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Ukránok a poliolban és a háborúban   

Több száz ukrán munkavállaló dolgozik Tiszaújvárosban, a Jabilben és a poliol építkezésen is. Aki két hete még 
munkásruhában és megkülönböztető zöld mellényben állt előttünk a sorban a városi üzletekben, az most kato-
nai egyenruhába öltözve védi országát. Mások maradtak és dolgoznak, építkeznek tovább. A külföldieket fog-
lalkoztató IREM SpA egyik vezetőjével, Massimiliano Carusoval beszélgettünk a poliol beruházáson dolgozó és 
a hozzánk érkező ukránokról és családjaikról. Cikkünk a 4. oldalon.

Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a március 15-
i ünnep körüli munkarendváltozás következtében a Pol-
gármesteri Hivatalban 2022. március 26-a (szombat) 
munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Teljesen megújul a Lévay utca eleje
Egy hete adta át az önkormányzat a 
Lévay utca 1.-11. számú épület előt-
ti területet a felújítást végző kivite-
lezőnek. Azóta gőzerővel folynak - 
egyelőre a bontási - munkálatok. A 
felújítás várhatóan a nyár elején fe-
jeződik be, s ezzel az ott lakók és az 
arra közlekedők régi vágya teljesül. 

- Nagyon szuper, hogy hozzáfogtak, 
nagyon örülünk neki - mondta Takács 
Béláné, aki az érintett Lévay úti épü-
letben lakik. - Nagyon kevés volt a 
hely a gyalogosnak, a kerékpárosnak 
és az autósok sem tudtak jól parkolni, 
mert a kocsik eleje belógott a kerék-

párútra. Ez a felújítás már nagyon rá-
fért erre a részre.  
A terület feladata nem változik, de 
teljes egészében megújul, lényegesen 
átalakul. Huszonkét parkolót, illetve 
külön egy mozgássérült parkolót is 
kialakítanak az épület előtt.   
- A közlekedő út északi oldalán me-
rőleges állású parkolók lesznek, mel-
lette megmarad a hatméteres közle-
kedő út - nyilatkozta lapunknak Vis-
meg Monika, a Pénzügyi, Fejleszté-
si és Városüzemeltetési Osztály osz-
tályvezető-helyettese. -  Az út mel-

lett párhuzamos parkolókat alakítunk 
ki, mellette aszfaltburkolatos kerék-
párút, térburkolatos járda lesz, illetve 
a garázsok előtti területet szintén tér-
burkolat fedi majd. Ezen kívül a ga-
rázsok előtti területen kiépül a csa-
padékvíz-elvezetés is. A cél a terü-
let jobb kihasználtsága, a kerékpáros- 
és a gyalogos közlekedés biztonságo-
sabbá tétele.  
A beruházás megközelítőleg bruttó 
71 millió forintba kerül. A felújítás 
előreláthatóan június közepére lesz 
kész. 

Itt a nyári idő
Európában, így hazánk-
ban is március utol-
só vasárnapján kezdő-
dik a nyári időszámí-
tás. Hivatalosan márci-
us 27-én, vasárnap haj-
nali 2-ről 3-ra kell állí-
tani az órákat.

Egy évente 100 ezer tonna propilén előállítására képes 
üzem alapkövét tették le lapzártánk után, szerdán a 
MOL Petrolkémia területén.

A MOL 2030-ig tartó üzleti stratégiájában azt a célt tűzte 
ki, hogy csökkenti az üzemanyagok részarányát a finomí-
tói termelésében a petrolkémiai, műanyagipari termékek 
javára. 2030-ig 4,5 milliárd dollárt fektet vegyipari üzletá-
ga fejlesztésébe. Ennek egyik meghatározó elemeként 1,3 
milliárd euró értékű beruházással egy poliol komplexumot 
épít Tiszaújvárosban, melynek kivitelezése hamarosan be-
fejeződik.  
A társaság most újabb fejlesztésbe kezd: 180 millió eurós 
zöldmezős beruházással egy propilén üzemet épít, amely 
évente 100.000 tonna propilént állít majd elő. Ez jelen-
tősen hozzájárul a MOL-csoport növekvő propilén igé-
nyének kielégítéséhez, valamint a poliol komplexum alap-
anyagellátásához.
Az új üzem alapkövét március 23-án helyezték le. Az ese-
ményről jövő heti számunkban tudósítunk. 

Alapkőletétel
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Az alapkőletétel pillanata. 

Takács Béláné

A parkolók, a járda és a kerékpárút is megújul.
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, 
vasárnap 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 27-én, Nagyböjt 4. vasárnapján 9.30-kor Sa-
jóörösön templombúcsú, amit Futó Béla piarista atya 
tart.
Első áldozás időpontja május 22.,  a bérmálkozás idő-
pontja május 29., vasárnap 11.00 óra. Az első felkészí-
tő összevontan az elsőáldozók és bérmálkozók részére 
március 25. 16.00. Ezen a napon teremtésvédelmi vi-
lágnap van, ezért más korosztályú hittanos gyermeke-
ket is szeretettel várunk erre a foglalkozásra. 
Április 1. első péntek, idősek, betegek húsvét előtti lá-
togatása. Március 30-áig jelezzék a környezetükben 
élő idős betegek szentségfelvételi szándékát.
Az „Erőtér” előadássorozat harmadik előadása április 
2-án, szombaton 17.00-tól. Az előadás címe: „Hold-
keltétől napnyugtáig”. Az ember testi és lelki egysége, 
és különbözősége. Előadó: Dr. Tóth Csaba orvos-pro-
fesszor. Az előadás helyszíne: Magyarok Nagyasszo-
nya Templom.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 vecsernye. Március 25-én az Isten-
szülő örömhírvételét ünnepeljük: 9.00 reggeli isten-
tisztelet, 17.30 Szent Liturgia vecsernyével. Szomba-
ton 11.00 Szent Liturgia, pannichida, 17.30 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Li-
turgia. Szerdán 17.30 Krétai Szent András bűnbána-
ti kánonja.
Húsvét előtti lelki napunkat április 2-án (szombat) tart-
juk: 10.30-tól gyóntatás, 11.00 Szent Liturgia. A gyón-
tatásban segít és a szentbeszédet mondja Főtisztelendő 
Juhász Géza atya, első helynök.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros:
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Sajószöged
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 9.00 óra

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 27-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd március 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

Három építési telek kelt el
A Keleti lakóövezetben meghirde-
tett 19 építési telekből mindössze 3 
kelt el a március 23-án tartott ár-
verésen. 

Az első árveréskor megmaradt 7 tel-
ket és a Tompa Mihály utcában kiala-
kított 12 telket egyszerre hirdette meg 
az önkormányzat. 

Kétszer verték dobra
Az érdeklődés csekély volt, mindösz-
sze két magánszemély és egy gazda-
sági társaság jelentkezett be, így a há-
rom telek alapáron kelt el. 
A gyér érdeklődés valószínűleg az 
inflációra, az építőanyagok drágulá-
sára, a hitelkamatok növekedésére 
vezethető vissza, hiszen tavaly ősszel 
jóval nagyobb volt a kereslet.
A 2021. október 19-ei első árverésre 
23 telket hirdettek meg a Kosztolányi 
Dezső utcában, melyből 16 talált gaz-
dára. Az árverésen 15 ingatlan alapá-
ron (bruttó 17.417 Ft/m2) kelt el, lici-
tálás során egy ingatlan esetében tör-
tént az alapártól kisebb mértékű elté-
rés, ebben az esetben bruttó 17.714 
Ft/m2 érték alakult ki. Az állam egyik 
esetben sem élt a törvény által szá-
mára biztosított elővásárlási jogával, 
arról minden esetben írásban lemon-
dott. 

Tapasztalatok
A képviselő-testület még augusztus-
ban, az önkormányzati tulajdonú la-
kótelkek megvásárlásának, valamint 
lakóépülettel történő beépítésének tá-
mogatásáról szóló rendelet elfogadá-
sakor felkérte a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy a telkek I. ütemének értéke-
sítését követően az illetékes bizottság 
ülésén adjon tájékoztatást az értékesí-
tésre és a támogatásra vonatkozó ta-
pasztalatokról. Ennek februárban, az 
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottság ülésén 
tett eleget a hivatal.
A tulajdonjogot szerzők kormegosz-
lása a következők szerint alakult: 20 
év alatti vevő 1 fő, 21-35 év közötti 6 
fő, 36-50 év közötti 16 fő, 50 év felet-
ti vevő 2 fő. Jogi személyként 2 társa-
ság vett telket.
A felsorolás alapján 92%-ban 50 év 
alattiak (házaspárok, élettársak) vásá-
rolták meg az építési telkeket. A ma-
gánszemélyek részére értékesített 14 
telekből 11 esetben a vevők jogosul-
tak voltak az önkormányzat telekvá-
sárlási támogatására, s ezzel a lehe-
tőséggel éltek is. A kérelmek alapján 
megállapítható, hogy a támogatottak 
nagy része kiskorú gyermeke(ke)t ne-
vel, házasságban, vagy élettársi kap-
csolatban él. Életkorukat tekintve kö-
zépkorúak, akik hosszabb ideje a vá-
rosban élnek.

