órát je-
lent naponta - mondta a doktornő. - A kör-
nyezet érdekesebbé tételével mi magunk is 
nagyban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a 
cicák kisebb helyen is jól érezzék magu-
kat. Mivel szeretik magas helyeken tölteni 

az idejüket, boldogabbak lesznek, ha biz-
tosítjuk számukra a szekrényekre, polcok-
ra való feljutást, valamint búvóhelyeket is, 
ahová félrevonulhatnak. A benti cicák sok-
kal inkább kötődnek az emberhez, mint a 
helyhez, míg a kintiek esetében ez inkább 
fordítva van. A macska lelki, mentális ki-
egyensúlyozottsága elsősorban a nyugodt, 
csendes, állandó, kiszámítható környe-
zet függvénye, az esetleges változások-
hoz pedig fokozott hozzászoktatás szük-
séges. Alapvetően öntörvényűek, de bizo-
nyos mértékig formálhatók és nevelhetők. 
Több tekintetben az ember segítségére is 
lehetnek, képesek előre jelezni az epilep-
sziás rohamot és cukorbetegségben szen-
vedőknél tapasztalták azt is, hogy érzéke-
li az éjszakai vércukorszint esést, amikor 
is - a beszámolók szerint - felébresztette a 
gazdát. 

A kisgyermekekre való veszélyességükkel 
kapcsolatban ugyancsak a fokozatos hoz-
zászoktatást említette a doktornő, emellett 
felhívta a figyelmet arra, hogy a babavárás 

előtt szigorúan javasolt az elmaradt oltá-
sokat pótolni benti cica esetében is. Rend-
szeres kivizsgálásoknak is fontos alávetni 
az állatot, hogy az emberekre is veszélyes 
külső élősködőktől és a belső fertőzésektől 
egyaránt megóvjuk a babát, és persze ma-
gunkat is. 
- Pici gyermekeket soha ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül, egyedül a macskával – 
mondta a doktornő, aki szólt az ivartala-
nítás fontosságáról is. - A Tiszaújvárosban 
is egyre nagyobb méreteket öltő kóborcica 
szaporulat megfékezendő. Az ideiglenes 
befogadástól kezdve, az állatmentő alapít-
ványok támogatásán át, akár új, ivartalaní-
tásra specializálódó közösségek létrehozá-
sával is sokat tehetünk a kóborcicák szá-
mának csökkentéséért - mondta.

Ördögh István

6. � Vegyes 2022. február 17.

Dr. Heinik Sára

A mobilok számos értékes fémet rejtenek magukban.



Benzinárstop május közepéig
Május 15-ig meghosszabbította a kor-
mány az üzemanyagárstopot. A szak-
mai szervezetek már korábban is jelez-
ték, hogy ez komoly gondokat okozhat 
a szektorban. Néhány kisebb benzinkút 
már be is zárt, mert nem tudják kom-
penzálni a veszteségeiket. És ez még 
csak a kezdet, további benzinkút bezá-
rásokra lehet számítani. A részletekről 
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szö-
vetség főtitkárát kérdeztük. 

Hol a határ?

- A hírek szerint Tolna megyében már há-
rom kisebb benzinkút is bezárt a héten, 
várható a folytatás az árstop meghosszab-
bítása miatt?
- Igen, és én attól félek, hogy a közeljö-
vőben tömeges kútbezárás lesz, ha a hatá-
lyos jogszabály változatlan feltételei mel-
lett kell az üzemanyag-kiskereskedőknek 
május 15-éig üzemanyagot értékesíteniük.
- Három hónapot kibírtak, egy újabb há-

rom az már fél év, ez afféle lélektani határ 
is. Ezt már nem tudják „bevállalni”?
- Alapvetően a legnagyobb problémát az 
jelenti, hogy ez a három hónap 2021. no-
vember 15-én indult. A hatósági ár szint-
jének megállapítása az akkori piaci körül-
mények között történt. Véleményem sze-
rint már a valós költségekre akkor sem 
nyújtott igazán fedezetet, de még azért 
a működést szűkösen, kisebb vesztesé-
gek lenyelésével, vállalásával meg lehe-
tett oldani. Főleg az egy-két kutat üzemel-
tető kisvállalkozások voltak azok, akik 
gyakorlatilag kivéreztek ez alatt a három 
hónap alatt és minden tartalékukat felél-
ték. Az ok nem más, minthogy a piac és 
az üzemanyagok ára, a nagykereskedelmi 
ár gyakorlatilag december első két hetét 
leszámítva sokkal kedvezőtlenebbül ala-
kult, és ebben az időszakban volt egy ala-
csonyabb jegyzésár, de gyakorlatilag az 
induló 82 dolláros kőolajárhoz képest ma 
már 96 dollár a Brent hordónkénti jegyzé-
sára, márpedig ez 15 százalékos drágulást 
jelent alsó hangon az üzemanyagok alap-
anyagában, a kőolajban. Ennél most még 
kedvezőtlenebb a helyzet, ha megnézzük 
az európai jegyzékárakat, hiszen a ben-
zin ára Európában átlagosan 20, a gázola-
jé mintegy 25%-kal emelkedett november 
óta. Azt nem remélheti senki, hogy a piaci 
változások kívül maradnának az ország-
határon, az az időszak már lezárult, ami-
kor azt mondtuk, hogy nálunk a határon 
mindent meg lehet állítani. 

