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Fejlesztések, felújítások városszerte

Az önkormányzat 2022-es költségvetése amellett, hogy megbecsüli és értékeli a városért dolgozók munkáját, 
lehetőséget ad településünk folyamatos fejlesztésére is. A közterületek karbantartásán túl fontos és elenged-
hetetlen beruházások is megvalósulhatnak idén, így többek között a városközponti tó és környezetének meg-
újítása, a Lévay utca 1-11. számú épület előtti terület átépítése. Cikkünk a 3. oldalon.

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es  forradalom  és  szabadságharc  évfordu-
lója  alkalmából  városunk ünnepséget rendez. Kérjük 
azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék el-
helyezni 2022. március 15-én (kedd) 18.30 órától a  Pe-
tőfi  szobornál,  hogy  az  ünnep  méltó  előkészíté-
se  érdekében  részvételi szándékukat írásban jelezzék 
március 9-én (szerda) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Mű-
velődési Központ és Könyvtár igazgatójánál. Az írásos 
jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a ko-
szorúzó személy(ek) nevét. A koszorúkat a művelődési 
központban március 15-én 10.00 órától 16.00 óráig le-
het leadni: Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Tel/fax: 49/542-004 e-mail: derkovits@tujvaros.hu. 
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze. 

Mátyás Zoltán igazgató

Újraindul a személyes ügyintézés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. március 2-ától (szerdától) ismét lehetőség lesz a személyes ügyintézésre a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatalban. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az orrot és szájat eltakaró maszk 
viselése, valamint az épületbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnák továbbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak, így szociális és 
egyéb ügyekben keletkezett dokumentumaikat azokban is elhelyezhetik 2022. március 2. után is.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ami tilos, az tilos, még ha új is
Ahogy arról beszámoltunk, a közelmúltban két hely-
színen is megváltozott a forgalmi rend Tiszaújváros-
ban.

Egyirányú lett a Teleki Blanka út és a Szederkényi út kö-
zötti, a Gyógy- és Strandfürdő előtt elvezető útszakasz, 
melyre a Szederkényi út felől tilos behajtani.
A Kazinczy-ház északi oldalán kialakított parkolóban, a 
Bethlen Gábor utat a Kazinczy úttal összekötő útszaka-

szon az elsőbbségi szabályok változtak meg.
Mindkét változást egyértelműen jelzik a kihelyezett közle-
kedési táblák, illetve a forgalmirend-változásra figyelmez-
tető kiegészítő táblák. Ennek ellenére a tapasztalatok sze-
rint a gyógyfürdőnél az autósok gyakran követnek el sza-
bálysértést. Vagy megszokásból, vagy, mert figyelmetle-
nek, de előfordulhat az is, hogy szándékosan hagyják fi-
gyelmen kívül a szabályt. 
Akár így, akár úgy, jó lesz vigyázniuk. Könnyen ráfizet-
hetnek. Szó szerint.

Jeles napok
Az önkormányzat idén sem tervez „központi” nőnapi ün-
nepséget - jelentette be a képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén dr. Fülöp György polgármester - az intézmények, gaz-
dasági társaságok önállóan köszöntik majd hölgydolgozó-
ikat. Ehhez muníciót is ad az önkormányzat, az intézmé-
nyek és az egyházi, illetve állami fenntartású köznevelé-
si intézmények szakmai napjaira és nőnapi ünnepségeire 
11000 Ft/fő/év áll rendelkezésre a költségvetésben, amely 
a nőnaphoz kapcsolódva további 4000 Ft/fő keretösszeget 
is tartalmaz.
A magyar sajtó napjának (március 15.) méltó megünneplé-
sére 300 ezer forintot szán a képviselő-testület.
S ha már március 15-e, örömmel adjuk hírül, hogy idén 
visszatérhetünk a hagyományokhoz. Nemzeti ünnepün-
kön lesznek ünnepségek, fáklyás felvonulás, koszorúzás, 
és újra adnak át ágazati kitüntetéseket. 
(Részletek a 12. oldalon.) 
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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.
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. A szentmisék előtt gyónási lehetőség, pén-
tek-szombat 17.00-tól, vasárnap 10.30-tól.
Március 5-én 17.00-kor „Erőtér” előadássorozat 2022. 
évi 2. előadás. Előadó Azbej Trisztán államtitkár. Az 
előadás címe: „Keresztényüldözés napjainkban”. Sze-
retettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a tiszaúj-
városi római katolikus templomba.
Akik 2022-ben templomunkban házasságot szeretné-
nek kötni, azok március 4-éig jelentkezzenek a plébá-
nián. 
A bérmálkozás időpontja május 29., vasárnap 11.00 
óra, szülői értekezlet első áldozók és bérmálkozók 
szülei részére március 22., kedd 17.00.
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, pénteken és szombaton 17.00 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia., 17.00 
vecsernye. Tiszta hétfőn beköszönt a böjti tavasz, ki-
nyílik a bűnbánat virága, megkezdődik a Nagyböjt, 
melynek „nem az célja, hogy néhány külsőséges köte-
lezettséget rójon ránk, hanem hogy meglágyítsa a szí-
vünket, hogy kinyílhasson a lelki-szellemi valóságok 
előtt, és megtapasztalja, hogy titokban éhezik és szom-
jazik az Istennel való közösségre”. (A. Schmemann). 
Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 Elő-
reszentelt Adományok Liturgiája.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Egyházlátogatási istentisztelet: péntek, február 25. 18 
óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, február 27. 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: elmarad.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, 2022. február 27. 11 
óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, 2022. február 27. 
15 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről 
meghallgatható gyülekezetünk Facebook oldalán.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot február 27-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd február 28-tól 
(hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., 
tel.: 49/340-052) látja el. A telefonos készenléti szolgá-
lat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kez-
dődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 
30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Baba született

Kész a kondipark
Elkészült a kondipark, minden elem a helyére került, 
így most már lehet használni a Király közi játszótér 
mellé épült sportparkot. Tavaszra ígérték, ám jóval ha-
marabb, már most lehet itt sportolni. A hivatalos műsza-
ki átadás is megtörtént, ami a biztonságot is szavatolja. 
A 11 elemből álló 12 millió forint költségű szabadtéri, 
fedett létesítményt pályázati forrásból valósították meg.  

Nyugdíjas 
egyesületi közgyűlés

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

Az egyesület elnöksége nevében: 
Varjas Lászlóné elnök

Távol
Ezzel a rejtvénnyel zárul februári 
sorozatunk. A megfejtéseket már-
cius 1-ig egyben várjuk e-mailben 
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. február 24.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
                Vámosi AntAlné (KAtiKA)
 tiszaújvárosi lakos 2022. január 

15-én 72 évesen elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztató-

ja 2022. március 2-án, 14:30-kor 
lesz a sajószögedi Városi Teme-
tőben. Kérjük, hogy a gyászunk-
ban osztozók egy szál virággal 

róják le kegyeletüket. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Dobos luKácsné 
(szül.: lőrincz Margit) 

2022. 02. 17-én, életének 91. évében elhunyt. 
Temetése 2022. február 25-én (péntek) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család



Adókedvezmény 
a beruházóknak?

Tiszaújváros képviselő-testülete két ütemben, 2015. 
január 1-jétől 2%-ról 1,9%-ra, 2016. január 1-jétől 
1,5%-ra csökkentette a helyi iparűzési adó mérté-
két. 2018 novemberében pedig elköteleződött továb-
bi preferenciák bevezetése, így a beruházási adó-
kedvezmény, adómentesség mellett. Idén az ezt le-
hetővé tevő szabályozás kidolgozására kapott meg-
bízást a Polgármesteri Hivatal.