Marad a rendelet
Emlékeztetőül, a támogatásra azon 
nagykorú magyar állampolgárságú 
házastársak, élettársi kapcsolatban 
élő, egyedülálló, vagy egyedül élő 

személyek jogosultak, akik a kérelem 
benyújtását megelőzően legalább 1 év 
folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
vagy akiknek lakó-, vagy tartózkodási 
helye nem Tiszaújváros közigazgatási 
területén van, de a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább 10 év tisza-
újvárosi lakó-, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkeztek. 
A támogatás összege önkormányza-
ti tulajdonú lakótelek megvásárlásá-
hoz 2.000.000 Ft kamatmentes visz-
szatérítendő, valamint annak lakó-
épülettel történő beépítését követően 
2.000.000 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatás. 
A kamatmentes visszatérítendő támo-
gatás visszafizetésének időtartama a 
támogatási szerződés megkötését kö-
vető 1 év türelmi időt követően 5 év. 
A bizottság szerint a tapasztalatok 
alapján a rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a támogatás célja meg-
valósult, ezért az önkormányzati ren-
delet módosítását nem javasolta. 

F.L.

Kard
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik már-
ciusi sorozatunk. A megfejtéseket 
április 5-ig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. március 24.

Ezúttal három telek talált gazdára.



Sztrájkoltak is, meg nem is a pedagógusok
A múlt héten több oktatási- és nevelési 
intézményben sztrájkba léptek a peda-
gógusok Tiszaújvárosban is. Informáci-
óink szerint a Hunyadi iskolában 27-en, 
a Széchenyi iskolában 4-en, az Eötvös 
József gimnáziumban 26-an vették fel a 
sztrájkot. A napközi otthonos óvoda dol-
gozói közül 18-an csatlakoztak a sztráj-
kolókhoz.

Tanárszemmel 
- Fél nyolc előtt megérkeztem az intéz-
ménybe - mesélte a pénteki eseményeket 
Táboriné Tóth Mária, a gimnázium egyik 
német tanárja, aki részt vett a sztrájkban. 
- A mai napon nekem az öt tanórából há-
rom órát írtak ki, amiket igyekeztem meg-
tartani, bár nem volt jelen minden diák, sőt 
olyan órám is volt, ahol nem volt egy ta-
nuló sem. Egyébként változó, hogy melyik 
osztályból hány tanuló jött iskolába. Az én 
osztályom 30 fős és körülbelül 18-an jelen-
tek meg. Szülői igazolással lehet igazolni a 
mai mulasztásokat. A maradék két órámat 
helyettesítéssel oldották meg. 
- A sztrájkot megelőző napon mondtuk a 

vezetőségnek, hogy a mai napra, azaz pén-
tekre szervezzük meg a sztrájkot - nyilat-
kozta Vékonyné Kveck Andrea, a gimnázi-
um sztrájkbizottságának tagja. - A vezető-
ség nemcsak a sztrájkolók létszámát, ha-
nem a pontos névsorát is kérte, azért, hogy 
a kormányrendelet miatt meg tudják szer-
vezni a mai napra is az iskolában a munkát. 
Eszerint a tanítási órák ötven százalékát 
meg kell tartani, illetve mivel mi gimnázi-
um vagyunk, a végzős diákok érettségi tan-
tárgyainak viszont a száz százalékát meg 
kellett tartani. Ezeket a dolgokat figyelem-
be véve készült a mai napra egy helyette-
sítési rend. A több mint 50 pedagógusból 
26-an sztrájkoltunk, ezért csak helyettesí-
téssel ezt a napot nem lehetett megoldani. 
Tudtuk előre, hiszen a tankerület felől ér-
kezett egy olyan iránymutatás, hogy az in-

tézményvezető utasítására azok a tanárok 
is, akik sztrájkolnak, be lehetnek osztva. 
Én, mint sztrájkoló,  a tizenkettedikes osz-
tályokban lévő óráimat nyilván megtartot-
tam. De sok kolléga volt, akiknek több órá-
juk is volt ezen a napon, ők megtartották a 
tizenkettedikes óráikat, illetve ha nem tud-
ták helyettesítéssel megoldani, akkor még 
a saját óráikat is meg kellett tartaniuk. Te-
hát papíron sztrájkoltak a pedagógusok, de 
volt, akinek négy órát is meg kellett tarta-
nia. A január 31-ei sztrájkról kiderült, hogy 
nem volt törvényes. Utána volt a polgá-
ri engedetlenségi mozgalom, akkor sokkal 
nagyobb létszámmal vettünk benne részt. 
Most végre itt van ez a törvényes sztrájk, 
igaz, hogy nagyon megnehezítették a dol-
gunkat. A baj az, hogy ez egy láthatatlan 
dolog, ezt nem érzékeli senki, ennek nincs 
semmiféle különösebb nyoma. Ma reggel, 
amikor megláttuk, hogy a sztrájkoló kol-
légák be vannak osztva tanítani, elgondol-
kodtunk azon, hogy ismét a polgári enge-
detlenséghez folyamodunk. Viszont a pol-
gári engedetlenségnek most már komoly 
következményei lehetnek. Sajnos. Ebben 
az esetben rögtön rendkívüli szünetet ren-
deltek volna el, és akkor tulajdonképpen 
teljesen értelmetlenné vált volna az akci-
ónk. 
- Lesz folytatás?
- Mivel határozatlan idejű a sztrájk, nem 
lehet tudni, hogy mi lesz a folytatás. De 
látva, hogy  a diákok mennyire támogatnak 
minket, akár itt helyben, akár a budapes-
ti eseményeket nézzük, ezek hatalmas erőt 
adnak számunkra. 

Diákszemmel
- Amint láttam, elég kevés diák jött ma be a 
suliba, sokan szolidaritásból inkább otthon 
maradtak és úgy gondolták, hogy kiállnak 
a tanárok mellett, hiszen ők minket is kép-
viselnek - nyilatkozta lapunknak Gyivák 
Bálint, a gimnázium végzős tanulója. - Én 
abszolút azt gondolom, hogy igazuk van a 
tanároknak. Minket nem lehet szétválasz-
tani tőlük.  Azt gondolom, hogy ez egy na-
gyon jó kezdeményezés, ennek hátha lesz 
valami hatása. Bízunk benne. Szerintem, 
ha valaki ki akar állni egy bizonyos ügy 
mellett, azt nem lehet máshogy, csak úgy, 
ha médiavisszhangot ad neki, kimegy az 
utcára, csak így lehet elérni valamit. Igen-
is álljanak ki amellett, hogy megbecsüljék 
őket, hogy több fizetést kapjanak, mert mu-
száj, hogy jobb életük legyen, és hogy ne-
künk is jobb életünk legyen.

Óvónői szemmel
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da Tündérkert épületében is sztrájkoltak a 
dolgozók. 
- A két országos pedagógusszakszervezet 
által meghirdetett sztrájkban 18-an vettek 
részt - tudtuk meg Kalmár Zsoltnétól, a ti-
szaújvárosi óvoda vezetőjétől. - Tizenhat 

óvónő és a pedagógiai asszisztens, vala-
mint egy dajka néni csatlakozott. A sztrájk-
bizottság megalakult, és nekem, mint ve-
zetőnek az volt a feladatom, hogy az elég-
séges szolgáltatást biztosítsam. Vélemé-
nyem szerint teljesen jogosan csatlakoztak 
a Tündérkert pedagógusai ehhez a sztrájk-
hoz, egyrészt a 2013-ban bevezetett életpá-
lyamodell által meghatározott minimálbér, 
mint vetítési alap, már jóval magasabb, je-
lentősebb pénztől esnek el a pedagógusok. 
A pedagógusok órabeosztása és a pedagó-
giai asszisztensek órakedvezménye, ami 
szintén szerepelt a sztrájkkövetelések kö-
zött, jogos, ezért én messzemenőleg meg-
értem a sztrájkban részt vevő kolléganőket.   
A szülők is együttműködőek voltak. A 
Tündérkert óvodában 31 gyermeknek kér-
ték az elhelyezését a pénteki napon, akik-
nek a felügyeletét két összevont csoport-
ban tudták megoldani. Az óvónők péntek 
reggel 8 órától 11 óráig sztrájkoltak.

Politikusi szemmel
A városba látogatott az MSZP-s egykori 
oktatási és kulturális miniszter, Hiller Ist-
ván. Természetesen nem mehettünk el a 
pedagógussztrájk mellett szó nélkül. 
- Teljesen igazuk van - kezdte Hiller István. 
- Olyasmiért tiltakoznak, amit egy normá-
lisan működő európai országban el sem tud 
képzelni az ember, nálunk meg ez a való-
ság. Olyan dolgot szeretnének a pedagógu-
sok visszakapni, amit a jelenlegi kormány 
ígért meg. Ezt két évig betartotta, aztán el-
törölte. Miről is van szó?  Azt mondta a 
kormány, hogy több munkát akarunk tőle-
tek, pedagógusok, ezért több pénzt adunk 
nektek. Most úgy néz ki, hogy több mézet 
rakunk a madzagra, a méz eltűnt, a madzag 
meg megmaradt. Az a rendszer, amit be-
vezettek, és ami egyébként harmincöt szá-
zalékkal magasabb pedagógusbéreket je-
lentett, azt elvették. Ez valóban felhábo-
rító és veszélyezteti az oktatás egészének 
ügyét, hiszen az oktatás ügye nem más, 
mint a gyerekeink jövője. Én is és az egye-