Drágábban veszik, mint adják

- Lényegesen kedvezőtlenebb feltételek 
mellett kell ma működni, ami konkrétan 
azt is jelenti, hogy ma már van olyan töl-
tőállomás, ahova az üzemanyag - elsősor-
ban a gázolaj-a nagykereskedőtől gyakor-
latilag a kiskereskedelmi áron, vagy akár 
a felett érkezik - folytatta a főtitkár. - Va-
lójában az üzemanyag érkezésének pilla-
natában már az áru drágább, mint ameny-
nyiért értékesíteni lehet. Ilyen feltételek 

mellett képtelenség további 3 három hó-
napig működtetni a töltőállomásokat.
- Hallani már olyanról is, hogy több vidé-
ki kisvállalkozás mennyiségi korlátozást 
vezetett be. Miért?
- Így van, nekünk is van erről informá-
ciónk, aminek az oka nagyon egyszerű. 
A bezárás kockázatát és hatásait nem kí-
vánnák vállalni, hiszen azért itt hosszú tá-
vú üzletről van szó, és nem csak néhány 
hónapos kifutású vállalkozásokról, te-
hát mindenképpen egy kútbezárás a hosz-
szú távú működésre és kihatással lenne, 
viszont az is megérthető, hogyha minden 
egyes eladott literen veszteségük van, ak-
kor legalább a mennyiségi korlátozással 
próbálják a saját veszteségeiket csökken-
teni.

Hogyan tovább?

- Mit gondol mi lesz május 15-e, az árstop 
tervezett feloldása után?
- Jó kérdés. Május 15-e után két dolog tör-
ténhet. Az egyik az, hogy további hosz-
szabbítás, vagy legalábbis valamilyen a 
normál szabadpiaci működést hatósági ár 

alkalmazásával befolyásoló jogszabályi 
környezetben kell majd működni, vagy 
pedig megszűnik a hatósági ár alkalmazá-
sa. A második esetben elég sokkoló tény-
nyel kell majd szembenézniük a fogyasz-
tóknak, mert jelen pillanatban, ahogy em-
lítettem már 96 dollár a kőolaj jegyzésára. 
Ma valahol a reális piaci ár 520-540 forint 
környékén lenne, ha nem lenne a hatósági 
ár, tehát minden jel arra mutat, és a hozzá-
értők is csak olyan prognózisokat bocsá-
tanak ki, amelyek további kőolaj áremel-
kedést prognosztizálnak. Márpedig, ha az 
alapanyag ára tovább emelkedik, akkor az 
a május 15-ei időpontban egy még kedve-
zőtlenebb piaci feltételt kell, hogy jelent-
sen. Magyarul, akár megtörténhet az is, 
hogy 550-560 forintos üzemanyagár kal-
kulálható normál piaci működési feltéte-
lek mellett. Azt gondolom, azért elég sok-
koló egy 480 forintos hatósági ár alkalma-
zása után, ha 550-560 forintos benzinár 
lenne kiírva a kutakon május 16-ától.

berta

Jött, jövöget az adóvisszatérítés
Kedd éjfélig, aki igényelte, vagy akiről 
az adóhatóság tud, megkapta a gyer-
mekek után járó személyi jövedelem-
adó visszatérítést. Aki családi pótlékot 
kap, annak automatikusan folyósítot-
ta a NAV a visszajáró összeget. Szerda 
délelőtt azonban még sokan panaszkod-
tak hogy nem érkezett meg számlájuk-
ra a pénz.

- Azok a gyermeket nevelő szülők, akik jo-
gosultak adóvisszatérítésre és december 
végéig nem nyújtották be a VISSZADO 
nyilatkozatot, illetve a NAV sem utalta ki 
automatikusan a tavaly befizetett személyi 
jövedelemadójukat, mert például a rendel-
kezésre álló adatokban olyan ellentmondás 
tapasztalható, ami miatt az automatikus 
kiutalás nem lehetséges, azok a tervezet 
módosításával, vagy a 2021-es adóbeval-
lás önálló benyújtásával juthatnak hozzá a 
visszajáró összeghez - mondta el lapunk-
nak Galuskáné Mecser Anna Rita, a NAV 
B-A-Z megyei kommunikációs referense. 
- Ilyenkor a visszatérítést a NAV a beval-
lás beérkezésétől számított 30 napon belül, 
legkorábban március elsejétől utalja ki.Az 
EKHO szerint adózóknak is jár a kedvez-
mény. Ezt a befizetett jövedelemadójukból 
és a befizetett EKHO jövedelemadó részé-
ből kapják vissza. 

A KATA-sok a tételes adó 25 százalékának 
visszatérítésére jogosultak. Ha a kisadózó 
SZJA-t is fizetett, akkor először az SZJA-
ból jár vissza a pénz, ezután következik a 
KATA-ból visszatérítés.
Az SZJA visszatérítésének híre számos 
emberben etikai kérdéseket is felvetett. 
Azért fizetünk adót, hogy az állam alapdol-
gokat működtetni tudjon - egészségügyet, 
oktatást. 
Varga Orsolya a Továbbadó csoport tagja 
is így volt ezzel a kérdéssel.
- Amikor elkezdtünk beszélni a barátaim-
mal arról, hogy ez etikus, vagy nem etikus, 
hogyan álljunk a visszatérítéshez - mondja 
Orsolya -, akkor fogalmazódott meg ben-
nünk az, hogyha az állam nem akarja ezek-
re a fontos dolgokra szánni ezt a pénzt, ak-
kor mi még mindig megtehetjük. Azzal, 
hogy visszautalják nekünk, lehetőséget ka-
punk arra, hogy eldöntsük, szerintünk hol 
van nagy szükség erre a pénzre, és akkor 
valójában oda is adjuk közvetlenül ezek-
nek a szervezeteknek, azoknak a csalá-
doknak, akik hiányt szenvednek, és eset-
leg az adóból kapnának, viszont a vissza-
térítés miatt erre nincs lehetőség. Próbál-
tam olyan lehetőségeket találni, ahol tény-
leg tudok segíteni. Sokszor nem csak egy 
összeg átutalása segít, hanem az, hogyha 
elvégezzük azt a munkát, hogy kiválaszt-
juk a megfelelő dolgot, azt megvásároljuk, 