A testület már 2017-ben a beruházási adókedvezmény 
biztosításának elvi támogatására vonatkozó nyilatko-
zatában kifejezte a helyi befektetések ösztönzésére vo-
natkozó szándékát.
Ugyanakkor leszögezte, hogy a kedvezmény, mentes-
ség nyújtása - a szolidaritási hozzájárulásra is figye-
lemmel - a költségvetés egyenlegében elvonást nem 
eredményezhet és „a preferált beruházás önmagában 
kell, hogy többletadót eredményezzen, és a kedvezmé-
nyek bevezetése semmilyen körülmények között nem 
veszélyeztetheti a működést biztosító kötelező és a je-
lenleg önként vállalt önkormányzati feladatok ellátá-
sát”.
A helyi adókról szóló törvény 2019. január 1-jével ha-
tályba lépő változtatásával kiterjesztette az iparűzé-
si adónál nyújtható kedvezmények, illetve mentessé-
gek körét, és önkormányzati döntéstől függően lehető-
vé tette a beruházási adókedvezmény, adómentesség, 
mint új jogintézmény bevezetését. 
Most a Polgármesteri Hivatal azt a feladatot kapta, 
hogy a helyi gazdaság meghatározó ipari szereplői-
vel folyamatosan egyeztetve, a testületi határozatokkal 
összhangban a beruházási adókedvezményt bizonyos 
sarokpontok és alapelvek figyelembevételével dolgoz-
za ki. 
Ezek szerint a beruházási adókedvezmény bevezetése 
2023. január 1-jétől kezdődően határozott időtartamra 
történhet. A számított adókedvezményt a beruházás ak-
tiválása évében kell érvényesíteni, vagy legalább az el-
számolást meg kell kezdeni. Amennyiben a vállalkozás 
az adókedvezményt egy adóévben nem tudja igénybe 
venni, jogosult a fennmaradó részt a rendelkezésre álló 
határozott időtartamon belül, az egymást követő évek-
ben elszámolni. A beruházási adókedvezmény a szám-
viteli törvény szerinti beruházás értékének %-ban meg-
határozott mértékéig terjedhet ki. A beruházási adó-
kedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az igény-
bevételt megelőző adóévek önkormányzat illetékessé-
gi területére jutó települési szintű adóalapjának átla-
gát haladja meg a tárgyévi önkormányzat illetékessé-
gi területére jutó települési szintű adóalap.  Az adóked-
vezmény az önkormányzat költségvetésének egyenle-
gében elvonást nem eredményezhet, a preferált beruhá-
zás önmagában kell, hogy többletadót eredményezzen.
A képviselő-testület mindemellett  úgy foglalt állást, 
hogy az adókedvezmény rendeletben történő elfoga-
dása és hatályba léptetése csak és kizárólag abban az 
esetben történjen meg, amennyiben a 2022. novembe-
ri üléséig az adóbevételeket is jelentősen befolyáso-
ló, olyan nem várt világpiaci, illetve gazdasági, mű-
szaki esemény (üzemzavar), valamint az adózást vagy 
az állami finanszírozást érintő, az önkormányzat pénz-
ügyi mozgásterét tovább szűkítő jogszabályváltozások 
nem következnek be, melyek veszélyeztetnék az ön-
kormányzat  hosszú távú feladatellátását.

F.L.

Fejlesztések, felújítások városszerte
Az önkormányzat 2022-es költség-
vetése amellett, hogy megbecsüli és 
értékeli a városért dolgozók mun-
káját, lehetőséget ad településünk 
folyamatos fejlesztésére is. A köz-
területek karbantartásán túl fontos 
és elengedhetetlen beruházások is 
megvalósulhatnak idén, így többek 
között a városközponti tó és kör-
nyezetének megújítása, a Lévay ut-
ca 1-11. számú épület előtti terület 
átépítése.

- Lassan már múlik a tél, az első fon-
tos dolgunk ilyenkor, hogy a Város-
gazda munkatársai körbejárják a vá-
rost, hiszen a téli időszak rengeteg 
rongálódást okoz az utakon, járdákon, 
ezeket rendbe kell tenni. Az év egyik 
legfontosabb fejlesztése kell, hogy le-
gyen a városközponti tó környékének 
a megújítása. Meg kell, hogy óvjuk a 
tavat, és azt is szeretném, ha létrejön-
nének olyan új közösségi terek, ahol a 
városlakók a járvány elmúltával talál-
kozni tudnak - nyilatkozta lapunknak 
dr. Fülöp György polgármester.
A tó rézsűjének további károsodása a 
rézsű burkolással történő megtámasz-
tásával előzhető meg. A tó környéké-
nek megújítása egyebek mellett a par-
ti sétány korrekcióját, vízparti mű-
tárgyak létesítését, tóterasz kialakítá-
sát, új utcabútorok telepítését jelenti. 
A feladat költségvetési előirányzata 
mintegy 112 millió forint.
A tervezett beruházások, felújítások 
közül a legelőrehaladotabb állapotban 

a Lévay utca 1-11. sz. előtti terület re-
konstrukciója van. 
- Március 16-ig mindenképpen átad-
juk a munkaterületet, jelenleg a köz-
beszerzési eljárás finisében vagyunk, 
hamarosan szerződünk a nyertes vál-
lalkozóval, nagyjából négy hónapot 
kell számítani a kivitelezésre, tehát 
legkésőbb nyár közepére megújul a 
terület - válaszolta lapunk kérdésére 
Vismeg Monika, a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Városüzemeltetési Osztály osz-
tályvezető-helyettese. - Megújul a tel-
jes terület, a burkolatok, a növényál-
lomány, új kerékpárút és gyalogjárda 
létesül, megváltozik a parkolóút, illet-
ve a parkolóállások is. 22 plusz 1 par-
koló épül, tehát lesz egy mozgássérült 
parkoló is a területen. Megújulnak a 

garázsbehajtók előtti területek, és ez-
zel megoldódik a csapadékvíz-elve-
zetés problémája, ami tudjuk, hogy az 
ott lakók egyik súlyos problémája. A 
kerékpárúton való közlekedés pedig 
biztonságosabbá válik azáltal, hogy 
a parkoló autókat „elvesszük” onnan. 
A tervezői költségvetés alapján 66,2 
millió forint az előirányzat a felújí-
tásra.
És még egy közlekedési jellegű fej-
lesztés. Az autóbusz-pályaudvar terü-
letén tavaly ideiglenes jelleggel - fel-
festéssel, kordonozással - kialakítot-
tak egy 20+2 férőhelyes P+R parko-
lót. A tervek szerint 62 db normál + 2 
db mozgássérült parkoló épül itt még 
az idén, melyre az előirányzat 51,7 
millió forint.

Ferenczi László

Még tart az oltási akció
November óta Tiszaújvárosban is 
fel lehet venni az oltást előzetes re-
gisztráció nélkül. Eddig a gyógy-
fürdő fiziko- és balneoterápiás rész-
legén kialakított oltóponton több 
mint ötezren oltatták be magukat.

Ezen a héten csütörtökön és péntek 
délután, vagy szombat délelőtt még 
mehetnek oltásért, akik igénylik. Fon-
tos tudni, hogy az oltási akció alatt 
nem maradnak el gyógykezelések. 
Korábban volt olyan időszak, ami-
kor át kellett ütemezni néhány keze-
lést, de január óta minden a megszo-
kott rend szerint működik a gyógyá-
szati részlegen.
- Csütörtökön és pénteken 13:00 óráig 

zajlik a betegellátás - mondja Nagyné 
Kántor Judit, a rendelőintézet főigaz-
gatója -, utána kitakarítják az épületet, 
és átállnak a lakosság fogadására. 14 
órakor kezdődik az oltás, szombaton 
pedig amúgy sincs nálunk betegellá-
tás, tehát ez nem akadályozza a keze-
léseket.
Novembertől februárig Tiszaújváros-
ban 5165-en vették fel az akció kere-
tében az oltást. Eleinte még nagy volt 
az oltakozási hajlandóság, februárra 
viszont a negyedére csökkent.
- Az oltási akcióhét elején 2000 fő fe-
lett volt az oltásra jelentkezők száma 
- folytatja Nagyné Kántor Judit. - Ez 
decemberben lecsökkent. Januárban 
1358-an jelentek meg, most már az 
500-at sem éri el a számuk.

Az ötödik hullám január végén tető-
zött, azóta egyre kevesebb az új be-
teg.
- Volt egy emelkedő tendencia - 
mondja Pap Zsolt alpolgármester -, 
aztán néhány napig stagnált a beteg-
szám, és most visszafelé megy, tehát 
úgy néz ki, hogy lecsengőben van a 
fertőzések száma.
A szakemberek már a negyedik oltást 
javasolják. Ezt négy hónappal a har-
madik oltás után vehetik fel.
- Azoknál a betegeknél, akik megkap-
ták az oltást, a tünetek, és a betegség 
lefolyása sokkal enyhébb - folytatja 
Pap Zsolt. - Utána érdeklődtem, akik 
kórházban fekszenek súlyos tünetek-
kel, azoknak nagy része oltatlan. 

Surányi P. Balázs
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A Lévay utca 1-11. sz. épület előtti terület teljesen megújul, és biztonságosabb lesz.

A városközponti tó és környezetének megújítása az év egyik fontos fejlesztése.

Az adókedvezmény újabb beruházókat hozhat a városba.



Önkormányzati támogatások
Az önkormányzat idén is támogat-
ja (sok esetben a korábbiaknál na-
gyobb összeggel) azon Tiszaújvá-
rosban működő egyesületeket, ala-
pítványokat, civil szervezeteket, 
melyek részt vesznek az önkor-
mányzati feladatok ellátásában, a 
város érdekében végzik tevékeny-
ségüket, közösségi teret biztosíta-
nak a városlakóknak, programja-
ikkal színesítik a város társadalmi 
életét. E szervezetek többsége ön-
kormányzati támogatás nélkül mű-
ködésképtelenné válna. 