sült ellenzék is szolidárisak vagyunk a pe-
dagógusokkal, mi azonban a tiltakozások 
megszervezésében nem veszünk részt. Ezt 
az akciót a két országos pedagógus szak-
szervezet szervezi, de a szívünkkel és az 
eszünkkel is velük vagyunk.
- Mi a megoldás erre a problémára? 
- Higgyék el, a pedagógus nem azért van 
az iskolában, és nem azért megy be, hogy 
sztrájkoljon. Ő azért megy be, hogy a di-
ákoknak átadja a tudást. Ez a kormány 
kényszerítette őket arra, hogy ilyen lépé-
seket tegyenek, nincs más eszköz, csak a 
sztrájk. De, hogy a kérdésére egyszerű-
en és világosan válaszoljak, nem szakmai 
megoldása van ennek a kérdésnek, hanem 
politikai. A politikai megoldást pedig úgy 
hívják, hogy kormányváltás.
- Szó van arról is, hogy az ellenzéki össze-
fogás az önkormányzatoknak vissza akar-
ják adni az iskolákat. Hogyan lehet ezt 
megvalósítani?
- Mi azt mondjuk, hogy az önkormányza-
toknak ismét meg kell teremteni a törvény 
szerinti lehetőséget, hogy iskolafenntartók 
lehessenek. Nem kényszeríteném, és nem 
is fogjuk kényszeríteni az önkormányzato-
kat, hogy tartsanak fenn iskolákat. Azon-
ban, ha úgy gondolják, hogy azt az egyéb-
ként nagyszerű feladatot és terhet, hogy is-
kolafenntartó legyen, mint például az önök 
városa is, akkor ezt a törvény biztosítsa. Én 
hosszú időn keresztül voltam oktatási mi-
nisztere ennek az országnak, ennek a jo-
gi művelete körülbelül hét és fél perc egy 
miniszternek és egy fél nap az országgyű-
lésnek. A közoktatási törvény mellékleté-
ben föl van sorolva, hogy ki mindenki le-
het intézményfenntartó ma Magyarorszá-
gon. A következők: állam, egyház, alapít-
vány, egyesület, magánszemély. Na, ebbe 
a felsorolásba kell annyit beírni, hogy ön-
kormányzat, és kész is.
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Vékonyné Kveck Andrea

Az Eötvösben huszonhat pedagógus sztrájkolt.

A Tündérkert óvoda épületében sem vették fel a munkát. Ismét tiltakoznak a tanárok.



Ukránok a poliolban, ukránok a háborúban
Több száz ukrán munkavállaló dol-
gozik Tiszaújvárosban, a Jabilben 
és a poliol építkezésen is. Aki két 
hete még munkásruhában és meg-
különböztető zöld mellényben állt 
előttünk a sorban a városi üzletek-
ben, az most katonai egyenruhá-
ba öltözve védi országát. Sok had-
köteles fiatalt hazahívtak, menni-
ük kellett, mert háború van. Védik 
az otthonukat, a családjukat, ne-
kik most ez a feladatuk. Mások ma-
radtak és dolgoznak, építkeznek to-
vább. Hozzájuk folyamatosan ér-
keznek a feleségeik, gyermekeik, a 
családjuk, hogy egy békésebb or-
szágban vészeljék át a háborút, és 
együtt visszamehessenek majd oda, 
ahonnan most menekülniük kellett. 
A külföldieket foglalkoztató IREM 
SpA egyik vezetőjével, Massimilia-
no Carusoval beszélgettem a poliol 
beruházáson dolgozó és a hozzánk 
érkező ukránokról és családjaikról. 

- Hány ukrán munkavállalójuk van a 
poliol építkezésen és közülük mennyi-
en kaptak behívót? 
- Körülbelül 550 ukrán vendégmun-
kásunk van, amiből 30-32 embernek 
kellett visszatérnie Ukrajnába, mert 
hadkötelesek voltak, az összes töb-
bi vendégmunkás itt maradt, azért, 
hogy tovább tudjanak dolgozni és így 
el tudják tartani a családjukat. Segí-
tettünk nekik szálláslehetőséggel, aki 
erre igényt tartott, illetve bankszám-
lát nyitottunk nekik, hogy itt tudják 
segíteni a családjukat, akik a jelenle-
gi helyzetben egyelőre nincsenek ve-
szélyben, ott ahol laknak Ukrajnában. 

Munkásruhából 
egyenruhába

- Van hírük azokról, akik két hete még 
építkeztek, most pedig felfegyverkezve 
háborúznak? 
- Igen, a kollégának küldik az üze-
neteket, online tartják a kapcsolatot, 
a WhatsApp-on, láttam én is néhány 
felvételt, fotót, azok a fiatalok, aki-
ket pár napja még itt a munkaterüle-
ten munkásruhában láttam, azok most 
katonai egyenruhába öltözve védik a 
hazájukat. 

- Hova hívták őket, azt tudja? 
- A többségük fiatal és kijevi, ott tel-
jesítenek most katonai szolgálatot. Az 
egyikük mondta, hogy Kijevben az az 
iroda néhány napja már megsemmi-
sült a háborúban, amelyikben jelent-
keztek ide, a magyarországi munká-
ra. Szomorú ezt hallani és a képeket 
látni.  
- Nagy kiesés az a 30-40 munkás, akik 
most a háború miatt hazamentek? 

- Minden munkásunk, aki itt van je-
lenleg a területen, nagyon fontos sze-
repet tölt be, úgy is szoktuk hívni 
őket, hogy nélkülözhetetlenek. Akik 
viszont katonai behívót kaptak, men-
niük kellett, ez egy hivatalos ügy, 
ehhez így kellett állnia a cégnek is. 
Igyekszünk őket pótolni más nemze-
tiségű munkásokkal, hiszen szeret-
nénk, ha a munkafolyamatot nem za-
varná meg, és nem hívnának el több 
munkaerőt tőlünk. Az építkezés most 
már a végéhez közeledik, tehát sok-
kal kevesebb emberre lesz szüksé-
günk. Mivel van egy leányvállalatunk 
Romániában is, ezért az ukrán mun-
kaerőt most romániai munkásokkal, 
szakemberekkel tudjuk helyettesíteni. 
Ezek az emberek szigetelési és festé-
si munkákat végeznek, akik a műsza-
ki munkálatokhoz kellettek már telje-
sítették a feladatukat, vagy áthelyez-
ték őket egy másik európai projektre.

Segítenek a lakhatásban
- Az ukrán dolgozóik többsége a kon-
ténervárosban lakik, de vannak albér-
letben is jó néhányan a városban. Jöt-
tek már hozzájuk családtagok, a há-
ború elől menekülő rokonok?
- Körülbelül 30-40 ukrán vendég-
munkás hozta el eddig a családját Ti-
szaújvárosba, 16-17 családnak mi ad-
tunk segítséget tiszaújvárosi albér-
let keresésében, a többiek pedig in-
gatlan- irodákkal vettél fel a kapcso-
latot és maguknak intézték el a szál-

láslehetőségeket. Azok az ukrán csa-
ládok, akik átjöttek a határon, 2-3 csa-
ládtaggal jöttek, és mindenki regiszt-
rált a magyar határon a belépéskor. 
- Bizonyára fognak még jönni csalá-
dok, családtagok. Tudnak róluk? Egy-
általán tudnak nekik a lakhatásban 
segíteni? 
- Ha segítséget kérnek, akkor segí-
tünk természetesen, de most egyelő-
re nem érkezett jelzés, hogy segítsünk 
nekik itt az elszállásolásban. Egyéb-
ként nagyon nehezen lehet találni bár-
milyen albérletet most a városban, il-
letve az árak irreálisan fölmentek ah-

hoz képest, amire számítottunk. Egy 
hónapja már az árak elkezdtek csök-
kenni, viszont most ebben a háborús 
helyzetben teljesen ellentétes reakci-
ót tapasztaltunk, és nagyon felmen-
tek az árak. Egyelőre nincsen új meg-
keresés, akik hoznák a családjukat, 
de úgy is tudunk nekik segíteni, hogy 
egy másik projektre áthelyezzük őket, 
és akkor tovább tudnak menni csalá-
dostól, ha akarnak.

Fő a biztonság
- Milyen biztonsági előírások vonat-
koznak a belépőkre, a Tiszaújváros-
ban dolgozókra, a hozzájuk érkező 
családokra? 
- A többségük a konténervárosban la-
kik. Az első naptól kezdve nagyon 
szigorú előírások alapján jöhet be 
bárki ide, ahogy érkeznek az új mun-
kavállalók, mindenki egy személyre 
szóló belépőkártyát kap, ami azért is 
készül, hogy folyamatosan tudjuk el-
lenőrizni az emberek mozgását, ami-
kor elhagyják a konténervárost, illet-
ve amikor visszatérnek, továbbá, ha 
bármilyen probléma merülne föl. 

Az ukrán helyzetre tekintettel ezt 
most még jobban megerősítettük, 
amikor érkeznek az új vendégmun-
kások, még szigorúbb szabályok 
alapján ellenőrizzük őket, pontosan 
azért, hogy nehogy bármilyen prob-
léma merüljön föl, hogy esetleg be-
hoznak valamit a konténerváros terü-
letére. Egyébként itt a campben csak 
a vendégmunkások tartózkodhatnak, 
mert nekik lett ez a szálláshely kiala-
kítva, tehát a családfőhöz érkező csa-
ládtagok itt nem lakhatnak tovább-
ra sem. Ez vonatkozik azokra a csalá-
dokra is, akiknek mi segítünk, és a mi 
logisztikai személyzetünk segítségé-
vel itt vannak Tiszaújváros területén 
elszállásolva. Mielőtt befogadjuk, el-
visszük őket a szálláshelyre, minden-
képpen egy ellenőrzésen esnek át ők 
is, hogy nehogy valami olyan tárgy-
nak vagy dolognak legyenek a birto-
kában, ami nem legális.

berta

A gimiben is 
gyűjtöttek

Újabb adományokkal telt meg a Magyar Vöröskereszt 
egyik kisbusza, ezúttal a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium diákjai és tanárai csatlakoz-
tak a segítségnyújtókhoz. Elsősorban tartós élelmisze-
reket, babaápolási szereket, gyógyszereket, ruhákat és 
takarókat hoztak.
 