és el is juttatjuk azokhoz, akiknek szüksé-
ge van rá.
Váradi Luca, a csoport egyik alapítója azt 
mondja, nagyon meglepődtek, amikor in-
dulásuk hétvégéjén már több mint 500.000 
emberhez jutott el a hírük.
- Azt hiszem, ez annak is volt köszönhe-
tő - mondja Luca -, hogy mindvégig hang-
súlyoztuk, mi tökéletesen elfogadhatónak 
tartjuk azt, ha ebben a nagyon nehéz gaz-
dasági helyzetben rengeteg család úgy ér-
zi, hogy ennek a pénznek minden fillérjé-
re szüksége van a saját céljainak megvaló-
sítására. Sőt, sokaknak még ennél is több-

re lenne szükségük, de ezzel együtt vannak 
olyanok, akik egy pici részét talán fel tud-
ják ajánlani. Viszont azt is fontos hangsú-
lyozni, hogy ez egy rettenetesen igazságta-
lan intézkedés, mert minél többet keres va-
laki, annál többet kap vissza. Ott keletkezik 
plusz, ahol kevesebb szükség van rá, és ott 
pedig nem nagyon látható komoly vissza-
térítés, ahol valódi szükség lenne rá, ahol 
az emberek keveset keresnek, vagy akár 
nincs is bejelentett munkájuk, ami után 
visszakaphatnának ilyen jellegű adóvisz-
szatérítést, tehát mi éppen ezekre az igaz-
ságtalanságokra igyekeztük felhívni a fi-
gyelmet. A felajánlásokból látjuk, hogy na-
gyon sokan ebbe az irányba is mozdultak, 
és olyan szervezeteket támogatnak, ame-
lyek a legelesettebbeket igyekeznek lehe-
tőségekhez juttatni, így mérsékelve vala-
melyest az egyenlőtlenségeket, amelyek 
sajnos nagyon nagyok a társadalmunkban.
Egy online SZJA visszatérítés kalkulátor-
ral kiszámoltuk, hogy egy kétszülős, egy 
gyermeket nevelő családban, ahol mindkét 
szülő bruttó fizetése eléri az 583 ezer fo-
rintot, ők a maximum összeget, vagyis két-
szer 809 ezer forintot kapnak vissza. De a 
kalkulátor szerint két gyermekét egyedül 
nevelő anyának 300 ezer forint havi brut-
tó fizetéssel csak 60 ezer forint visszatérí-
tés jár.

Surányi P. Balázs

2022. február 17. Aktuális � 7.

Váradi Luca

A reális piaci ár 520-540 forint lenne.

A hatósági árat tavaly novemberben állapították meg. 



Szünetel a személyes ügyfélfogadás
Tekintettel a helyi járványügyi adatok romlására, a személyes ügyfélfogadás a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatalban határozatlan ideig szünetel, az kizárólag a szemé-
lyes megjelenést igénylő ügyekben (anyakönyvi és választási ügyek) lehetséges.
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnák továbbra is az ügyfelek rendel-
kezésére állnak, így a szociális és egyéb ügyekben keletkezett dokumentumok azok-
ban elhelyezhetők. 
Több ügytípusban lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is. Erről bővebb infor-
máció található a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján.

8. � Rendezvények 2022. február 17.



Február 17., csütörtök
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Frakciók a költ-
ségvetésről - Megalakult a választási bizottság - Medence-
bővítés a gyógyfürdőben - Sztrájkolhatnak a MOL-ban - 
Szja-visszatérítés - Benzinárstop - Lesz szóbeli érettségi - 

Baleset - Véradás 
9:15 Hétről-Hétre: Új vezető a cukorbetegek egyesületének 

élén - Passzold vissza Tesó! - Cápák között a Focikvíz - 
Kosárlabda - Labdarúgás   

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 23., szerda
18:00 Héthatár: Választási aktualitások - Árstoppal spó-

rolunk? - Házi segítségnyújtás - Kajak-kenu erőfelmérő - Ké-
zi- és kosárlabda mérkőzések - Foci bajnoki 

18:15 Hétről-hétre: Vitaminvadász - Hangszerkiállítás - Mo-
bilmánia - Détár Enikő a Tisiában

18:50 Vallási negyedóra: Isten, egészség és gyógyítás: Dr. 
Prof. Altorjay István gasztroenterológus

A Tisza TV műsora

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.

Széchenyis elsőbálozók
Farsangi bál helyett a Tiszaújvá-
rosi Széchenyi István Általános Is-
kola elsőbálozóinak táncbemuta-
tóját rendezték meg február 11-én 
a Derkovits Művelődési Központ-
ban. 

A világjárvány terjedése bizonytalan-
ná tette a rendezvény létrejöttét, de a 
széchenyis végzős diákok nagy örö-
mére a járványügyi előírások betar-
tásával sikerült bemutatni tánctudá-
sukat.
A gyerekek két csoportban - összesen 
44-en - már hónapok óta készültek az 
előadásra. Bár sok nehézséggel kel-
lett megküzdeniük, kitartóan, fárad-
hatatlanul próbáltak.
A hagyományos farsangi forgató-
könyv nyitótánccal, jelmezes produk-
ciókkal nem működhetett, ezért egy 
elegáns díszletek közötti bécsi báli 
hangulatú bevezető után mutatta be a 
két csoport a produkcióját. A herce-

gi párokat és udvartartásukat kis ap-
ródok, és udvarhölgy vezette a szín-
padra. A két részt múltidéző kisfilm 
választotta el. A szülők nosztalgiával 
szemlélték gyermekeiket az alsós ke-
ringős és korábbi farsangi kisfilmek 
felidézésekor. A keringő bemutatása 
után az elsőbálozók táncra kérték fel 

szüleiket, akik így megható, felemelő 
pillanatok részesei lehettek.
Reméljük, jövőre egy hamisítatlan 
farsangi forgatagon gyönyörköd-
hetünk a nyolcadikos ifjú táncosok 
előadásában.

Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető

Hunyadi-krónika
A Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulóját a Me-
zőkövesdi Szent László Gimnáziumban tartották február 
3-án.
Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a 
Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános is-
kolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anya-
nyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. Öröm 
volt számunkra, hogy a versenyen két tanulónk is eredmé-
nyesen szerepelt.
Az 5-6.-os kategóriában Lőz Lola 5. a osztályos tanuló 1. 
helyezést ért el, a 7-8. osztályosoknál pedig Szendrei Áron 
8. b osztályos tanuló 3. helyezéssel továbbjutott a kisúj-
szállási országos fordulóba.
Felkészítő tanáraik Csatóné Boros Zsuzsanna és Nagyné 
Kecskés Ágnes voltak.

Az Országos vers- és prózaíró 
versenyen több mint 600 alko-
tás közül választották legjobb-
nak Szilágyi Panni 6.a osztályos 
tanuló költeményét, aki 1. he-
lyezést ért el. Magyartanára Ma-
gyarné Hadzsi Katalin.

A díjazott vers:

Felhívás 
koszorúzásra

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es  forradalom  és  szabadságharc  évfor-
dulója  alkalmából  városunk ünnepséget rendez. Kér-
jük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhe-
lyezni 2022. március 15-én (kedd) 18.30 órától a  Pe-
tőfi  szobornál,  hogy  az  ünnep  méltó  előkészítése  ér-
dekében  részvételi szándékukat írásban jelezzék márci-
us 9-én (szerda) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatójánál. Az írásos jelentke-
zésben kérjük feltüntetni a szervezet és a koszorúzó sze-

mély(ek) nevét. A koszorúkat a művelődési központban 
március 15-én 10.00 órától 16.00 óráig lehet leadni: Ti-
szaújváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542-004, e-mail: 
derkovits@tujvaros.hu. A koszorúzás sorrendjét az intéz-
mény a protokoll szabályai szerint állítja össze. 

Mátyás Zoltán igazgató

Szilágyi Panni: Változnak az évszakok

Eljön az ősz, a hűvös ősz,
A határban szökdel egy riadt őz.

Szomorúan nézem, hogy hullanak a levelek,
A szekrényben egy meleg pulcsit keresek.

Eljön a tél, a hideg tél,
Kabátodba melegednél.

Csörögnek a karácsonyfán lévő díszek,
A fa alatt énekelnek lelkes szívek.

Eljön a tavasz, a virágos tavasz,
Az idő furfangos, egy kicsit ravasz.

Hazamennek a bárányfelhők,
Közelednek a tojásfestők.

Eljön a nyár, a meleg nyár,
Napsütésben virradsz már.
Süt a homok a lábad alatt,

Emlékeket szerzel egy éj alatt.

2022. február 17. Mindenes � 9.



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

GYÓGYMASSZŐR
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- érvényes működési nyilvántartás,
- kamarai tagság,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti,
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).

Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-4/2022, va-
lamint a munkakör megnevezését: „GYÓGYMASSZŐR”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

 RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határo-
zatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti,
• Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).

Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Munkaidő: 18:00-22:00 óráig.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-2/2022. va-
lamint a munkakör megnevezését: „RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra) egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határo-
zatlan időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti,
• Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).

Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
• Váltóműszakos beosztás: 5:00-13:00 óráig, illetve 14:00-22:00 óráig.
• Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- fizioterápiás asszisztens vagy fizioterápiás szakasszisztens végzettség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti,
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása).

Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 

Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50036-3/2022. , va-
lamint a munkakör megnevezését: „FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 
17-én (csütörtök) 14.00 órától ülést tart. 
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C.

Tudlik Ferencné 
elnök

Nyugdíjas egyesületi közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2022. március 7-én 14.00 órakor tartja éves 
közgyűlését, (határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 14.30 óra) amely-
re ezúton tisztelettel meghívjuk a tagságot.
A közgyűlés helye: Központi Étterem (Tiszaújváros, Kazinczy út 2.) 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!
A közgyűlésen való részvételhez védettségi igazolvány szükséges!

Az egyesület elnöksége nevében: Varjas Lászlóné elnök

10. � Közlemény 2022. február 17.



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

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. február
Február

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!

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a 
legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó 
az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információ-
kat is, a baba keresztnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez önkéntes ala-
pon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a 
családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Ba-
ba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a 
kronika@tiszatv.hu email címre.

Közlemény � 11.2022. február 17.



Óvodai zárva tartás
A  Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 

Tagóvodájának nyári zárva tartása

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot, hogy a 
karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda Tagóvoda nyári zárva tartása az alábbi-
ak szerint alakul:

ZÁRVA
2022. július 18 - 2022. augusztus 14.
2022. július 18 - 
2022. július 24.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda Bóbita épülete biztosítja az 
összevont ellátást.

2022. július 25 - 
2022. augusztus 14.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda Tündérkert épülete biztosít-
ja az összevont ellátást.

NYITVA
2022. július 17-ig, valamint
2022. augusztus 15. - 2022. augusztus 31.

2022. szeptember 1-jétől a tagóvoda minden csoportja 
teljes nyitvatartással üzemel. 

Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk terve-
zésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a felmerülő óvodai el-
látási igényekről az intézmény igazgatóját, valamint a tagintézmény-ve-
zetőt időben értesíteni szíveskedjenek. 

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Temetői autóbuszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

a térítésmentesen igénybe vehető
TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK

a 2022. március 1-jétől 2022. április 30-áig terjedő időszakban
kizárólag pénteki napokon közlekednek, az alábbi menetrend szerint

Indul: 15:20 Tisza-part 
városrész 
aut. vt.

Érkezik: 17:10

15:30 T.szederkény, 
Kossuth út

17:00

15:31 T.szederkény, 
Bajcsy Zs. út 
67.

16:59

15:32 T.szederkény, 
Bajcsy Zs. út 
37.

16:58

15:33 T.szederkény, 
Műv. ház

16:57

15:34 T.szederkény, 
Bocskai I. u. 
ált. isk.

16:55

15:37 Tiszaújváros, 
Gyógyfürdő

16:53

15:38 Tiszaújváros, 
Szakiskola

16:52

15:39 Tiszaújváros, 
Kazinczy út

16:51

15:40 Tiszaújváros, 
aut. áll.

16:50

Érkezik: 15:50 Sajószöged, 
temető

Indul: 16:40

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. � Hirdetmények 2022. február 17.



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

MEGHÍVÓ
Juhar Közi Garázsfenntartó Szövetkezet Igazgatósága értesíti, és tisztelettel meghívja 
küldötteit és tagjait a szövetkezet közgyűlésére.
IDŐPONTJA: 2022. március 1. 16.30 óra
HELYE: A szövetkezet autómosójánál, a IX. és X. garázscsoport közötti területen.

Juhar Közi Garázsfenntartó Szövetkezet Igazgatósága

FELHÍVÁS
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani 

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNYNAK személyi jövedelem-
adója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie. 

Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 

KÖZPONTIFŰTÉS- 
ÉS CSŐHÁLÓZATSZERELŐ 

munkakör betöltésére
3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel. 
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társa-
ság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder veze-
tékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, 
távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában. 

Pályázati feltételek: 
• központifűtés- és csőhálózatszerelői végzettség (szakirányú végzettség) 
• önálló munkavégzés
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent: 
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
• tiszaújvárosi lakhely 
• B kategóriás jogosítvány 
Amit kínálunk:
• Folyamatos munkavégzés, hosszú távú foglalkoztatás.
• Bérezés: megegyezés szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkoza-
ta arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a 
munkaszerződés megkötésének időpontjára 
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának módja: 
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy 
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy 
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „köz-
pontifűtés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28. 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Németh Ádám távhő üzemvezető 49/341-767.

ZÁRVA AZ USZODA
Tisztelt Vendégeink!

Értesítjük Önöket, hogy a 
Sportcentrum uszodája 

karbantartási munkálatok miatt
2022. február 21- 27. között

zárva tart.

A továbbiakban a szokásos nyitvatartással várjuk 
Kedves Vendégeinket!

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

2022. február 17. Hirdetés � 13.

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



A Sportcentrum eseményei
Február 18. (péntek)

Kézilabda
18.30 TSC- FC Hatvan 
férfi bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok

Február 19. (szombat) 
Kajak- kenu Regionális Erőfelmérő Edzőterem
     Atlétikapálya
Labdarúgás
11.00 FCT U19 - Tiszavasvári felnőtt
edzőmérkőzés               Műfüves pálya
13.00 Sajószöged - Emőd 
felnőtt csapatok edzőmérkőzése             Műfüves pálya
15.00 FCT U16- Tiszavasvári U19
edzőmérkőzés               Műfüves pálya

Február 20. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 FCT - Miskolc Volán
U14 csapatok edzőmérkőzése             Műfüves pálya

Megint lesz szóbeli érettségi
Idén úgy tűnik, visszaáll az érettségi 
rendje a régi kerékvágásba. 2020-
ban és 2021-ben a koronavírus-jár-
vány miatt csak írásban érettségiz-
tek a végzős diákok. Most a tervek 
szerint újra lesz szóbeli megméret-
tetés is. A hír vegyes reakciókat vál-
tott ki az érintettekből. 

- Teljes mértékben a szóbeli érettségi 
mellett állok - mondta Drizner Gábor, 
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium és Kollégium végzős diákja. 
- Bíztam benne, hogy mi már szóbe-
lizhetünk, amit én inkább segítségnek 
fogok fel, mert van, amikor az ott el-
ért pontok is sokat számítanak.
A tanárok többsége is szorgalmazza 
a szóbeli érettségit. Egy lehetőséggel 
több a diákoknak. 
- A szóbeli érettségi a legkiszámít-
hatóbb része a vizsgának - nyilat-
kozta lapunknak Remeczki Adrienn, 
a gimnázium magyar szakos tanára, 
az érettségi előtt álló 12.H osztályfő-
nöke. - A szóbeli vizsga növeli a diá-
kok továbbtanulási esélyeit. Vélemé-
nyem szerint nem lehet megtenni az 
elmúlt időszakban többnyire online 
oktatásban résztvevő középiskolások-
kal, hogy ne adhassanak számot a tu-
dásukról szóban is. 
A mostani tervek szerint a vizsgákon 
is megmaradnak a járványügyi sza-
bályok. Tartani kell a 1,5 méteres tá-
volságot, tíz főnél többen nem tartóz-
kodhatnak a tanteremben, ahol vizs-
gáznak. A maszkviselést központilag 