Az egyházak 2022. évi működési célú 
támogatása: Tiszaújvárosi Római Ka-
tolikus Plébánia 15 millió Ft, Tiszaúj-
városi Református Egyházközség 15 
millió Ft, Tiszaújvárosi Görögkatoli-
kus Parókia 8 millió Ft.

Civil szervezetek támogatása: 17 mil-
lió Ft. Az előirányzat felosztásáról a 
benyújtott pályázati igények figye-
lembevételével márciusban dönt a 
képviselő-testület.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány alapító okiratában meghatáro-
zott feladatainak ellátására 18 millió 
Ft.

A Zabos Géza Horgász Egyesület 
2022. évi halasítási terve megvalósí-
tásához 2.2 millió Ft, a 2022. évi mű-
ködéséhez további 2.2 millió Ft.

A testület úgy határozott, hogy az ön-
kormányzat a „Tiszaújváros jövőjé-
ért” Alapítványhoz  idén is csatlako-
zik és 15 millió Ft-ot biztosít céljai-
ra, azzal, hogy a támogatás összege 
legfeljebb a MOL Petrolkémia Zrt. ál-
tal nyújtott támogatással megegyező 
mértékű lehet. 

Az éjszakai járőrszolgálat ellátásával 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot 
bízta meg a testület, oly módon, hogy 
a feladat ellátásába vonja be a Tisza-
újvárosi Polgárőr Egyesületet. A fela-
dat ellátására a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság 12 millió Ft támogatást 
kap. A kamerás térfelügyeleti rend-
szer működtetésére pedig 500.000 Ft-
ot. 
A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület 
részére 4.1 millió Ft a támogatás.  A 
Sulizsaru programhoz 300.000 Ft a 
támogatás. 

A nemzetiségi önkormányzatok mű-
ködésének és rendezvényeinek támo-
gatása:
Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 4.4 millió Ft, Tiszaújvá-
rosi Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat 300.000 Ft.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sülete általános működési támogatása 

10 millió Ft lesz az idei esztendőben. 

A Drogambulancia Alapítvány általá-
nos működési költségeihez 400.000 
Ft támogatást biztosít a testület.

A Borsod Állatvédő Alapítvány 4 mil-
lió Ft támogatást kap.

A Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola és Óvoda számára 48 
millió Ft, a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola szá-
mára 29.1 millió Ft működési támo-
gatást biztosít a testület annak érdeké-
ben, hogy az intézményekben nevel-
kedő tiszaújvárosi gyermekek a ko-
rábbi évekhez hasonló színvonalú fel-
adatellátásban részesüljenek.

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, 
a Miskolci Tankerületi Központ, to-
vábbá a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum támogatására 40 millió Ft kere-
tösszegű működési támogatást szava-
zott meg a testület. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ti-
szaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége a Tiszaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltóság laktanyájának felújításá-
ra (legénységi WC teljes felújítására), 
valamint klíma-berendezések beszer-
zésére 5.070.000 Ft felhalmozási célú 
támogatást kapott.

A Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Ala-
pítvány részére a 13th EuroGym Fesz-
tiválon való részvételéhez 1.5 millió 
Ft működési célú támogatást nyújtott 
a testület. 

A társasházak energiaracionalizálási 
és gépészeti feladatainak támogatásá-
ra 40 millió Ft áll rendelkezésre. 

Az önkormányzat a közfeladatok ellá-

tása érdekében két nonprofit gazdasá-
gi társaságot működtet. Az alapító ok-
iratokban meghatározott feladatok el-
látására a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. részére 690 millió Ft 
támogatással, a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. részére 198 mil-
lió Ft támogatással számol a költség-
vetés. 

Sportegyesületek működésének tá-
mogatására 214.265.952 Ft-ot, 
sportlétesítmények használati díjá-
ra 79.832.605 Ft-ot kíván az önkor-
mányzat fordítani, melynek célja a 
szabadidő-, versenysport és utánpót-
lás-nevelés segítése. (Részletek a 12. 
oldalon.) 

A 2022. évi Triatlon Európa Kupa jog-
díjának, illetve kapcsolódó költségei-
nek megfizetéséhez 25 millió Ft-ot, a 
Tiszaújvárosi  Triatlon Napok rendez-
vényeinek támogatására 6.5 millió Ft-
ot irányoz elő a költségvetés. 
A tiszaújvárosi diáksport egyesüle-
tek támogatására 11.593.000 Ft-ot, a 
sportfejlesztési koncepció megvalósí-
tására 1 millió Ft-ot, a Tour de Hong-
rie országúti kerékpáros körverseny 
tiszaújvárosi szakaszára 7 millió Ft 
támogatást tartalmaz a költségvetés.
Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány mű-
ködéséhez 700.000 Ft a támogatás.  
A városi rendezvények megvalósítási 
költségeire, a kulturális turizmus fej-
lesztésére 30 millió Ft-ot, a kulturá-
lis stratégia megvalósítására 2 millió 
Ft keretösszeget irányoz elő a büdzsé. 
A képviselő-testület határozatában 
felhívta a támogatott szervezetek fi-
gyelmét, hogy gazdálkodásuk során 
legyenek tekintettel arra, hogy az ön-
kormányzat az év folyamán további 
támogatást csak nagyon kivételes és 
indokolt esetben biztosít.

f. l.

Triatlon napok
Elkezdődött a július 16-17-re tervezett tiszaújvárosi triatlon Európa-kupa 
előkészítése, melyet az idén szeretnénk Prémium Európa-kupa szinten meg-
rendezni - nyilatkozta Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke. 
- Tervben van a junior Európa-kupa és a hagyományos Magyar Utánpótlás 
Gála is. Az idei tervek megvalósításához még sok feltételnek kell teljesül-
nie, hogy felelősségteljesen tudjunk tovább lépni. A nemzetközi versenye-
ken kívül a városlakóknak és vendégeknek szeretnénk újra kulturális-, to-
vábbi sport- és közösségi programokkal is kedveskedni. Az előkészítő mun-
ka, a szervezés előrehaladtával folyamatosan tájékoztatjuk majd az érdek-
lődőket.

Virágba borult 
lépcsőház

Télen hóemberek és karácsonyi manók látogatnak el 
az egyik tiszaújvárosi társasházba, ilyenkor, tavasz kö-
zeledtével pedig virágba borul és színes bogarak lepik 
el a lépcsőházat. Mindez az egyik lakónak, Olajos Zi-
tának köszönhető, aki már három éve fest akrillal. Az 
ablaküvegek díszítésének ötletét az internetről vette, 
szomszédai nagy örömére.

Az alkotó már rengeteg technikát kipróbált, a dekupázst, 
a dobozdíszítést, sőt, még manólakokat is készít. Az abla-
küvegekre krétafilccel dolgozik. Tizenkilenc évet töltött a 
kertészeti szakmában, innen ered a virágok szeretete. 
- Már télen is csináltam ablakrajzot, téli kis mintákkal. 
Amikor elmúlt a karácsony, még sokáig fent voltak, mert 
a szomszédaim nem akarták, hogy lemossam - meséli Zi-
ta nevetve. - Aztán gondoltam egyet, hisz jön a tavasz, al-
kossunk valami tavaszi mintát! Ezeket én stilizált rajznak, 
egyszerűbb rajznak nevezném, mivel nem annyira kidol-
gozott, mint amire az akrillal, a színek játszadozásával al-
kalmam nyílik. Ami nagy kedvencem, és monumentális 
munka, amikor magyar kupás cserépre alkottam manóla-
kot, illetve egy téli kis életképet.
Zita hat éve költözött Tiszaújvárosba. Amikor először dí-
szítette ki a saját ajtajához vezető lépcsőt, nagyon tetszett 
a lakóknak, akik ezt örömmel folytatták. 
- Mióta Zitáék ideköltöztek, ő mindig kreatívkodik a lép-
csőházban - tudjuk meg Berkesné Hajsz Hedvigtől, a ház 
egyik lakójától - Én ennek a tavaszinak is nagyon örül-
tem, ugyanúgy, mint a karácsonyi, adventi díszítésnek, az 
is elképesztően gyönyörű volt. Mindig csodálom Zitát, ha 
ő kigondol valamit, már látja is maga előtt, és tudja, mi-
lyen lesz. Én sajnos nem ilyen vagyok, csupán gyönyörkö-
döm benne.
A környéken lakóknak is 
feltűnik a nem mindennapi 
látvány, sokan megcsodál-
ják a műveket egy-egy séta 
alkalmával. Kapus Béláné 
az alkotó kislányával talál-
kozott a lépcsőház bejáratá-
nál, amikor először látta az 
ablakdíszeket.
- Éppen boltba mentem, 
amikor láttam egy kislányt, 
most már tudom, hogy az ő 
édesanyja festette - emléke-
zik Kapusné. - Meglepetten 
kérdeztem tőle, hogy mi ez a gyönyörű festmény az ajtóju-
kon, mire azt válaszolta, hogy az anyukája készítette. Ren-
geteg munka lehet ebben, mondtam is neki, üzenem anyu-
kájának, hogy a jóisten áldja meg a kezeit, nagyon örülök, 
amikor ilyen szépet láthatok.
Zita szerint ez a lépcsőház a legszebb a városban, ami-
kor teljesen kidekorálják, nem csupán ablakdísszel, hanem 
égőkkel, gömbökkel, fenyőágakkal. Az interneten elérhető 
„A mi lépcsőházunk...” című nyilvános fotóalbuma, mely-
re az ország minden pontjáról kap pozitív visszajelzést.
- Nekem nagyon tetszik, de nem csak a mostani, hanem a 
húsvéti, a karácsonyi dekoráció is  - mondja Encz János-
né, Zita egyik szomszédja. - Mind nagyon szép, mutatós, 
olyankor olyan a lépcsőházunk, mint egy kis múzeum. Ez 
köszönhető a szomszédasszonyomnak, hisz ő az, aki ezt 
bevezette és lelkesen készíti. Mi többiek pedig egy kicsit 
próbáljuk leutánozni, de az nem fogható Zita alkotásaihoz.