- Igazából szerintem ez nem a lakosság harca és nagyon 
rossz lehet az, hogy el kell hagyniuk az otthonukat. - 
mondta Porkoláb Márton, a gimnázium tizedikes tanuló-
ja. - Ezért én is úgy gondoltam, hogy mindenképpen sze-
retnék segíteni, és azt láttam, hogy az osztályból sokan így 
gondolták.  
- Nagy örömünkre minden osztályt megmozgatott ez az 
akció, rengeteg felajánlás érkezett - nyilatkozta lapunknak 
Tóth Réka, a gimnázium pedagógusa. - Felvettük a kapcso-
latot a Magyar Vöröskereszttel, ők elmondták, hogy miket 
gyűjtsünk, mire van nagy szükség. Az iskola diákönkor-
mányzatát is bevontuk a szervezésbe, ami nagyon jól sike-
rült. Természetesen a humanitárius okok most a legfonto-
sabbak, de nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy a gye-
rekekben erősítsük azt a fajta felfogást, hogy segíteni kell 
az embereken, segíteni kell az embertársainkon. Az ado-
mánygyűjtés a diákok erkölcsi- és humánus nevelésének 
előmozdításában is nagy szerepet játszik. 
Az adományokat először Miskolcra, a Borsod megyei lo-
gisztikai központba viszik. Ott kiválogatják és pár nap 
múlva szállítják tovább ukrán határmenti településekre.  
- Leginkább most tartós élelmiszerre, tisztálkodó- és tisz-
títószerekre van szükség - tudtuk meg Laták Kamillától, 
a Magyar Vöröskereszt megyei koordinátorától. - Ezeket 
próbáljuk minél nagyobb mennyiségben kiküldeni a hatá-
ron túlra. Folyamatosan gyűjtjük az adományokat, és úgy 
látjuk, hogy erre nagyon nagy szükség van. 
A határon túl az ukrán vöröskereszt veszi át az adományo-
kat. Ők juttatják el oda, ahol a legnagyobb szükség van a 
segítségre. 
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Massimiliano Caruso

Az ukrán dolgozók többsége a konténervárosban lakik.

„Láttam én is néhány felvételt, 
fotót, azok a fiatalok, akiket pár 
napja még itt a munkaterületen 
munkásruhában láttam, azok 
most katonai egyenruhába öl-
tözve védik a hazájukat. „

„550 ukrán vendégmunkásunk 
van, amiből 30-32 embernek 
kellett visszatérnie Ukrajnába, 
mert hadkötelesek voltak, az ösz-
szes többi vendégmunkás itt ma-
radt, azért, hogy tovább tudja-
nak dolgozni.”



Nincs új a nap alatt! 2010-ben már 
írtam a Tiszaújvárosi Krónikába, til-
takozásul az új posta Kresz-park-
ba történő megépítése ellen. Akkor 
szerencsére sikerült megmenteni a 
Kresz-parkot, és a régi postán min-
denki nagy örömére meg tudták ol-
dani az akadálymentesítést - meg-
épült egy lift - és így már a mozgás-
korlátozottak is gond nélkül igénybe 
tudják venni a régi épületet. 
Most, 12 év elmúltával ismét har-
colni kell a Kresz-park megmaradá-
sáért, mert a McDonald’s étterem-
nek csak a Kresz-park területe felel 
meg, ami nem csoda, mert közel van 
a buszmegállóhoz, sok az iskola és 
óvoda a környéken. A gyerekek suli 
után szívesen költenék itt a zsebpén-
züket. Természetesen a beruházónak 
és a város vezetésének a gyerekek 
egészsége egyáltalán nem fontos. 
A Kresz-park létesítésében anno én is 
többször részt vettem a volt kollégá-
immal együtt, társadalmi munkában. 
Ahogy sokan mások is a városban. A 
gyerekeim, amíg kicsik voltak, na-
gyon szerettek ott kerékpározni. A 
férjem az unokáinkat a Kresz-park-
ban tanította meg biciklizni. Most is 
sok gyerek jár ide biciklizni, szalad-
gálni és játszani. Ez egy pici, de fon-
tos területe a varosnak! Kellemes itt 
egy padon ücsörögve figyelni a gye-
rekeket, különösen nyáron, amikor 
sok fa hűsítő árnyékot ad. 
A városvezetés jobban tenné, ha fel-
újítaná ezt a Kresz-parkot, mert na-
gyon rossz állapotban van! Gondoz-
ni kellene és vigyázni rá! A városve-
zetésének már réges-régen az ilyen 
jellegű parkrészeket, zöldövezeteket 

(amikből már mostanra nem sok ma-
radt) védett, beépítésre tilos terület-
nek kellett volna nyilvánítani!   
Ezért az a véleményem: ha a McDo-
nald’s étteremnek csak a Kresz-park 
kell, akkor nekünk viszont nem kell 
a McDonald’s! 
Üdvözlettel: 
Kanyó Józsefné, 1972 óta tiszaújvá-
rosi lakos

Mondjunk 
véleményt!

A McDonald’s lehetséges új helyszí-
néről dr. Fülöp György polgármes-
ter a múlt héten adott hírt közössé-
gi oldalán. A témára nem csak olva-
sói levelünk szerzője reagált, nagyon 
sokan fejtették ki pro és kontra vé-
leményüket. A polgármester a hét-
végén újabb bejegyzéssel jelentke-
zett, melyben a véleménynyilvánítás 
újabb módjára is felhívta a figyelmet.

„Miután megosztottam Önökkel a 
McDonald’s étterem egyik új lehet-
séges helyszínét, nagyon sok visz-
szajelzés érkezett. Kifejezetten örü-
lök annak, hogy ennyien hangot ad-
tak a véleményüknek és köszönöm a 
kulturált hangnemben megfogalma-
zott kritikus észrevételeket”- írta a 
polgármester Facebook-posztjában. 
„Köszönöm azt is, hogy sokan pró-
báltak alternatív helyszíneket ajánla-
ni, azt azonban látniuk kell, hogy a 
sokszor elsőre kézenfekvőnek tűnő 
helyszínek esetében is komoly aka-
dályokba ütközne a megvalósítás.
Úgy gondolom, hogy a Kresz-park 
már évek óta egy olyan területe a vá-
rosnak, mely valamilyen módon min-
denképp rekonstrukcióra szorul(na). 
Egyeztetve a Polgármesteri Hivatal 
illetékes munkatársaival, jó lehetősé-
get láttunk abban, hogy a beruházás-
sal egy kulturált, rendezett környe-
zet alakítható ki, amely - bár eltér az 
eredeti funkciójától - jól illeszkedik a 
városképbe és a városlakók érdekeit 
szolgálja. 
Látva, hogy a kérdés milyen mérték-
ben mozgatta meg a közvéleményt, 
illetve tapasztalva, hogy első olva-
sásra sokan ellenezték az elképze-
lést, szeretnék lehetőséget biztosíta-
ni, hogy olyan módon is ki tudják fe-
jezni a véleményüket, melyből repre-
zentatívabb eredmény születhet.”
A polgármester a bejegyzésében azt 
kéri, akik állást szeretnének foglalni 
a témában, töltsenek ki egy néhány 
kérdésből álló kérdőívet, melyhez a 
linket megtalálják a hivatalos face-
book oldalán. 

Védjük meg a Kresz-parkot!

Szemét a szemünk előtt
Tisztelt Szerkesztőség!

Már évek óta ez a látvány tárul elénk, akárhányszor kiné-
zünk a Mátyás király út 10-12. alatti ház ablakából!
Már két éve, hogy bevittem a fotót az akkori állapotokról 
a polgármester úrnak, de érdemi változás nem történt. Pe-
dig itt sokan járnak, hiszen hozzák a gyerekeket óvodá-
ba, iskolába.
És nem csak esztétikai problémánk van. Jön a meleg és 
nem éppen kellemes illatfelhő lebeg állandóan a házunk 
előtt. Ez a konténerhely még akkor készült, amikor mind-
két ház szeméttárolója itt volt elhelyezve. Már az a tény is 
elgondolkodtató, hogy mi szagoljuk a másik ház szemeté-
nek a bűzét!
Jön a húsvét, a nyár és jó lenne, ha végre fellélegezhet-
nénk!

Üdvözlettel: Oláh Gyula
Mátyás király út 10. 6/1.

Köszönet 
a törődésért!

Ezúton szeretnék a nyilvánosság előtt köszönetet mon-
dani városunk LIDL áruháza három fiatal dolgozójának 
azért a segítőkészségért, a városlakók figyelmes kiszol-
gálásért, amely azt hiszem példaértékű lehet minden 
kereskedelemben dolgozó munkavállalónak. 
A mai rohanó világunkban minden embernek jólesik 
az a mosoly és kedvesség, ami jellemzi az ott dolgozó 
Abuczki Leilát, Kovács Gabriellát és Gál Tamást.