nem szabályozzák, erről az iskolák 
döntenek majd.   
- Én nem igazán örülök ennek a dön-
tésnek - vette át a szót Takács Noémi, 
aki szintén utolsó éves a gimnázium-
ban. - Nagyon nehéz két év áll mögöt-
tünk. Bár szerintem az iskola a lehe-
tő legtöbbet hozott ki az online okta-
tásból, mégis össze se lehet hasonlíta-
ni a jelenléti oktatással. Én úgy gon-
dolom, hogy hátránnyal indulunk, de 
mindent megteszünk azért, hogy a le-
hető legjobban sikerüljön. 
Így gondolják ezt az ország más vég-
zősei is. Egy osztály petíciót indított 
útjára, hogy idén se kellejen szóbeli 
vizsgát tenni, amit több mint 13 ez-
ren már aláírtak. Azzal érvelnek, hogy 
a 2019/20-as tanévben érettségizők 
majdnem a teljes négy vagy öt tanul-

mányi évüket jelenléti oktatásban töl-
tötték, csak három hónap volt online 
tanítás, mégis az akkori járványhely-
zet miatt megkapták a kedvezményt, 
a szóbelik eltörlését. A mostani vég-
zősök helyzete ennél bonyolultabb. 
Az online és a jelenléti oktatás vál-
totta egymást az elmúlt két tanévben, 
ami - mint mondják -  megnehezítet-
te a dolgukat, nem volt lehetőségük a 
teljes körű felkészülésre. A kérésüket 
azzal is indokolják, hogy 2021. szep-
tembere óta ugyan jelenléti oktatás 
van a középiskolákban, de az elmúlt 
hónapokban sokan kerültek karantén-
ba, sok diák és tanár fertőződött meg 
koronavírussal. A hiányzókat, ha he-
lyettesítik is, nem igazán bizonyul ha-
tékonynak - áll a petícióban.

ema 

Balesetek körforgása
Rövid időn belül két baleset is történt a Szent István út, Lé-
vay út kereszteződésében, a körforgalomban a múlt pénte-
ken a reggeli órákban. A balesetet okozó Renault a Lidl fe-
lől érkezett, nem adta meg az elsőbbséget a Sajóörös felől 
érkező szabályosan közlekedő autósnak, így a jobb hátul-
jába csapódott. A vétlen autó megpördült, jelentős anya-
gi kárt szenvedett. Néhány perc múlva egy, a Lévay út fe-
lől érkező autós a lezárt körforgalomban akarta kikerülni a 
balesetet a forgalommal szemben és egy szabályosan köz-
lekedő autónak ütközött. Személyi sérülés egyik esetben 
sem történt. A balesetet okozók helyszíni bírságot kaptak. 

Véradórekord
Az elmúlt két év legeredményesebb véradását rendez-
te meg a Magyar Vöröskereszt a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárban. A kétnapos akció során összesen 168-
an adtak vért, csütörtökön 81, pénteken pedig 87 donor 
jelentkezett véradónak. Legközelebb március 24-én és 
25-én lesz véradás a MOL Petrolkémia Zrt. rendelőjé-
ben. 

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

Köllő Ábel triplázott
ASZTALITENISZ. A B-A-Z megyei felnőtt és ifjúsá-
gi asztalitenisz bajnokságot az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a Miskolci Egyetem tornatermében. A mér-
kőzéssorozat legeredményesebb versenyzőjének a há-
rom aranyérmet begyűjtő tiszaújvárosi Köllő Ábel bi-
zonyult.

Eredmények

Férfi egyéni: 1. Köllő Ábel (Tiszaújvárosi SC), 2. Stadler 
Tamás (MEAFC), 3. Oláh Krisztián (Ózd VSE) és Fischer 
Csaba (DVTK)
Női egyéni: 1. Pilz Mónika (e.k.), 2. Kishonthy Flóra 
(DVTK), 3. Marton Adrienn (Elektromos SE, Miskolc) és 
Kovács Péterné (Elektromos SE)
Férfi páros: 1. Köllő Ábel (TSC), Sárossy Balázs (Sze-
rencs VSE), 2. Laczkó Dániel (MEAFC), Győrfi Ben-
jamin (Dédestapolcsány), 3. Fischer Csaba, Kopcsó Le-
vente (DVTK) és  Stadler Tamás (MEAFC), Korály Csa-
ba (Szerencs VSE)
Ifjúsági fiú egyéni: 1. Köllő Ábel (TSC), 2. Fischer Csaba 
(DVTK), 3. Sárossy Balázs (Szerencs VSE) és Tiszóczki 
Ádám (Edelény VSE).
A következő megméretési lehetőséget a március 27-ei, ju-
bileumi MEAFC-kupa-Szlaboda István Emlékverseny je-
lenti, melyre NB I-es játékosokat is várnak.

Csúcsfutók
Február 12-13-án, Nyíregyházán, az új atlétikai fedett 
pályán bonyolították le az ifjúsági országos bajnoksá-
got. A Tiszaújvárosi SC két versenyzővel képviseltette 
magát a rangos eseményen. Lindi Márton (képünkön) 
60 méter síkfutásban előfutamát megnyerve (7.15 mp-
es egyéni csúcs), a  nagyon szoros döntőben 7.10 mp-
re javítva csúcsát 3. lett. Ezzel az eredménnyel teljesí-
tette a felnőtt országos bajnokságon való indulási szin-
tet (7.20 mp), ugyanakkor bekerült a korosztályos válo-
gatott keretbe is. 200 méteren egyéni csúccsal (23.62) 
Lindi Márton a 9. helyezést érte el. Tóth Hunor Ábel 
800 m-en egyéni csúccsal, 2:07.32 idővel futamában 
másodikként, összesítésben a 11. helyen végzett.

14. � Mozaik 2022. február 17.

Van aki örül, van aki nem a szóbeli érettséginek.