venna
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Zita szerint az ő lépcsőházuk a legszebb a városban.

Igazi tavaszi hangulat.



Ismeretlen ismerős: egy korszak vége

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
a vasúti személyforgalom az utób-
bi években rendkívül mostoha sors-
ra van kárhoztatva Tiszaújváros-
ban, és az „ideiglenes járványügyi 
menetrend” szép lassan el is kezdte 
beütögetni a koporsóba a szögeket. 
Ám a helyzet nem volt mindig ilyen 
borús. A tiszaújvárosi kötöttpályás 
személyszállítás fénykorának egyik 
meghatározó igáslova búcsúzott 
február 19-én. 

Gyerekkoromból jól emlékszem ezek-
re: egy nyári késő délután, a tiszapal-
konyai erőmű és a TVK is még mond-
hatni teljes gőzzel üzemel, az állomás 
restije, és a vasútállomás környéki 
garázssoroknál található kiskocsmák 
telve vannak a strandról hazaérkezők-
kel, vagy a munkával épp végzett, fá-
radt dolgozókkal, és ki tudja, talán 
valahol én is épp valami narancslevet 
szürcsölök. Eközben a háttérben jel-
legzetes, kék színű vonatok hozzák 
és viszik az embereket. Ezen szerel-
vények hosszú-hosszú éveken, talán 
évtizedeken keresztül is V43-as vil-
lanymozdonyokból, néhány klasszi-
kus, bőrüléses Bhv személykocsiból, 
és egy úgynevezett 300-as vezérlőko-
csiból álltak. Valószínűleg minden-
kinek van emléke ezzel a szerelvény-
nyel, akár abban a formájában, ami-
kor még 3-4 vagon is előfordult, vagy 
épp már csak abban az időben, amikor 
a mozdony az egy szem árva vezérlő-
kocsival szaladgált Miskolc (később 
már csak Nyékládháza) és Tiszapal-
konya-Erőmű állomás (később már 
csak Tiszaújváros) között. Egy biztos, 
a 300-as sorozatszámú BDt vezérlő-
kocsi szinte mindig jelen volt.

Mi is az a vezérlőkocsi? 

A vezérlőkocsik a magyarországi, kü-
lönösképpen a budapesti elővárosi 
vasúti közlekedés meghatározó ele-
mei 1962-es bevezetésük óta. Először 
természetesen gőzmodonyok szolgál-
tatták a vonó-, illetve tolóerőt, de ké-
sőbb a villany- és dízelmozdonyok 
is sorra kerültek. A vezérlőkocsi egy 
olyan, rendszerint a vonat egyik vé-
gén található személykocsi, mely-
ben az utas- és poggyásztér mellett 
egy vezetőfülke is található, ahon-
nan a mozdonyvezető irányítani tud-
ja a szerelvény másik végén található 
mozdonyt, illetve működtetni tudja a 
vonat fékberendezéseit. A vezérlőko-

csik használatával a két végállomáson 
nincs szükség a szerelvény megbon-
tására, és a mozdony „áthelyezésére” 
(körüljárására) a vonat másik végére, 
ezáltal gyorsabb fordulóidő érhető el. 

A 300-as vezérlők
 hattyúdala

Természetesen a vezérlőkocsiknak 
számos fajtája létezik, akadnak egé-
szen modern darabok is, így az eltű-
nésükre pár évtizedig még biztosan 
nem kell számítanunk. Ám jelen cik-
künk tárgya, a 300-asok végzete iga-
zából már a tavalyi év elején elérke-
zett. A klasszikus, a ’60-as évek ele-
je óta forgalomban levő 431-es soro-
zatszámú (akkoriban V43 1xxx szá-
mokon ismert) villanymozdonyokhoz 
tartozó vezérlők száma roppant mód 
megcsappant az utóbbi években, és 
tavaly februárban már csak 4 üzem-
képes példány állt a MÁV rendelke-
zésére. A kis darabszám miatt üzem-
ben tartásuk már nem lett volna kifi-
zetődő, és épp emiatt úgy döntöttek, 
hogy a lejáró fővizsgájú vezérlőket 
nem vizsgáztatják újra, ezáltal menet-
rendszerinti közlekedtetésük történe-
tére is pont kerül, amint a lejárat meg-
történik. Egy vasútbarátokból álló 
csoport már tavaly tavasszal is szer-
vezett egy úgynevezett fotósmene-
tet, amely során többek között a sze-
mélyvonatot 2013 óta nem látott Ti-
szapalkonya-Erőmű állomásra is elju-
tott egy 300-as vezérlővel közlekedő 
szerelvény, természetesen Tiszaújvá-
rost sem kihagyva. Az azóta eltelt idő-
ben (és valójában már előtte is) Tisza-
újváros vasúti forgalmát főleg Bzmot, 
és újabban BDVmot (Hernyó) motor-
vonatok bonyolították le, ám időnként 

431-es villanymozdony, és az egyik 
utolsó, még forgalomban álló vezérlő, 
a 318-as is időről időre tiszteletét tet-
te nálunk. Ez idén február 19-én tör-
tént meg legutóbb, és ezzel a 300-as 
vezérlőkocsik sok évtizedes hivatás-
beli története a végéhez ért, ugyan-
is abban a keserédes megtiszteltetés-
ben lehetett részünk, hogy hozzánk 
jött el utoljára menetrend szerint ez 
az ikonikus vasúti jármű, amely Ma-
gyaroszág vasúti közlekedését bátran 
mondhatjuk, hogy alapjaiban határoz-
ta meg hosszú évtizedeken keresztül. 
Ez az utolsóként közlekedő vezérlő, 
a 318-as az új Közlekedési Múzeum 
tárlatában lesz látható. 

A jövő

Az átlag utas szempontjából valójá-
ban nem változik semmi. A járvány 
elmúltával valószínűleg nálunk is 
visszatér a vasúti közlekedés a ren-
des kerékvágásba (vagy vágányra, 
hogy alkalomhoz illőek legyünk), és 
ha valaki rászánja magát, hogy ki-
jöjjön az egykor szebb napokat meg-
élt vasútállomásra, ugyanúgy végig-
döcöghet a 89-es vasútvonalon, hogy 
aztán esetleg Miskolc, vagy Budapest 
felé vehesse az irányt. De egy vala-
mi talán változni fog: ahogy a palko-
nyai erőmű, a TVK, a SZIK, a resti, 
és a vasútszéli kiskocsmák sem létez-
nek már egykori formájukban, úgy az 
ezekkel szorosan összefüggő, 300-
as vezérlővel közlekedő ingavonatok 
távozásával az egykori mozgalmas, 
dolgos hétköznapok egy újabb stabil 
szereplője tűnik el. Még talán akkor 
is, ha erre a búcsúra igazán csak pár 
ember figyelt.  

Mészáros Attila

Nem normális 
ajánlások

Jézsó Gábor (Egységben Magyarországért) és dr. 
Koncz Zsófia (FIDESZ-KDNP) után újabb jelöltet vett 
nyilvántartásba a helyi választási bizottság az április 
3-ai országgyűlési választásokra. A Normális Élet Párt-
ja (NÉP) színeiben induló Molnár Sándor jelöltté vált 
ugyan, de az ajánlóívein tapasztalt törvénysértések mi-
att a választási bizottság büntetőfeljelentést tett.