Köszönet nekik: egy városlakó 
(név és cím a szerkesztőségben)

A történetnek vége
Elmentél. Itt hagytál bennünket, két lányodat, vejedet, 
szeretett unokádat, kedves gondozónődet, akit már-már 
gyermekedként szerettél. Imádott cicukádat Dagit, az 
egész mindenséget... 
Előre megmondtad, hogy te onnan már többé nem jössz 
haza, de mi hittünk a gyógyulásban, hisz sok kerekesz-
székes ember él évekig. Ott töltötted a szeretet ünnepét, 
a karácsonyt, a szilvesztert magányosan, szenvedve, 
nagy fájdalmaktól övezve. Magányosan, hisz nem volt 
látogatás. Mi azért szinte napi szinten beszélgettünk, ha 
jó volt az állapotod, jókat nevetgéltünk. Olyan kedve-
sen tudtad mondani: „Szia szívem, mi újság?” Jókat ne-
vettünk, hogy Kókusz, a tacsitok szétrágta az unokád 
fülhallgatóját. Megtudtad, hogy Rubint Réka melleket 
csináltatott, mondtad, hogy nem tudtál volna aludni, ha 
ezt a fantasztikus hírt nem hallod. Próbáltalak informál-
ni az itthoni, a világban történt dolgokról, mivel el vol-
tál zárva a külvilágtól. Volt, hogy annyira rosszul érez-
ted magad, hogy nem tudtad felvenni a telefont, vagy 
nem volt aki a töltőre tegye. 
A hóvirág újra nyílik, a tulipán, az orgona, a magnóli-
ák is, de te már csak odaföntről gyönyörködhetsz ben-
nük. Nagyon hiányszol, az unalmas szürke délutánokon 
nyúlnék a telefonért, mert te mindig elérhető vagy - már 
hiába. Telefonod nem szólal meg többé...

Remspergerné Jaloveczki Anna 

Zárva lesz a fürdő
Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdő 2022. március 28-tól 2022. április 

14-ig karbantartás miatt zárva tart. 
2022. április 15-én péntektől újra, minden nap 

9:30-tól 20:00 óráig várjuk kedves vendégeinket.

Köszönettel: TiszaSzolg 2004 Kft.

2022. március 24. Aktuális � 5.

Olvasónk fotója a kérdéses helyszínről.

A Kresz-park felújításra szorul.

Sokan itt tanultak meg kerékpározni.



Másfél hét van a választásokig. 
Egyre több kampányrendezvényen 
próbálják meggyőzni szavazóikat a 
politikusok. A célegyenesben láto-
gatott városunkba Dobrev Klára, 
a Demokratikus Koalíció EP-kép-
viselője és az MSZP  egykori okta-
tási és kulturális minisztere, Hiller 
István is. Esélyekről, választási csa-
lásról és a bizonytalan szavazókról 
is kérdeztük az ellenzéki politikuso-
kat.  

A személyes találkozásban 
hisznek

- Akik most itt vannak, azok mind 
azon dolgoznak reggeltől estig, hogy 
április 3-a után végre egy európai, de-
mokratikus, szabad Magyarországban 
élhessünk. Én nagyon bízom benne - 
mondta Dobrev Klára, a közös ellen-
zéki lista második helyezettje. - Ér-
zem az emberekben az elkeseredést. 
Látják, hogy ez a tizenkét év orbá-
ni kormányzás sehova nem vezetett. 
Alig van olyan szegmense az életünk-
nek, ami könnyebb lenne, vagy jobb 
lenne, mint volt korábban. A mellet-
tünk dúló háború pedig megmutatja, 
hogy hová vezet az a fajta politika, 
amit Orbán vagy éppen Putyin kép-
visel.
- A felmérések szerint a fővárosi sza-
vazók támogatják az ellenzéki össze-
fogást. Hogyan tudják meggyőzni a 
kisebb településeken, falvakban élő-
ket?
- A személyes találkozásban hiszünk. 
A kormány oldaláról, ami most megy 
azt nem is tájékoztatásnak, nem is 
kommunikációnak, sőt már agymo-
sásnak sem nevezném, hanem már in-
kább pszichológiai hadviselés folyik. 
Csak egy példát mondok, huszonnégy 
órán belül kilencszer megismételték 
Orbán Viktor beszédét a közszolgálati 
tévében. Azt hiszem, ezt már tényleg 
nem lehet szavakkal leírni. Nekünk 
egyetlen lehetőségünk van, hogy ki-
megyünk az utcára, találkozunk az 
emberekkel. Mi ezt megtehetjük nyu-
godtan, nem golyóálló mellényben, 
mint Orbán Viktor. Mi szemtől szem-
be állhatunk a szavazókkal és meg-
beszéljük velük a problémáikat. Sze-
rintem ez az, ami a legfontosabb fel-
adatunk, az elmúlt években is ez volt, 
és most a következő időszakban is ez 

lesz és így fogunk kormányozni is.
- Tartanak választási csalástól?
- Abszolút. Először is, ami fontos, 
hogy a választási csalás nem vasár-
nap reggel hét órakor kezdődik, ha-
nem például már ma este a közszol-
gálati tévében. Senkinek ne legyen 
afelől egy pillanatra sem egy szemer-
nyi kétsége se, hogy nincs vagy nem 
lesz választási csalás. Csak körbe kell 
nézni, az egész országban is össze le-
het hasonlítani, hogy mennyivel több 
pénzt, ráadásul közpénzt használ a Fi-
desz a saját kampányára és mennyi-
re megfojtja az ellenzék lehetőségeit. 
Ennek ellenére érzem azt az erőt, ami 
az emberekben van. Most először azt 
is meg tudjuk valósítani, hogy min-
den egyes szavazókörben legyen el-
lenzéki megfigyelő. Hiszen emlék-
szünk arra, hogy négy évvel ezelőtt 
egyszer csak eltűntek szavazólapok, 
máshol pedig megjelentek vagy szin-
tén négy évvel ezelőtt láttuk, hogy 
hirtelenjében eltűnt és fekete lett a ké-
pernyő a választás éjszakáján. Most 
fel fogunk állítani egy önálló, alter-
natív szavazatszámláló rendszert is, 
hogy ne lehessen ezt még egyszer el-
követni. Ahol csak lehet, igyekszünk 
betömni azokat a lukakat, amelyeket 
a Fidesz tudatosan hagyott a választá-
si rendszerben.

Jézsó képviselni tudja 
a helyieket

Hiller István szintén az április 3-ai 
esélyekről és a részvétel fontosságá-
ról beszélt a Derkovits Művelődési 
Központban tartott fórumon. 
- Győzni akarunk és győzni is fogunk, 

hiszen olyan nagyszerű jelöltek van-
nak, mint itt önöknél Jézsó Gábor - 
mondta a MSZP választmányi elnöke. 
Egy hozzáértő, talpig becsületes, ren-
des ember. Én őszintén szívesen aján-
lom a tiszaújvárosiak és a választóke-
rület minden lakosának a figyelmébe. 

Nekem ez a hatodik kampányom. Sok 
ciklus óta vagyok megválasztott or-
szággyűlési képviselő. Tudom, hogy 
milyen alkat kell a parlamentbe, hogy 
a helyieket tudja képviselni. Tudom, 
hogy milyen politikai alkat kell ah-
hoz, hogy a helyiek sikereit elősegít-
se. Jézsó Gábor egy olyan gondolko-
dó, egy olyan kritikus személetű, ha-
tározott, de mégsem ordibáló típusú 
ember, akiről tudom, hogy jó képvi-
selője lesz a városuknak és a válasz-
tókerületeknek, és meglátják kitűnő 
képviselője a magyar országgyűlés-
nek.
- A bizonytalan szavazókat hogyan 
tudják meggyőzni?
- Azért érdemes elmenni szavazni, 
mert ez egy olyan dolog, ami minden-
ki életét befolyásolja. Olyan képvi-
selőt kell választani, aki tudja azt biz-
tosítani, hogy az embereknek ne kell-
jen minden nap politikával foglalkoz-
niuk. Ez egy hivatás. Az a normális, 
hogyha valakit érdekel a politika, az 
tudjon meg mindent róla, legyen er-
re lehetősége, viszont nem kell, hogy 
ott legyen a munkahelyeken, a csalá-
dok asztalánál, a hálószobában. A bi-
zonytalan szavazókat egy olyan em-
berrel, mint Jézsó Gábor, meg lehet 
győzni. Hiszen egy olyan ember kép-
viseli majd őket, aki ismeri a lakosság 
problémáit.  

ema 

Dobrev és Hiller is támogatja Jézsót
Telt ház 

a víztoronyban
Egy korábbi televíziós polgármesteri fogadóórán a víz-
torony tetejéről jelentkezett a Tisza TV és az adás után 
többen is érdeklődtek arról, hogy a városlakóknak mi-
kor lesz lehetőségük meglátogatni és megmászni a 261 
lépcsőfokot. Nos, áprilisban öt szombati napon.
A víztorony az önkormányzat tulajdonában van, de az 
üzemeltetésről az ÉRV Zrt. gondoskodik, ezért dr. Fü-
löp György polgármester felvette a kapcsolatot a cég 
vezetésével, hogy egyeztessen a látogatási lehetőségek-
ről. A készséges hozzáállásnak köszönhetően áprilisban 
szombatonként azok, akik regisztráltak a Facebookon 
megjelentetett weboldalon, megismerkedhetnek a víz-
torony belsejével és megcsodálhatják, hogy milyen ki-
látás nyílik a városra a magasból. 
Az öt napra szinte percek alatt „telt házat” regisztráltak 
az érdeklődők, ezért a polgármester újabb időpontokat 
kért az üzemeltetőtől, amely nem zárkózott el ettől, így 
lesznek további időpontok is.
A látogatás ingyenes, 10 fős turnusokban történhet, egy 
e-mail címről maximum két főt tudnak beregisztrálni.

Százötven hektáron 
égett a szárazfű

Feltehetően nyílt láng használata okozta kedden a nagy 
kiterjedésű tüzet Tiszaújváros és Polgár között. 
A városi tűzoltóegységek három gépjárműfecskendő-
vel vonultak ki, de a hajdúnánási és a szerencsi hivatá-
sos tűzoltók is közreműködtek a lángok megfékezésé-
ben. A jelzés délután 3 óra után érkezett, a tűzoltóknak 
este 9 óra után sikerült teljesen felszámolni a tüzet a 
szárazfüves vegetációval borított területen. A tűz nagy-
ságát jelzi, hogy olyan erős füstképződés volt, hogy a 
35-ös számú főút Polgár irányába eső részén ideigle-
nesen le kellett állítani a forgalmat.