Kiütés helyett döntő fölény
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 21. fordulójában a Tállya 
KSE együttesét látta vendégül a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A házigazdák 3 
perc elteltével már 2-0-ra vezettek, és 
végül magabiztosan hozták a számukra 
kötelező győzelmet.

Az esztendő első mérkőzésén a találko-
zó előtt 5. helyen tanyázó Tiszaújvárostól 
a közönség magabiztos győzelmet várt a 
Tállya ellen, hiszen a vendégek mindösz-
sze a 17., kieső pozíciót foglalták el. A kez-
dés előtt 1 perces gyászszünettel emlékez-
tek a tiszaújvárosi technikai vezetőnek, Fo-
dor Péternek édesapjára, aki a közelmúlt-
ban hunyt el. 
A találkozón gyorsan előnybe került a Ti-
szaújváros, már az első percben zörrent a 
tállyai háló. Egy középre adott labdát Vi-
telki fejelt közelről a kapufára, de a kipat-
tanónál résen volt Pap és 6 méterről la-
posan lőtt a vendégek kapujába, 1-0. A 3. 
percben alig hogy elvégezték a vendégek 
a középkezdést, jött az újabb hazai találat. 
Nyitrai adta el a labdát, Vitelki ügyesen ját-
szotta meg Papot, aki nagyszerű ütemben 
továbbított Nagy Dávidhoz, és a tiszaúj-
városi támadó 16 méterről laposan lőtte ki 
Tarr kapujának bal sarkát, 2-0. Dörzsölhet-
ték a tenyerüket az újvárosi drukkerek, hi-
szen alig telt el 4 perc és már 2 góllal ve-
zetett csapatuk.  A 8. percben szépített a 
Tállya. Motkó végzett el szabadrúgást még 
a saját térfeléről, az előre vágott labda Ko-
vács Norbertet találta meg, aki a tiszaúj-
városi védők között 13 méterről Herczeg 
fölött átívelve szerezte meg csapata szépí-
tő gólját, 2-1. A 10 percen belül esett 3 gól 
igazi csemegét vetített előre és a gólszüret 
a 30. percben újabb hazai találattal foly-

tatódott. Gottfried ugratta ki Papot, aki 2 
méterre az alapvonaltól beadás helyett a 
hosszú sarokba vágta a labdát, 3-1. Az el-
ső játékrész utolsó harmadában újabb gól 
már nem esett, így 2 gólos magabiztos ve-
zetés birtokában vonulhatott pihenőre a Ti-
szaújváros.
A második félidőben is hamar jött az újabb 
hazai találat. Az 54. percben Géringer 
adott egy hajszálpontos labdát Nagy Dá-
vidnak, aki a tállyai védőket egy csellel 
megverve, ballal laposan lőtt a vendéghá-
lóba, 4-1.  A mérkőzés további részében a 
hazai együttes helyzetek sokaságát dolgoz-
ta ki, de vagy nem talált kaput, vagy Tarr 
védett bravúrral. A 82. percben Motkó kö-
vetett el egy durva szabálytalanságot Gott-
frieddel szemben, amiért megkapta máso-
dik sárga lapját, melynek következtében 
piros lappal a kiállítás sorsára jutott.  A hát-
ralévő szűk 10 percben újabb gól már nem 
esett, így magabiztos győzelemmel zárták 
Vitelki Zoltán tanítványai az esztendő első 
mérkőzését. Az újvárosi csapat 21 forduló 
után 40 pontjával továbbra is az 5. helyen 
áll. A kék-sárgák legközelebb február 20-
án, vasárnap Sényőn lépnek pályára. 

Tiszaújváros - Tállya
4-1 (3-1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Kovács T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Bocsi (Molnár M.), Gelsi, Nagy P. (Ma-
halek), Lőrincz, Pap (Bartusz), Géringer, 
Bussy (Gönczi), Vitelki B. (Erős), Gottfri-
ed, Nagy D. Edző: Vitelki Zoltán.

Tállya KSE: Tarr - Nyitrai, Szegedi (Bu-
csák), Baranyi, Varga K., Mező, Demkó, 
Ondó, Motkó, Varga J., Kovács N. Edző: 
Lasztóczi Péter.

Vitelki Zoltán: Mindig ilyen kezdésre szá-
mítok, mint a mostani, amely álomszerű 
volt. A legfontosabb, hogy megszereztük 
újabb győzelmünket. A helyzetkihaszná-
lásunkon kell javítani a következő fordu-
lókban, mert most is sok ziccert hibáztunk 
el. Ezen a nagyon nehéz talajon ma min-
denki oda tette magát, van még mit javíta-
nunk, de úgy érzem ez sikerülni fog. A csa-
pat ezen a napom Fodor Petiért is játszott!
Lasztóczi Péter: Őszinte részvétünk Fodor 
Petinek és családjának, a tragikus veszte-
ségért. Felkészültünk a Tiszaújvárosból, 
tudtuk, hogy mit játszanak, láttuk a Kis-
várda II elleni mérkőzésüket. Amikor 2-1-
re szépíteni tudtunk, volt néhány lehető-
ségünk, de összességében a Tiszaújváros 
győzelme megérdemelt, csapatom játéka 
a második félidő közepétől teljesen széte-
sett.

Küzdelem, jó döntések: győzelem
KOSÁRLABDA. Feszes iramú, rendkí-
vül nehéz mérkőzést játszott a Phoenix 
az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri 
KC ellen. A kiegyenlített párharc csak 
az utolsó percben dőlt el, a hazai szur-
kolók örömére csapatunk itthon tartotta 
a sikerért járó pontokat. Siska János ve-
zetőedző legénysége ezzel sorozatban a 
harmadik győzelmét szerezte meg.