Az elmúlt évtizedekben a választások idején számos be-
jelentés, panasz érkezett a választási bizottsághoz, a mos-
tanihoz hasonló, durva törvénysértésről azonban nincs tu-
domásunk.
- A Normális Élet Pártja országgyűlési képviselőjelölt-
jének ajánlásait ellenőrizte a választási iroda, ennek so-
rán megállapították, hogy két választópolgár is bejelentést 
tett, hogy ő nem írta alá az ajánlóívet, az aláírását megha-
misították - tájékoztatta lapunkat a történtekről dr. Mol-
nár Tibor, a helyi választási bizottság elnöke. - A választá-
si iroda azt is megállapította, hogy további három állam-
polgár esetében az állampolgárok a választásra jogosultak 
névjegyzékében nem szerepelnek, korukra való tekintet-
tel, - 90, illetve 93 évesek - alaposan feltehető, hogy már 
meghaltak. A választási eljárásról szóló törvény úgy ren-
delkezik, hogy ha a választási bizottság törvénysértést ész-
lel, köteles az eljárásra jogosultat megkeresni, éppen ezért 
a választási bizottság most egyhangú szavazással feljelen-
tést tett a megyei főügyészségen választás rendje elleni 
bűntett elkövetése miatt. 
Az ügy pikantériája, hogy a két bejelentő a polgármeste-
ri hivatal dolgozója, ráadásul a helyi választási iroda mun-
katársa.
Mindez azonban nem befolyásolja a nyilvántartásba vé-
telt, és miután a leadott ajánlóíveken lévő 670 aláírásból 
523 érvényesnek bizonyult, a választási bizottság Molnár 
Sándort nyilvántartásba vette.
Erre még 9 jelöltnek van esélye, ennyien vettek fel ugyan-
is ajánlóíveket, de még nem adták le azokat. 
Február 25-e (péntek) 16 óra a jogvesztő határidő, amed-
dig ezt megtehetik, 16 óra után már nem lehet befogadni 
ajánlóíveket. 
Pénteken 16 óra után a választási bizottság ülést tart, még 
dönthet nyilvántartásba vételről, de egyébként kötelezően 
ekkor kell sorsolással meghatároznia a jelöltek szavazóla-
pi sorrendjét is.

F.L.

2022. február 24. Aktuális � 5.

Aláírást gyűjt a NÉP február 12-én Tiszaújvárosban.

A választási bizottság a feljelentés és a nyilvántartásba vé-
tel esetében is egyhangú döntést hozott.

300-as vezérlős ingavonat várakozik Tiszapalkonya-Erőmű állomáson 2004. december 30-án.   (fotó: hmsoft.fw.hu)

Napjainkra szinte kihalt a tiszaújvárosi állomás. 



„Érezd jól magad úgy, hogy nem ártasz senkinek”
Második állomásához érkezett a Ti-
sia Hotel interaktív eseménysorozata, 
a Tisia Szalon, melynek vendége Dé-
tár Enikő volt. A Déryné- és Artisjus- 
díjjal, valamint a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Lovagkeresztjével kitün-
tetett színművésznő, szinkronszínész és 
előadóművész életének és karrierjének 
legjelentősebb emlékeit idézte fel. 

Teltház és vastaps fogadta Détár Enikőt 
szombaton a Tisia Hotelben. A díva, belé-
pőjeként Liza Minelli és Cserháti Zsuzsa 
művészi profizmusát megidézve énekelte 
a „New York, New York” című, világhírű 
melódiát. Aztán elkezdett mesélni. Kendő-
zetlen őszinteséggel múltról és jelenről, si-
kerekről és nehezebb időszakokról, olykor 
elcsukló hangon gyermekeihez, valamint 
példaképeihez fűződő érzéseiről, színházi 
és televíziós munkájáról.
- Szeretem ezt a kavalkádot, mert kondi-
ban tart, szeretem, hogy ilyen színes és iz-
galmas az életem - mondta mosolyogva. - 
közel sem úgy készülök egy szerepre, aho-
gyan azt a kívülállók minden bizonnyal el-
képzelik. Én nem vagyok arra alkalmas, 
hogy órákon keresztül egy könyv felett ül-
jek, ezért nagyon sokszor, nagyon kis rész-
letekben tanulok. Például felmondom egy 
lemezre vagy egy pendrivre-ra, két-há-
romperces részletekre osztva akár a dal-
szöveget, akár a prózát, amelyeket vezetés 
közben, az autóban is meghallgatok. Hipe-
raktív vagyok - aminek egyébként nagyon 
sok előnye is van - de megtanultam így is 
elfogadni és szeretni magam. Ha nem a 
szöveget kell tanulni, hanem az adott sze-

repben való elmélyülést kell gyakorolnom, 
akkor általában egyedül, este vagy éjszaka 
próbálom magam olyan állapotba hozni, 
amelyben átérezhetem a szerepemet, aki 
vagyok abban a darabban.
- Van egy másik fontos szerep, az anyasze-
rep. Ez az élete másik ajándéka?
- Igen, az életemben az egyik legnagyobb 
ajándék az, hogy születhettek gyerekeim. 
Az elsőt, a nagylányomat, Gigit nem sok-
kal a főiskola befejezése után ölelhettem 
először magamhoz. Akkoriban minden-
ki azért akart lebeszélni a családalapítás-
ról, mert pályakezdő voltam, de én eldön-
töttem, hogy ennek a gyermeknek életet 
adok. Az édes kisfiamat, Zsebit már jóval 
érettebben, majdnem harmincnyolc évesen 
hoztam a világra. Róla pedig azért akartak 
lebeszélni, mert akkor már a karrierem kö-
zepén jártam.
- Elismert, befutott művészként is jár még 
énektanárhoz? Szüksége van erre?
- Nem lehet megúszni. Ha kimarad egy 
időszak, akkor az ember csak azon kapja 
magát, hogy pórul járt. Tizenkét évvel ez-
előtt volt egy hangszálműtétem, hálás va-
gyok, hogy ezután visszatérhettem a szín-
padra. Majdnem fél évig beszélni sem tud-
tam. Akkor azért megfordult a fejemben, 
hogy vége a karrieremnek. A műtét után 
megváltozott a hangszínem is. Akkor még 
műsorvezető voltam a televízióban, ők na-
gyon megértőek voltak velem. Aztán ta-
lálkoztam egy csodálatos foniáterrel, Dr. 
Mészáros Krisztinával az onkológiai inté-
zetben és egy fantasztikus énekmesternő-
vel, dr. Nádor Magdával, a Zeneakadémia 
egyetemi docensével. Nekik köszönhető-
en újraszülettem és folytathattam a pályá-
mat, a segítségükkel elkezdtem újra kemé-
nyen dolgozni, és sikerült visszatérnem. 
Nagyon megszenvedtem azt az időszakot, 
zokogva gyakoroltam az énektanár nappa-
lijában.
- Éveken keresztül televíziós műsorveze-
tőként is láthattuk a képernyőn. Ezt miért 
hagyta abba?
- Kirúgtak, ilyen egyszerű. Én már negy-
venévesen kerültem oda, ritkán alkalmaz-
nak ebben az életkorban nőt műsorveze-
tőként egy televíziónál. Ennek ellenére én 
nyolc évig dolgozhattam ott, és nagyon 
hálás vagyok a csatornának a lehetőségért. 
Éppen akkor volt pici - bölcsis és ovis - a 
fiam, délután vettük föl a műsort és késő 
este, éjszaka került adásba. Én köszönöm 
szépen a csatornának, hogy nyolc évig ott 
lehettem, szeretettel és hálával gondolok a 
mai napig azokra az évekre is.

- A bulvársajtóban gyakran olvashatunk a 
művésznőről. Az újságírók az emberről, a 
sztárokról írnak ilyet is, olyat is, hogy vi-
seli ezeket?
- Megváltozott a világ. Amikor 1986- 
ben elvégeztem a színművészeti főisko-
lát, még megtiszteltetésnek vették az új-
ságok, ha egy színész vagy zenész inter-
jút adott. Később aztán rá kellett jönnünk, 
hogy ha mutogatjuk a családunkat, annak 
meglesz a böjtje. Nem haragszom a bul-
várlapokra sem, hiszen az ott dolgozó új-
ságírók is fizetésből élnek, ezek a médiu-
mok pedig hozzátartoznak az életünkhöz. 
Megtanultam tudatosan kezelni az érdek-
lődésüket, ezért ritkán értek kellemetlen 
meglepetések. Soha nem pereltem be új-
ságot, pedig olykor meglett volna erre az 
okom, néha előfordult, hogy valótlan állí-
tásokkal szembesültem, amikor megláttam 
egy-egy címlapot. Manapság ilyen esetben 
- az első dühömet követően - nagyon gyor-
san elrendezem ezt magamban, mert minél 
tovább görgetünk magunk előtt egy prob-
lémát, annál tovább cipeljük magunkkal a 
terhet. Évek óta azt tapasztalom, hogy ha 
tisztességesen beszélek az emberekkel - 
köztük az újságírókkal - akkor nem fognak 
bántani.
- Vannak példaképei? Játszott együtt nagy 
színészlegendákkal anno?
- Fiatalon még volt szerencsém találkoz-
ni a Vígszínházban Ruttkai Évával. Életem 
első főszerepét Garas Dezsővel és Kállay 
Ilonával Jean Poiret: Kellemes húsvéti ün-
nepeket! című komédiájában játszottam a 
Vidám Színpadon, a második főszerepe-
met Csákányi Laci bácsival. Törőcsik Ma-
ri mellett is állhattam a színpadon. Fan-
tasztikus emberek voltak. De a fiatalok kö-