6. � Voksoló/Színes 2022. március 24.

Hiller István

Jézsó Gábor és Dobrev Klára: Egységben Magyarországért. 

Dobrev Klára: Nem golyóálló mellényben megyünk az utcára, mint Orbán.



A 2022. április 3-ai országgyűlési 
képviselőválasztással 

és országos népszavazással 
kapcsolatos tudnivalók

Szavazás
Szavazni 2022. április 3-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, 
személyesen lehet.

A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú 
magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazono-
sító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal),
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény részével, amelyet a lak-
címbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelentés igazolásaként aláírásával, 
dátummal és hivatalos bélyegzőlenyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmaz-
za a lakcímet,
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást 
megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!
- ÉRVÉNYES: a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az 
útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. vagy azt követő időpont.
- ÉRVÉNYTELEN: a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, il-
letve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. március 11. előtti időpont.
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az 
értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás 
napján választópolgárt felvenni nem lehet. A választópolgár a fentiek után 
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, 
illetve kérdésre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.
A járvány terjedése és az esetleges megbetegedések elkerülése érdekében ja-
vasoljuk (nem kötelező), hogy lehetőleg mindenki hozzon magával az orrot 
és szájat eltakaró védőmaszkot, valamint, hogy ügyeljenek a távolságtartásra.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítását érintő járvánnyal kapcsolatos tudniva-
lókról a helyszíneken tájékoztatjuk a szavazópolgárokat. 
Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a 
szavazás napján nem a lakcímével azonos településen szeretne szavazni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthat-
ja vagy - levélben történő vagy ügyfélkapus azonosítás nélküli elektronikus 
benyújtás esetén - visszavonhatja, személyes vagy ügyfélkapus azonosítást 
követő elektronikus benyújtás esetén pedig 2022. április 1-jén 16.00 óráig 
ugyancsak visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészsé-
gi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát igényelhet a lakcímére. Ebbe a körbe tartozik, tehát jogszerűen 
kérhető mozgóurna akkor is, ha a választópolgár koronavírus miatt házi karan-
ténban van. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A mozgóurnát a választópol-
gár kérheti a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén találha-
tó egyéb címre, a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti sza-
vazókör területén található egyéb címre (március 25-én 16.00-ig átjelentke-
zés nélkül is, március 25-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét a helyi választási irodához 
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. 
március 30-án 16.00 óráig,
- személyesen 2022. április 1-jén 16.00 óráig nyújthat be. 
Ezen kérelmeket a helyi választási iroda legkésőbb 2022. április 1-jén bírál-
ja el. 
Kérelmét ugyancsak benyújthatja ügyfélkapus azonosítással interneten a sza-
vazás napján 12.00 óráig.
Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján 
legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be kérelem. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről érte-
síti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az 
- az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt!

Helyi Választási Iroda

2022. április 3-ai országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás
SZAVAZÓKÖRÖK

Tiszaújváros

Szavazókör

Akadálymen-
tességgel kap-
csolatos meg-

jegyzés

Szavazókörhöz tartozó utcák

1. 
Művelődési ház                            

(Bocskai utca 33.)
Igen

Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kos-
suth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mi-
hály utca

2.                                                            
volt  általános iskola                              
(Dózsa Gy. utca 2.)

Nem
Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa 
György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabad-
ság utca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.                                                                                                  
Tisza-parti  Szabadidőház  

(Neumann J. utca 1.)
Igen

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, 
Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Me-
zőcsáti út, Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Sa-
laktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély 
László utca, Vizafogó köz

4.                                                               
Középiskolai kollégium                    

(Munkácsy Mihály út 26-28.)

Igen, a hátsó 
bejárat 

akadálymentes

Irinyi János út, Lévay József utca páratlan 1-től 11-ig, Munká-
csy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Sze-
derkényi út páratlan 17-től végig 

5.                                                    
Kazinczy Református 

Ált. Iskola                           
(Munkácsy Mihály út 18.)

Nem

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár 
Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy 
Zsuzsanna utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi 
Péter utca, Simon Péter utca, Sólya László utca, Szederkényi út 
páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  páros, Teleki Blanka út, Tisza 
út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca 

6.                                                         
Brassai középiskola  

(Rózsa út 10.)
Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy 
Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 
14-től végig, Kosztolányi Dezső utca, Kőszegi György út, Lé-
vay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan ut-
ca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út

7.    
Szent István Katolikus 

Ált. Iskola 
(Rózsa út 12.)

Igen Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Ró-
zsa út páratlan,  Rózsa út páros 10-től végig

8.                                                    
Derkovits Művelődési 

Központ                      
(Széchenyi út 2.)

Igen

Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út 
páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út 
páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentke-
zettek és települési szintű lakcímmel rendelkező választó-
polgárok szavazóköre

9.                                                        
Városi könyvtár                                  

(Széchenyi út 37.)
Igen

Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út 
páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, 
Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

10.                                               
Tündérkert óvoda                                  

(Alkotmány köz 1/A.)
Igen

Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 
3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  Szent István út páros 
2-től 26-ig, Városház tér 

11.                                                              
Felnőtt háziorvosi rendelő                                        
(Bethlen Gábor út 11-13.)

Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 
1-től 7-ig, Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány 
páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás 
köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31/A-ig, Szent 
István út páros 32-től végig, Szent László út, Templom út, Zita 
utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig

12.                                                       
Hunyadi iskola                                

(Alkotmány köz 2.)
Nem Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13.                                             
Tiszavirág Idősek Klubja                       

(Mátyás király út 34.)
Igen Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14.                                              
Széchenyi iskola                                             

(Deák Ferenc tér 16.)
Igen Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Haj-

dú tér páros.

15. 
Széchenyi iskola  

(Deák Ferenc tér 16.)
Igen Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér 

páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16.                                                 
Szivárvány óvoda                             
(Pajtás köz 13.)

Igen
Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig,  
Lévay József utca páratlan 13-tól végig, Örösi út páros 46-tól 
56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17.  
Mozgáskorlátozottak 

egyesülete                                       
(Erzsébet tér 28.)

Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Kriszti-
na utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány pá-
ratlan 1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út pá-
ratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát ut-
ca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca 
páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig
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Költészetről Karafiáth Orsolyával
Március huszonegyedikét mindany-
nyian a csillagászati tavasz kezdete-
ként tartjuk számon, pedig más te-
kintetben is nevezetes ez a dátum - 
immár huszonhárom éve. A költé-
szet világnapja alkalmából a versek 
jelentőségéről és jövőjéről is beszél-
gettünk napjaink hazai irodalmá-
nak egyik legmeghatározóbb szer-
zőjével, Karafiáth Orsolyával.

- Mit jelent a költészet az ön számára?
- Bizonyára patetikusan hangzik, de 
annyira bennem élnek a versek, hogy 
sohasem vizsgáltam a költészet jelen-
tőségét. Olyan alapvető és nélkülöz-
hetetlen része az életemnek, mint a 
légzés. Ez talán annak is köszönhető, 
hogy már gyermekkoromban körül-
vett az irodalom. Anya is mindig gye-
rekverseket énekelve altatott el, ezen 
kívül sokszor hallgattunk megzené-
sített költeményeket Koncz Zsuzsá-
tól, Halász Judittól és a Kaláka együt-
testől. Már egészen kicsi koromban 
úgy éreztem, hogy a vers ugyano-
lyan fontos, mint a mese vagy a va-
sárnapi ebéd a családdal. Sajnálatos 
módon, az utóbbi években egyre ke-
vesebb verset olvastam és írtam, vi-
szont mostanában már kezdek vissza-
találni hozzájuk. Különös érzés, hogy 
a „visszatérésemet” Kántor Péternek, 
a személyiségemre egyik legnagyobb 
hatással bíró költőnek köszönhetem, 
akit nemrég veszítettünk el. Megkap-
tam az Elegendő ok című posztumusz 
kötetét és annyira megérintett, hogy 
mostanában megint olvasok verseket, 
gondolkodom rajtuk, idézeteket íro-
gatok fel.
- Mi lehetett az oka a versektől való 
ideiglenes eltávolodásának és Kántor 
Péter szerepe a visszatalálásban?
- Nagyon impulzív és érzelmes ember 
vagyok, egy jó ideje pedig nem talál-
tam meg azokat az alkotásokat a fo-
lyóirat-kínálatban, amelyek megérint-
hettek volna. Talán ez is lehetett az 
oka annak, hogy ideiglenesen elbú-
csúztam a versektől, noha az elmúlt 
években írt prózai műveimben is ren-
geteg lírai betét kapott helyet. Kán-
tor pedig éppen annyira emocioná-
lis, mint én, és rávezetett arra, hogy 
ne csak felületesen keresgéljek a friss 
irányzatok, szövegek között.
- 1999 óta ünneplik a költészet világ-
napját és ugyanabban az évben jelent 
meg első könyve, a Lotte Lenya titkos 
éneke. Hogyan élte meg, hogy „befu-
tott”?