Phoenix KK - Győri KC
84-77 

(20-23, 17-18, 22-18, 25-18)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (14/3), Bán Tibor (24/12), 
Gerőcs Roland Bálint (14/6), Hegedűs Ger-
gely (7/6), Jordan Madrid-Andews (15). 
Csere: Drizner Gábor (-), Hajdu Boldizsár 
(-), Frikker Marcell (4), Szabó Norbert (-), 
Molnár Bence (-), Asszú Áron (2), Kovács 
Zoltán (4). Vezetőedző: Siska János.
Az első negyedet a vendégek kezdték job-
ban. A Győr hét pontot szórt, a hazaiak-
nak a játékrész derekáig Andrews egyetlen 
duplájával kellett beérniük. Aztán maguk-
ra találtak, de lassan ment a felzárkózás. A 
hajrában sikerült egy pontra feljönni, s vé-
gül hárompontos lemaradással zárult a sza-
kasz. (20-23).
Jól indult a második etap, megszületett az 
első fordítás (26-25). A hazai pontszerzés 
azonban percekre leállt, az ellenfél már hét 
egységgel előttük járt, amikor végre ki-
mozdult a csapat a holtpontról, és ismét az 
ellenfél sarkában lehetett (32-33). Az utol-
só percekben a Győr megint ellépett, egy 
Gerőcs-dupla, illetve Hegedűs hármasa 

tartotta versenyben a Phoenixet (37-41).
A harmadik negyed elején sikerült ismét 
egy pontra felzárkózni, majd Drahos triplá-
ja megteremtette az újabb fordítást is (46-
44). Innentől fej-fej mellett haladt a két 
gárda. Gerőcs és Bán triplái, majd Bán és 
Drahos újabb találatai az etap második fe-
lében halvány vezetést biztosítottak a Pho-
enix számára, ám az ellenfél többször is 
egyenlíteni tudott, a negyedet is 59-59-es 
állással zárták a csapatok.
Andrews és Gerőcs kosarai ellenére az 
utolsó negyed hatodik percére négypontos 
hátrányba került az Újváros, és félő volt, 
hogy veszélyesen eltávolodik a rivális (65-
69). A szorult helyzetből Hegedűs és Bán 
jó időben érkező triplái rántották ki a csa-
patot (71-69), majd a percekig tartó 71-71-
es egált követően Drahos büntetői terem-
tették meg azt a vezetést a Phoenix számá-

ra, amely már kitartott a meccs lefújásáig. 
Drahos mellé Bán is betársult egy triplával 
és két büntetővel, így alakulhatott ki a 84-
77-es végeredmény.
Siska János: Ismét gratulálok a csapatnak, 
megint megmutattuk, hogy hazai pályán 
milyen erősek vagyunk. Sorozatban ez a 
harmadik győzelmünk, ezt nem kell ma-
gyarázni. Bízom benne, hogy ez a lendület 
megmarad a bajnokság végéig.
Kertész Dániel: Először is szeretnék gra-
tulálni az ellenfél csapatának, és persze a 
saját csapatomnak is, hiszen jól küzdöttek. 
Egy nagyon jó iramú mérkőzést játszott 
mindkét csapat, nagyon jó ritmusú és kő-
kemény, fizikális csatát vívott a két fél. Az 
ellenfél tizennyolc lepattanóval többet sze-
dett, mint mi, ezzel megpecsételtük a sa-
ját sorsunkat, illetve riválisunk sokkal jobb 
döntéseket hozott a meccs végén.

A 21. forduló további eredményei:
Hajdúszoboszló - Újpest II. 1-0
Békéscsaba II. - Tiszafüred 2-1
Jászberény - Hidasnémeti 2-4
DEAC - Törökszentmiklós 3-0

BKV Előre - DVTK II. 2-2
Kisvárda II. - SBTC 0-0

Eger - Sényő 1-3
Putnok - Füzesgyarmat 2-2

Kazincbarcika - DVSC II. 3-0 

Következik a 22. forduló
2022. február 20., vasárnap

11:00 DVSC II. - Békéscsaba II.
DVTK II. - Kisvárda II.

13:00 Újpest II. - Kazincbarcika 
14:00 Tállya - Hajdúszoboszló

Sényő - Tiszaújváros
SBTC - Eger

Törökszentmiklós - BKV Előre
Hidasnémeti - DEAC 
Putnok - Jászberény 

Tiszafüred - Füzesgyarmat

Ketten is elsők
SÚLYEMELÉS. Tégláson rendezték meg 
február 12-én a Dóró Antal Emlékversenyt. 
Az alapozó felkészülés után Réti Már-
ton 89 kg-ban 225 kg-ot teljesített, Gulyás 
Kristóf 102 kg-ban 200 kg-ot ért el, s ez-
zel mindkét versenyző első helyezést ért el. 
Réti Mártonnak a juniorok között is a leg-
jobb volt a teljesítménye, ezért elhozta az 
ezért járó kupát is.

Előadás szülőknek
Zárt kapus kajak-kenu erőfelmérő lesz 
Tiszaújvárosban, de egy másik terem-
ben szülőknek szóló előadást is szervez-
tek „Az utánpótlás versenyzők helyes, 
egészséges sporttáplálkozása” címmel. 
Az ingyenes előadáson kötelező a vé-
dettségi igazolvány, és a maszk.
Helyszín: a Tiszaújvárosi Sportcentrum 
súlyemelőcsarnoka. Időpont: február 
19., szombat, 9:30. Előadó: Dr. Bartók 
Róza orvos-sporttáplálkozási szakértő.

2022. február 17. Sport � 15.

Egységben az erő.

Nagy Dávid első, a csapat második találata.



16. � Rendezvények 2022. február 17.
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