zül is nagyon sokat tudnék mondani, és azt 
gondolom, hogy mérhetetlenül igazságta-
lan a világ, hiszen nagyon sok tehetséges 
emberről soha nem hallunk, holott csodá-
latos művészek.
- A Dívákkal, Fésűs Nellyvel és Ladinek 
Judittal kizárólag szakmai vagy baráti vi-
szonyt ápol? 
 - A barátságunk 2001-ben, a Moulin Rou-
ge-ban kezdődött. Nagyon szeretjük egy-
mást és gyakorlatilag soha semmilyen vi-
ta, konfliktus nem árnyékolta be a barátsá-
gunkat az elmúlt két évtizedben. Amikor 
együtt lépünk föl, az mindig kaland és fel-
hőtlen öröm a számunkra. 
- Jön a születésnapja, szokott ilyenkor 
számvetést tartani?
- Nem szoktam. Nem titok, az ötvennyol-
cadik lesz jövő héten. A hatvanadikon sem 
szeretnék számot vetni a múltammal, ha-
nem ünnepelni. Az ötvenedikre én szer-
veztem egy nagy bulit magamnak, a negy-
venedikre még a gyermekeim édesapja. A 
hatvanadikra egy diszkós nagy bulit ter-
vezek. Most még azt gondolom, hogy a 
hatvanadikat lesz kedvem megünnepelni. 
Hogy a hetvenedik idején létezem-e majd 
még, azt a Jóisten sem tudja.
- Vannak még új céljai?
- Inkább emberi értelemben. Az ötvenedik 
életévtől - van, akinek már a negyvenedik-
től - elindul az a bizonyos „gyorsvonat” 
azt próbálom lefékezni. Szeretném szelle-
mileg és fizikailag topon tartani magam, és 
szeretném megőrizni az életkedvemet, az 
ambíciómat a szakmámhoz, az élethez.
- Mit üzen olvasóinknak?
- Érezd jól magad úgy, hogy nem ártasz 
senkinek.

Ördögh István

Hatvan év rock - az Illéstől a Tankcsapdáig

6. � Kultúra 2022. február 24.

Détár Enikő

Vannak korszakok, amikor valami jelentős történik a zenében. Az ’50-es évek rock and rollja, a ’60-as évek beat zenéje, a ’70-es évek rockja mind kellemes emlékeket ébreszt bennünk. 
Gitárok, pedálok, olyan felszerelések, amelyeket akkoriban leginkább csak becsempészni lehetett az országba. Illés, Metro, Omega, P. Box, Piramis. Aki nosztalgiázni szeretne, márci-
us 25-éig látogasson el a Városi Kiállítóterembe a Magyar Rocklegendák kiállításra.

Műtétje után fél évig beszélni sem tudott Détár Enikő.



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. 

Február 24., csütörtök
9:00 Héthatár: Fejlesztések városszerte - Munkában a meg-
változott munkaképeségűek - Választási aktualitások - Házi 
segítségnyújtás - Virágos lépcsőház - Oltópont - Kajak-kenu 
erőfelmérő - Kézi- és kosárlabda mérkőzések - Foci bajnoki 
9:15 Hétről-Hétre: Ünnepi diákszónokok - Tavasztól decem-
berig: rendezvényeinkről - Hope, a mentőkutya - Détár Enikő 

a Tisiában
9:50 Vallási negyedóra: Isten, egészség és gyógyítás: Dr. Prof. 

Altorjay Isván gasztroenterológus
Február 25., péntek

18:00 B4 Híradó 
Február 28., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - 
MEAFC  kosárlabda-, és a

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Salgótarján labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről 

Március 2., szerda
18:00 HétHatár: Sztrájk a MOL-ban? - Az érem másik oldala 

- Pedagógussztrájk - Választási aktualitások - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Miből mennyit? Vitamin körkép - Ma-

gyar rocklegendák - 30 éves a Karolah - Elkallódó fiatalok? - 
Kosárlabda - Labdarúgás

A Tisza TV műsora

Márciusi ifjú szónokok
Idén újra meghirdette a március 
15-ei ünnepi beszédíró pályázatot 
a Derkovits Művelődési Központ. 
A szónoklatokat fiataloktól várták, 
melyek érkeztek is szép számmal, 
tizenöten írták le ünnepi gondola-
taikat. A hét legjobban sikerült pá-
lyázatot a zsűri meg is hallgatta, ez 
alapján döntöttek arról, hogy kik-
nek az írása sikerült a legjobban, 
kik mondhatják el művüket a már-
cius 15-ei ünnepségeken.

- Nagyon szeretem a magyart és a tör-
ténelmet. Szinte minden szabadidő-
met olvasással töltöm - mondta Ko-
csis Anna, a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium és Kollégium tizen-
egyedikes tanulója, aki - mint utó-
lag kiderült -, megnyerte a versenyt. 
- Magyar fakultációra járok, és kíván-
csiságból néztem meg a pályázati ki-
írást. A fakultációsoknak egyébként 
kötelező feladat volt megírni a beszé-
det. Nekem jól sikerült, bejutottam a 
hét legjobb közé. A gondolataim fo-
lyamatosan fogalmazódtak bennem, 
a kulcsszavak használatában pedig 
az édesapám segített. Mindenképpen 
azt tartottam a jó iránynak, hogy az 
1848-49-ben történt eseményeket ki-
emeljem és összekapcsoljam a múltat 
a jelennel. Ez utóbbira nagyobb hang-
súlyt fektettem.   
- Mi motivált?
- Nagy büszkeség lenne, ha az ünne-
pi gondolataimat megoszthatnám má-
sokkal is, de a nyertes pályázattal járó 
pénzjutalom is ösztönzött.  
Ebben az évben csak az Eötvösből 
érkezett szónoki beszéd, külsősök, 
egyetemisták nem pályáztak.  A leg-
jobb írásokat meg is hallgatta a szak-
mai zsűri. 
- A válogatáskor az elsődleges szem-
pont az volt, hogy az írás tartalmilag 

mennyire felel meg egy szónoki be-
szédnek, és mennyire van jól felépít-
ve - nyilatkozta lapunknak Fodorné 
Szabó Valéria zsűritag, a gimnázium 
egyik magyar szakos tanára. - Tizenöt 
tanulóból hetet hívtunk be meghall-
gatásra, ahol már nagyon fontos volt 
az is, hogy mennyire tudja jól előadni 
a szöveget, hiszen az iskolában közel 
hatszázan hallgatják majd, illetve a 
városi ünnepségen is több száz ember 
előtt kell elmondania. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy mennyire tud szé-
pen beszélni. A történelmi tudással 
egyébként nincs gond, sokat tudnak 
a diákok erről a korszakról. Ez nem 
meglepő, hiszen már óvodás koruk 
óta ünneplik, megemlékeznek erről 
az eseményről. Ami inkább nehézsé-
get okoz, az az, hogy hogyan kell egy 
ünnepi szöveget, egy megemlékezést 
megírni. Itt nem feltétlenül a történel-
mi eseményeket kell elmondani, fel-
sorolni, inkább azt kell előtérbe he-
lyezni, hogy milyen érzést vált ki be-
lőle ez az ünnep, mi köze van ehhez 
az ünnephez a családnak, a városnak, 
milyen párhuzamot lehet húzni a múlt 
és a mai világ között, és mindezt ho-

gyan tudja átadni. A tapasztalat az, 
hogy nagyon ügyesek és nagyon jó, 
mély és értékes gondolataik vannak, 
amiket meg is tudnak fogalmazni. 
A meghallgatást követően a zsűri ki-
választotta a három legjobb szónok-
latot: Kocsis Anna, Sipos Adrienn és 
Takács Noémi ünnepi beszéde lett a 
befutó, őket hallgathatjuk meg az is-
kolai és városi ünnepségeken.