- Befutást akkor nem érzékeltem, de 
való igaz, hogy az első kötet okozta 
eufórikus boldogság semmihez nem 
hasonlítható, ahhoz fogható sikerörö-
möt, azóta sem éreztem. Két helyszí-
nen, a Műcsarnokban és az Írók Bolt-
jában, Parti Nagy Lajos és Kemény 
István mutatták be, Fullajtár And-

rea szavalta a verseket. Akkor még a 
családom nagy része élt, ők is eljöt-
tek, akárcsak az összes barátom. Fura 
is erre visszagondolni. 1998-ban már 
ígéretet kaptam arra, hogy könyv lesz 
a munkáimból, össze is válogattam 
hozzá a verseket, de végül visszaad-
ták azokat. Nagyon csalódott voltam, 
utólag mégis azt mondom, hogy jót 
tett az az egy év várakozás, mert úgy 
formáltam tovább az anyagot, hogy 
egy közel sem hibátlan, ámde mégis 
erős kis kötet lett belőle.    

- Hogyan ír verset Karafiáth Orsolya?
- Állandóan jegyzetelek. Ha meg-
érint valami, ha megtetszik egy szó-
kapcsolat, vagy látok egy szép ké-
pet, azt mindig felírom. Apró elemek-
ből, hosszabb idő alatt építem fel a 
verseimet. Olykor azért másként ala-
kul. Tavaly az ÉS karácsonyi számá-
ban jelent meg a Folyton című ver-
sem, amely csupán percekkel a leadá-
si határidő előtt lett kész. Már üzentek 
a szerkesztőségből, hogy mindenképp 

várják a munkámat az ünnepi kiadás-
ba, de még sehol nem tartottam ve-
le, pedig nagyon elszánt voltam. Az-
tán az akkori barátom bezárt a kony-
hába és így szólt: „Van három órád, 
írd meg!” Hiába tiltakoztam, hogy ez 
nem így megy, folytatta: „Ez a szak-
mád, dolgozz!” Végül elkezdtem né-
zegetni a jegyzeteimet, és hirtelen be-

ugrott egy nagyon erős kép az egyik 
sorról. Onnantól már egyenesben vol-
tam. A versírás kicsit olyan, mint a 
szerelem. Sokakkal lehet jó kapcso-
latunk, de viszonylag ritkán vagyunk 
szerelmesek, mert abban mindig van 
egy kis misztikum. Ez a misztikum - 
amit nem lehet megmagyarázni - min-
den jó költemény születésében is ott 
van. 
- Véleménye szerint milyen jövő elé 
néz a költészet, különösen napjaink 
kortárs költészete a közösségi média 
korában?
- Versek, verses szövegek mindig lesz-
nek, bár való igaz, hogy a kilencvenes 
években - amikor fiatal voltam - még 
javarészt írásban próbálták ki magu-
kat az alkotni vágyók. Ma már sok-
kal inkább a látvány határozza meg 
az önkifejezés formáit, ezért szüksé-
ges új utakra terelni a vers népszerű-
sítését. Mindezek ellenére úgy vélem, 
hogy ez a műforma örök. Az utóbbi 
időben több sikeres kísérlet született 
arra, hogy ismét közel hozzák az em-
berekhez a költészetet. Gondolok itt 
például az InstaVersekre vagy a slam 
poetry műfajára, és lelkes pedagógu-
sok sokasága ugyancsak igyekszik át-
adni a kortárs költészet szeretetét is a 
következő generációknak. Amikor a 
húgom még tanított, számos kortárs 
szerzőt behívott az órákra, és osztott 
meg szövegeket is a diákjaival, akik 
közül aztán sokan rendszeres olvasók 
lettek. Gyakran össze is futok velük 
az író-olvasó találkozókon, ahol bárki 
megtapasztalhatja, hogy ugyanolyan 
ember vagyok, mint mindenki más. 

Ördögh István

Nyelvészkedők 
és matekguruk

„de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a 
cél felé,…” /Filippi 3,14/
A Míg Megnövök Alapítvány háromszoros akkreditált ki-
váló tehetségpont a 2020/2021. tanévben kérte fel a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskolát, hogy adjon 
otthont a MatekGuru Kárpát-medencei Matematika Csa-
patverseny és a Nyelvészkedők Kárpát-medencei Csapat-
versenyek területi fordulóinak. Erre a tavalyi tanévben a 
járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. 
A 2021/22-ben újra meghirdetett versenyekre megannyi 
csapat nevezett, hogy tudásukat elmélyítve fordulóról for-
dulóra haladjanak a cél, az országos döntő felé. 
A 2022-es területi fordulók március 2-án voltak, amelyek 
egyik Borsod megyei helyszíne iskolánk volt, mint akkre-
ditált kiváló tehetségpont, vendégül látva a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskola versenyző csapatait. 
A MatekGuru versenyen a tanulók a matematikai-logi-
kai területen, a Nyelvészkedők versenyen nyelvtani, anya-
nyelvi ismereteikről adtak számot. A dolgozatok javítá-
sát a nyíregyházi versenybizottság végezte. A tiszaújváro-
si területi döntőből az alábbi csapatok jutottak be az orszá-
gos döntőbe, és küzdhetnek meg az aranyserlegért a festői 
szépségű Sóstógyógyfürdőn. 
Nyelvészkedők: 
4. évfolyam: Baglyok csapata (Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola) Felkészítő: Bodolainé Nagy Be-
áta. 
5. évfolyam: Nyelvmesterek csapata (Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola és Óvoda) Felkészítő: Gyar-
mati Anikó. 
Matekguru: 
2. évfolyam: Okos macik csapata (Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskola) Felkészítő: Lovász-Tóth Beá-
ta, Bölcs baglyok csapata (Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola) Felkészítő: Lovász-Tóth Beáta. 
3. évfolyam: Űrmatekosok csapata (Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda) Felkészítő: Csernik-
né Nagy Mária Krisztina. 
5. évfolyam: FIKSZ csapat (Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola és Óvoda) Felkészítő: Ruszkai Gizella és 
Magyarné Simon Anita, Szuper négyes csapata (Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda) Felkészítő: 
Tóthné Lesnyák Viktória. 
Gratulálunk a döntőbe jutott csapatoknak, eredményes fel-
készülést kívánunk!

Vargáné Takács Judit 
a területi forduló szervezője

8. � Kultúra/Oktatás 2022. március 24.

Karafiáth Orsolya 
(Fotó: Koronczi Endre)

„...annyira bennem élnek a ver-
sek, hogy sohasem vizsgáltam 
a költészet jelentőségét. Olyan 
alapvető és nélkülözhetetlen ré-
sze az életemnek, mint a légzés.”

„A versírás kicsit olyan, mint a 
szerelem. Sokakkal lehet jó kap-
csolatunk, de viszonylag ritkán 
vagyunk szerelmesek, mert ab-
ban mindig van egy kis miszti-
kum.”



Március 24., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése

HétHatár: Pedagógussztrájk - Dobrev és Hiller Tiszaúj-
városban - Lévay úti beruházás-start - Ukránok a város-
ban - Mozgóurnás szavazás - Teleklicit - Víztoronytúra 

- Foci összefoglaló
 Hétről-Hétre: Pedagógus sztrájk - A volán mögött - A 

Partizán Tiszaújvárosban - Színházi világnap  - 
Adománygyűjtések a háborús menekülteknek - 

Kosár összefoglaló
Utána: a testületi ülés ismétlése

Március 25., péntek
18:00 B4 Híradó

Március 28., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK - DEAC U23 kosárlabda- és a TFCT - Putnok lab-

darúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Március 30., szerda
18:00 HétHatár: Önkormányzati döntések - Hamvas év-
forduló - Szederkúnó - Iskolanyitogató - Kísérletek és 
tapasztalatok - Tesco gyűjtés - Sebességellenőrzés az 

utakon - Külföldiek szavazása - 
Tavasz a kertben - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Választási információk -  Aki me-
sél: Képes Judit - Olcsó kenyér kontra kovászos  - 

Ki mit tud Szederkényben -  
Kosárlabda és foci összefoglalók

Március  31., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Országos hetedik 
a Brassai csapata

Március 12-én volt a SZAKE által szervezett országos 
versenyek döntője Budapesten, a Stefánia palotában. 
Iskolánk képviselői az ország legjobb 20 csapata közé ke-
rültek be az „Örökségünk ’48” elnevezésű, az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc témájában meghir-
detett versenyben. A kilencedikesekből álló csapat az elő-
kelő 7. helyezést érte el technikum kategóriában, ahol jó 
néhány idősebb korosztályú versenytársat is megelőztek. 
A csapat tagjai voltak: Csomós Máté, Juhász Kristóf  
9.GM és Szilágyi Kristóf 9.I osztályos tanulók. Felkészí-
tő tanáruk Kiss Éva. 
Köszönetet mondunk a sikeres szereplésben nyújtott se-
gítségért a tiszaújvárosi Karakter Alapfokú Táncművésze-
ti Iskolának.

Pénz beszél, beszéljünk a pénzről
A pénz nagy kérdés. Ha van akkor 
is, ha nincs, talán még nagyobb. 
Ahogy vesszük, no meg kinek, hogy. 
Van egy mondás, miszerint a pénz 
nem boldogít, én azért hozzáte-
szek egy kiegészítést, nem boldogít, 
de jó, ha van, ezzel talán a többség 
már egyetért. Az iskolákban évek 
óta tartanak úgynevezett pénzhe-
tet, hogy idejekorán elkezdjék ne 
csak költeni, hanem a pénzt hasz-
nálni tudni is a gyerekek. A Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban nemrégi-
ben több ilyen „pénzes” előadást is 
tartott Gulyás-Németh Adrienn, a 
Fundamenta személyi bankára, őt 
kérdeztük pénzkérdésekről.