ema

Itt a farsang 
a Kazinczyban

Színes jelmezekbe bújt diákokkal telt meg a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola és Óvoda február 18-án. 
Voltak itt bohócok, varázslók, tündérek, nindzsák és ki-
rálykisasszonyok, de ellátogatott hozzánk Harry Potter is. 
Az álarcos felvonulást a folyosón tekintették meg az osz-
tályok tanulói, és nagy tapssal jutalmazták az ötletesebb-
nél ötletesebb maskarákat. A jelmezes bemutatkozás után 
az alsós diákok a tantermeikben kreatívkodtak. Készül-
tek lufi- és papírbohócok, majd a tornateremben a Kazin-
czy-exatlon pályán mérték össze gyorsaságukat és ügyes-
ségüket a kisdiákok. A felsős tanulók tantermek közötti 
vándorútra indultak, hogy az osztályok által egymás ré-
szére kitalált és előkészített feladatok megoldásával meg-
annyi jutalompontot gyűjtsenek, majd ők is a sportfelada-
tok területén mutatták meg rátermettségüket. A nap a 4. 
és 8. évfolyamosok báljával zárult, amelynek a Derkovits 
Művelődési Központ adott otthont. A járványhelyzet mi-
att rendhagyó módon rendezett farsangi esten a palotás ru-
hába öltözött negyedikesek a báltermek ünnepélyes han-
gulatát varázsolták a közönség elé. A nyolcadikosok sze-
met gyönyörködtető keringőjükkel kápráztatták el szülei-
ket, vendégeiket. A táncok között az osztályok eltelt isko-
lai éveiről készített kisfilmek, és énekszó szórakoztatták a 
közönséget. Az est zárásaként a nyolcadikosok szüleiket 
kérték fel egy keringőre. Bízunk benne, hogy a járvány el-
múltával, 2023 tavaszán a teljes színes karnevál visszatér-
het a színpadra, és az iskola apraja és nagyja közösen űz-
heti el a borongós telet. 

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Horgászok figyelmébe
Február 28-áig, hétfő délutánig kell leadni a horgászok-
nak a fogási naplót. A dokumentumot bevihetik szemé-
lyesen a Zabos Géza Horgász Egyesület irodájába vagy 
postán is elküldhetik azt. Az egyesület vezetése kéri, 
hogy a naplókat pontosan kitöltve, a halfogásokat ösz-
szesítve adják le. Aki ezt nem teszi meg, vagy nem ér 
be időben a kis könyve, az kétszeres áron, három he-
lyett hatezer forintért válthatja ki az állami horgászje-
gyet a 2022-es évre.

2022. február 24. Kultúra � 7.

Kocsis Anna a Petőfi szobornál mond-
hatja el beszédét. 

„Fellépés” előtt a hét legjobb beszédíró.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március
Február

25. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban 
étkező

28. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Március
01. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 

és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

02. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

 Minden gimnáziumban ét-
kező

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

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 "Esély" Napközi Otthon
08. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi is-

kola)
07.30 -12.00
és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 9.00 
és 
15.00-16.00

Bölcsődés gyerek és alkal-
mazott

09. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

07.30 - 12.00 
és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Kazinczy-ház 1. em. 73/3. 07.30 - 12.00 
és 
13.00-16.00

Óvodás gyerek és alkalma-
zott

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők
10. 
csütörtök

Kazinczy ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 12.00 
és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

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!

Önkormányzati tulajdonú 
lakótelkek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tu-
lajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán 
található lakótelkeket:

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték

(Ft)
1 1497/8 700 59 9 600 000 12 192 000

2.000.000

2 1497/10 707 63 9 200 000 11 684 000
3 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
4 1493/14 700 56 9 600 000 12 192 000
5 1493/16 700 60 9 600 000 12 192 000
6 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000
7 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000

Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték 

(Ft)
8 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

9 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
10 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
11 1493/29 700 49 9 600 000 12 192 000
12 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
13 1493/27 700 53 9 600 000 12 192 000
14 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
15 1493/25 700 57 9 600 000 12 192 000
16 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
17 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
18 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
19 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 

Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 

Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Kosz-
tolányi út 40. szám) 2022. március 18-án 12:00-13:00 óra között.

Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2022. március 22-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:
2022. március 23-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).
 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 

8. � Közlemények 2022. február 24.

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



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

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 a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a diétás szakács végzett-
ség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése

A bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet határozza meg.

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 19-4/2022. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03. 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03. 12.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet. Cím: 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

2022. február 24. Közlemények � 9.



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

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)

munkakörbe munkatársat keres. 

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

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

tapasztalat. 
A fényképpel ellátott önéletrajzokat 

a PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre, 
vagy 

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

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.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra) és 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban, határozatlan 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
• A teljes munkaidő esetében váltóműszakos beosztás: 5:00-13:00 óráig, illetve 14:00-
22:00 óráig.
• A részmunkaidő esetében a munkavégzés 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: 5/50036/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”, amennyiben a teljes munkaidős ál-
lásra kíván jelentkezni. 

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

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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 

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

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishely-
zet helyszínére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bár-
mely meglévő bizonyítván másolat szükséges.

Jelentkezni 2022. március 4-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-190-es telefonszámon lehet.
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A Sportcentrum eseményei
Február 25. (péntek)
Kosárlabda
Phoenix KK - MEAFC  bajnoki              Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok, 18.00 felnőtt csapatok
Február 26. (szombat) 
Labdarúgás
Utánpótlás teremlabdarúgó torna            Edzőterem
U7, U9, U11 csapatok mérkőzései          Játékcsarnok
11.00 FCT - Borsod Sport   Füves vagy Műfüves pálya
U19 bajnoki
13.00 FCT U16 - DEAC U15            Műfüves pálya
edzőmérkőzés
15.00 Sajószöged - Erdőhorváti             Műfüves pálya
edzőmérkőzés
Február 27. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 Sajószöged U19 - Hejőszalonta    Műfüves pálya
edzőmérkőzés
14.00 FCT - SBTC
bajnoki mérkőzés              Centerpálya
Kézilabda
11.00 TSC - MVSC
női csapatok bajnoki mérkőzése             Játékcsarnok

Egy pontot fújt be a szél
LABDARÚGÁS. Az NB III Ke-
leti csoportjának 22. játéknapján 
Sényőre látogatott a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros. A találkozó gól 
nélküli eredménnyel ért véget, de a 
kék-sárgák így is őrzik 5. helyüket.

Az év első mérkőzésén a Tállya el-
len aratott hazai siker és a találko-
zón rúgott 4 gól a folytatást illetően 
is több mint biztató volt a Tiszaújvá-
ros szempontjából. Igaz, most a baj-
nokságban a forduló előtt 7. Sényő 
várt az 5. helyen tanyázó újvárosiak-
ra. A szabolcsiak is győzelemmel nyi-
tották a 2022-es évet, Egerben 3-1-es 
sikert arattak, így joggal reményked-
tek abban, hogy erre a meccsre is át-
mentik jó formájukat. Az őszi talál-
kozót hazai pályán 3-1-re nyerte meg 
Vitelki Zoltán együttese, de az ottho-
nában mindenkire veszélyes szabol-
csi alakulat ellen most nem mehetett 
biztosra. Érdekességként megemlít-
hető, hogy a hazaiak kezdőcsapatából 
Bodó Gábor, Fabu Márton, Kapacina 
Kevin és Orosz Máté, valamint a cse-
rejátékosok közül Lakatos László és 
Vámos Márk is játszott korábban új-
városi színekben. 
Az első félidőben rendre a vendégek 
domináltak, 3-4 veszélyes helyzetet is 
sikerült kialakítaniuk, de ezeket nem 
tudták gólra váltani. A két legveszé-
lyesebb közül az elsőt rögtön a meccs 
elején, a 2. percben Nagy D. dolgozta 
ki, akinek 20 méterről leadott lövését 
védte a hazai kapus, majd a 30. perc-
ben Vitelki szögleténél is Járvás men-
tette meg csapatát a góltól. A Sényő 
jobbára a védekezéssel volt elfoglal-
va. Hiába volt nagy nyomás alatt a ha-
zai kapu, és birtokolta többet a labdát 
a hazaiak térfélén a Tiszaújváros, gól 
nélküli állással ért véget az első fé-
lidő. 
A szünetben a hazaiak trénere Toldi 
helyett azt a Vámost küldte pályára, 
aki tavaly még a Tiszaújvárost erősí-
tette. A sényőiek észbe kaptak, és sok-
kal veszélyesebben játszottak, mint 
tették az első játékrészben. Többnyire 
pontrúgásokból igyekezték bevenni 
Herczeg kapuját, de nem jártak siker-
rel. A vendéglátók legnagyobb hely-

zete a 75. percben maradt ki, amikor 
Kapacina K. fejesét védte a tiszaújvá-
rosi hálóőr. A rossz időjárási körülmé-
nyek - főképp az erős szél - miatt nem 
alakulhatott ki folyamatos és jó játék. 
A hajrára a hazaiaknál Lakatos, a ven-
dégeknél pedig Bartusz is pályára lé-
pett, de az eredmény már nem vál-
tozott, 0-0-val ért véget a mérkőzés. 
Összességében elmondható, hogy a 
döntetlen igazságos, egyik csapat sem 
érdemelt volna győzelmet. Az 1 pont-
nak köszönhetően a Tiszaújváros 41 
pontjával az 5. helyen áll a bajnokság-
ban. Vitelki Zoltán együttese legköze-
lebb február 27-én, vasárnap 14 órától 
a sereghajtó Salgótarjánt fogadja. 

Sényő - Tiszaújváros 
0-0

Sényő, 150 néző,  V.: Gál 
Sényő-Carnifex FC: Járvás - Bodó, 
Klepács, Fabu (Lakatos, 73.), Toldi 
(Vámos, a szünetben), Kapacina K., 
Phrakonkham, Farkas, Schmidt, Ka-
pacina V., Orosz. 
Edző: Fiumei Viktor, Imrő László. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg 
- Géringer, Gelsi, Pap, Bussy, Vitelki 
B., Lőrincz, Gottfried (Bartusz, 78.), 
Molnár M., Nagy D., Nagy P. Edző: 
Vitelki Zoltán.

Fiumei Viktor: Küzdelmes, tipikus 
egygólos mérkőzésen egyik csapat 
sem tudta megszerezni azt a bizonyos 

egyet. Mindkét csapat próbálta egy fé-
lidőn keresztül kihasználni a szél tá-
mogatását, de nagy veszélyben egyik 
kapu sem forgott. Igazságos eredmény 
született.
Vitelki Zoltán: Szinte végig kontroll 
alatt tudtuk tartani a mérkőzést, erő-
vel is jobban bírtuk. A játék minősé-
gét nagyban befolyásolta a nagy szél, 
ráadásul sajnálom, hogy folyamatos 
játék sem tudott kialakulni a sok meg-
szakítás miatt. Ebben a meccsben ma 
ennyi volt, nem vagyunk elkeseredve.

Brézai

A 22. forduló további eredményei:
DVSC II. - Békéscsaba II. 1-1
DVTK II. - Kisvárda II. 2-4

Újpest II. - Kazincbarcika 1-3
Tállya - Hajdúszoboszló 0-6

SBTC - Eger 0-1
Törökszentmiklós - BKV Előre 2-1

Hidasnémeti - DEAC 1-1
Putnok - Jászberény 2-0

Tiszafüred - Füzesgyarmat 1-1

Következik a 23.forduló:

2022. február 25., péntek 
18:00 Kazincbarcika - Tállya

2022. február 27., vasárnap
11:00 Hajdúszoboszló - Sényő

Újpest II. - Békéscsaba II.
14:00 Füzesgyarmat - Jászberény

DEAC - Putnok
BKV Előre - Hidasnémeti

Kisvárda II. - Törökszentmiklós
Eger - DVTK II.

Tiszaújváros - Salgótarján
Tiszafüred - DVSC II.

Hej, ha megfordultak volna a számok…
KOSÁRLABDA. A bajnokság 21. 
fordulójában Hódmezővásárhelyen 
vendégeskedett a Tiszaújváros. A 
tabella 10. pozíciójában állomáso-
zó ellenféllel szemben nem számí-
tott esélytelennek a Phoenix, ám a 
párját ritkító dobóformával dolgo-
zó hazai gárdával szemben nem si-
került győzelmet aratni.

Vásárhelyi Kosársuli - Phoenix KK
99-66 

(28-11, 27-15, 30-24, 14-16)

2022. február 18. Hódtói Sportcsar-
nok, Hódmezővásárhely.
Játékvezetők: Varga Zoltán, Mintál 
Csaba, Dr. Szalóki Bence. 
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drahos Gábor (5/3), Bán Tibor, 
Gerőcs Roland Bálint (11/3), Hegedűs 
Gergely (5/3), Jordan Madrid-And-
rews (18/3). Csere: Drizner Gábor (-), 
Hajdu Boldizsár (-), Frikker Marcell 
(6/3), Taskó István (-), Molnár Bence 

(3/3), Kovács Zoltán (4), Asszú Ádám 
(5). Vezetőedző: Siska János.
Eleinte fej-fej mellett haladtak az el-
lenfelek, ám az etap második felében 
egyre inkább nőtt a Vásárhely előnye. 
Bán, Hegedűs és Andrews pontjai, 
egy Frikker-büntető tizenegy pontot 
hozott, míg a hazaiak huszonnyolcat 
könyvelhettek el.
A második szakasz derekán húsz 
pontnál járt a különbség, amit nagy-
jából lehetett tartani a hetedik percig, 
ezt követően azonban ismét fokozó-
dott a vásárhelyi nyomás. A félidőre 
huszonkilencre hízott a hátrány.
A harmadik etap elején Andrews és 
Gerőcs találataival tudta valame-
lyest visszafogni a Vásárhely lendü-
letét a Phoenix, de a remek napot ki-
fogó ellenfelet nem lehetett megállíta-
ni. Később Drahos, Kovács és Asszú 
is eredményes volt, Molnár is jelent-
kezett egy triplával, ám ez mind kevés 
volt: a záró etapra már behozhatatlan, 
harmincöt pontos volt a hátrány.
Az utolsó játékrészben már egy fárad-

tabb Vásárhely játszott, kevésbé ültek 
a dobásaik, de egy két ponttal meg-
nyert etap ezúttal nem segíthetett a 
Phoenixen, amely megtette, amit tu-
dott, végig kitartóan küzdött, mégis 
komoly vereséggel kellett elhagynia 
a pályát.
Kutasi Gábor: Először is gratulálok 
a csapatomnak! Védekezésünknek is 
köszönhetően sikerült ilyen nagyará-
nyú győzelmet aratnunk. Minden já-
tékos hozzátette a mérkőzéshez, ami 
a feladata volt, és ez igazi csapatsi-
ker volt. Menekülünk a győzelmekbe, 
hogy elérjük az év elején kitűzött cé-
lunkat. 
Siska János: Gratulálok a Vásárhely 
csapatának, a mai napon szinte min-
denben jobbak voltak, mint mi. 24 el-
adott labdával nem lehet mérkőzést 
nyerni. Az is tény, hogy nem tudtunk 
a héten normálisan edzeni, öten, hatan 
voltak edzésen betegségek miatt. Ösz-
szeszedjük magunkat, és a következő 
mérkőzést megnyerjük. 

Sporttámogatások
Tiszaújváros képviselő-testülete együttesen csaknem 
295 millió forint működési, illetve létesítményhaszná-
lati támogatást nyújt a sportegyesületeknek 2022-ben. 
 
Tiszaújváros képviselő-testülete a sportegyesületek műkö-
désére rendelkezésre álló keretből az alábbi egyesületeket 
támogatja:

FC Tiszaújváros: 68.548.104 Ft
Phoenix KK: 50.654.458 Ft

Tiszaújvárosi TK: 25.075.219 Ft
Tiszaújvárosi SC: 31.921.000 Ft
Tiszaújvárosi TC: 1.649.438 Ft

Tiszaújvárosi Fitness SK: 2.508.000 Ft
Tiszaújvárosi KKSE: 33.139.733 Ft

Összesen: 213.495.952 Ft

Justitia Fuji-Yama SE: 770.000 Ft
A sportegyesület a támogatást 2022. december 31-ig hasz-
nálhatja fel a tiszaújvárosi edzőterem bérleti díjának ki-
egyenlítésére. 

A képviselő-testület a sportlétesítmények használatára 
biztosított keretből az alábbi egyesületeket támogatja:

FC Tiszaújváros: 16.875.000 Ft
Phoenix KK: 12.376.125 Ft

Tiszaújvárosi TK: 10.938.375 Ft
Tiszaújvárosi SC: 23.051.604 Ft
Tiszaújvárosi TC: 1.857.938 Ft

Tiszaújvárosi Fitness SK: 3.997.688 Ft
Tiszaújvárosi KKSE: 10.735.875 Ft

Összesen: 79.832.605 Ft

Az egyesületek a támogatást a 2022. április 1. és 2023. 
március 31. közötti időszakban használhatják fel. A 2023 
első három hónapjára járó támogatást 2022 decemberében 
kapják meg. A sportlétesítményeket a támogatás terhére 
kizárólag a versenyekre, bajnokságokra való felkészülés-
hez (edzéshez), illetve az adott sportág versenyének, baj-
nokságának lebonyolításához vehetik igénybe.

Hajszál híján

Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a TSC férfi kézilabdá-
zói megszerezzék első bajnoki pontjukat, pontjaikat. Az 
együttes a Hatvan csapatát fogadta, és 11-11-es félidei 
eredmény után csupán egy góllal 21-22-re maradt alul.

Nagy Dávid lövését nagy bravúrral védte Járvás.              (fotó: Szabolcs Foci Infó)

Sport � 11.2022. február 24.
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