 - Mikor kell elkezdeni a gyerekekkel a 
pénzről beszélgetni?
- A gyerekek pénzügyi nevelését nem 
lehet elég korán kezdeni. Ha úgy vesz-
szük, már kisiskolás korban elindul a 
folyamat azzal, hogy amikor regge-
lente megkapják a kis zsebpénzüket, 
az iskolabüfében megveszik a csoko-
ládét, üdítőt és ekkor már egyfajta ta-
nulási folyamaton mennek keresztül, 
mert be kell osztani a kis pénzüket.
- Mi az, ami egyáltalán érdekli őket? 
Mennyit fognak fel belőle? 
- Mindenképpen meg kell tanulniuk 
a pénzt kezelni, mivel gyermekkor-
ban még nem érdekli őket a pénz ér-
téke és nem is tudják felmérni, hogy 
az mit jelent. Matematikaórán is fo-
kozatosan tanulják, hogy mit is jelent 
a pénz. Természetesen ezt életkoruk-
nak megfelelően teszik.
- Tizenéves gyerekek körében sokan 
már a pénzszerzés lehetőségein gon-
dolkodnak. Érzik a pénz értékét?
- Gimiben már érdekli a gyerekeket 
az is, hogy hogyan szerezzenek, sze-
rezhetnek pénzt. Minden gyermek-
nek vannak vágyaik, amit szeretné-
nek megkapni, őket ez érdekli ép-
pen, ezért hajlandóak spórolni, hogy 
később a szülő megtámogatva őket 
anyagilag, megvásárolják például az 
oly régen vágyott kerékpárt. Vannak 
gyerekek, akik abból csinálnak pénzt, 
hogy a megunt dolgaikat elcserélik 
vagy eladják fiatalabb társaiknak. Az 
évek múlásával komolyabb céljaik is 
lesznek, amiért már ők is tudnak ten-

ni, például a diákmunka keretén be-
lül pénzre tesznek szert, így évek alatt 
felépül a rendszer, amit pénzügyi tu-
datosságnak nevezzünk.
- Manapság vonzó a pénzügyi pálya?
- Természetesen vannak gyerekek, 
akiket vonz a pénzügyi terület, bár vé-
leményem szerint elhivatottság kér-
dése.

- Te hogy keveredtél oda?
- Így voltam ezzel én is, amikor be-
lecsöppentem ebbe a pénzügyi világ-
ba a Fundamentánál, a vezetőm ad-
ta lehetőséget megragadva. A mai vi-
lágban nagyon nagy szükség van ar-
ra, hogy legyenek pénzügyi szakem-
berek, befektetési tanácsadók, azért, 
hogy irányt mutassunk az emberek-
nek, hogy milyen lehetőségeik van-
nak.
- Ismerjük a lehetőségeinket, keres-
sük, értjük azokat? 

- Léteznek hosszabb és rövidebb be-
fektetési formák, amellyel a jövőt 
megalapozva tudja elősegíteni min-
denki a pénzügyeit. Mindenki ma-
ga dönti el, hogy hosszabb vagy rö-
vid időre fektet be, ez attól függ, hogy 
mennyire kell, hogy mozgatható le-
gyen a pénze.
- Nehéz megérteni a pénz világát an-
nak, aki ezt nem tanulta?
- Én, mint pénzügyi szakember, nap 
mint nap látom azt, hogy nagyon sok 
embernek szüksége van arra, hogy 
irányt mutassunk számukra, mert nem 
tudnak tervezni. Úgy gondolom, ezt a 
fajta tudatosságot kell a gyerekeknek 
megtanulni ahhoz, hogy felnőtt ko-
rukban biztos pénzügyi döntéseket 
tudjanak hozni.
- Mi, felnőttek el tudunk igazodni a 
pénz világában? Milyen hiányossá-
gaink vannak?
- Magyarországon nem beszélhetünk 
pénzügyi kultúráról. Az emberek is-
mereteit kellene elsősorban tisztázni, 
azt, hogy a pénzügyi termékeket mire 
és hogyan használhatják. A tudatos és 
körültekintő döntéseikhez szükséges 
alapvető pénzügyi információk meg-
szerzése után értelmezni is kell azo-
kat. Fontosnak tartom, hogy a szü-
lők foglalkozzanak a gyermekek kö-
rében a pénzzel, és annak a kezelésé-
vel. Akár családi programként is le-
het gazdasági játékokat játszani, hogy 
a gyermek is szokja a pénz értékét, 
használatát.

berta
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A könyvtárban több előadást is tartott Gulyás-Németh Adrienn a gyerekeknek.

Gulyás-Németh Adrienn

A versenyző diákok a rendezvény helyszínén. 



Partizánok Tiszaújvárosban egy kamionban
Két napig Tiszaújváros adott otthont a 
Partizán YouTube csatorna élő adása-
inak. Azoknak az olvasóinknak, akik-
nek ismeretlenül hangzik ez a YouTube 
dolog, úgy tudnám elmagyarázni, hogy 
van egy internetes oldal, ami tulajdon-
képpen egy videó- vagy műsorkönyvtár, 
a rajta lévő adásokat pedig akkor nézi 
meg az ember, amikor éppen kedve van 
hozzá.

A Partizán stúdiókamionja csütörtökön 
délután gördült be a Városháztérre. Gu-
lyás Márton vezető szerkesztő úgy fogal-
mazott, ezen a turnén kultúrtörténeti, poli-
tikatörténeti, és választási műsorokat gyár-
tanak.
- Négy héten keresztül járjuk az orszá-
got, összesen nyolc településre jutunk el 
- mondta. - Olyan településekre, melyek 
billegő körzeteknek, csatatér területeknek 
számítanak. Az a szándékunk, hogy minél 
jobban bemutassuk a helyi ügyeket, megis-
merjük a helyi képviselőjelölteket, és azo-
kat az érdekességeket, amelyeket nem biz-
tos, hogy az országos nyilvánosság láthat 
az adott településekről.
Az adásnyitó vendég városunk polgármes-
tere volt, aztán Kákóczki Balázs városunk 
múltjáról mesélt, és ellátogattak a város-
gazda telephelyére is, ahol a Lenin szobor 
pihen. A csatorna egyik fiatal műsorveze-
tője, Tóth Jakab, Miskolcon nőtt fel, és in-
nen, Borsodból került a Partizánhoz.
- Igazából két dolog van, ami talán ebben 
segített. Az egyik az anyukám, ő úgy volt 
vele, hogy vagy itt maradok Borsodban, és 
akkor nem tudjuk mi lesz, vagy menjek a 
magam feje után, és akkor még össze is jö-
het valami.
- Most frissen végeztél az iskolában, mi az, 
amiben borsodiként lefőzted a többieket?
- Szeretném hinni, hogy teljesen más élet-
tapasztalattal tud az ember elmenni egy 
felvételire, ha nem Pesten nőtt fel. Nem 
mondom, hogy az egyik jobb vagy rosz-
szabb, csak teljesen más. Abból, hogy az 
ember egy kicsit kívülálló ilyen helyzetek-
ben sok energiát és erőt lehet meríteni.

- Internetes műsorszolgáltatók vagytok, 
szerinted a jövőben mindenki így fog adá-
sokat nézni, vége van a tévének?
- Megmarad a televíziózás, csak át kell ala-
kítania önmagát, mert más közönséget, és 
más célt fog kiszolgálni, mint amit eddig. 
Eddig mindenkihez kellett, hogy szóljon 
a televízió, hiszen mindenki azon keresz-
tül tájékozódott. Most viszont már lehet 
választani. Az online médiában is ez van, 
nem kell mindenkihez szólni. Ki kell vá-
lasztani egy nézőközönséget, ami nem fel-
tétlenül annyira tudatos, hogy én most Ko-
vács Istvánnak szeretnék műsort gyártani, 
hanem inkább egy belső keresés, hogy én 
ilyen műsort tudok gyártani. Ezen az úton, 
amin az online platformok átmennek, a te-
levíziónak is érdemes lesz átmenni előbb-
utóbb.
- Akkor fél nyolckor még mindig leülünk 
majd a híradó elé?
- A híradó speciális, mert az egy olyan élő 
műfaj, aminek megmarad a legitimitása. 
Hiszen az, hogy egy profi hírszerkesztő 
stáb összerak mindennap egy olyan dolgot, 
amit élőben nézhetsz, a lehető leggyorsab-
ban, az szerintem meg tud maradni. Igazá-
ból teljesen mindegy is, hogy ez a televízi-
óban, vagy az interneten történik. Az ösz-
szes többi, a szórakoztató műsorok, a ma-
gazinműsorok azok, amiknek mindenkép-
pen változniuk kell, ha fenn akarnak ma-
radni.
A műsorban Gulyás Márton a jelen ügyei-
re, a várost leginkább foglalkoztató kérdé-
sekre is kereste a választ.
- Szerintem ez egy izgalmas, összetett 
helyzet - mondta Marci -, hogy egy elvi-
ekben mesterségesen létrehozott város ho-
gyan tud átzsilipelni egy ilyen helyzetben a 
21. század körülményei közé. Az, hogy az 
ipar hogyan jelent egyfajta kötöttséget, de 
mégis egy típusú prosperitást a város szá-
mára, és ennek az egésznek milyen közös-
ségformáló ereje van, ha van egyáltalán. 
Illetve, ami szerintem különösen izgalmas 
Tiszaújváros vonatkozásában, az új, épülő 
MOL üzemegység, és az ennek felépítésén 
munkálkodó 2000-2500 külföldi, akik je-
lenléte egy ilyen erőteljesen menekült-elle-

nesre, és külföldi-ellenesre hangolt ország-
ban különösen izgalmassá teszi, hogy a he-
lyiek ezt hogyan élik meg.
- Még csak nagyon rövid ideje vagy itt a 
városban, mik az első benyomásaid?
- Nekem van egy ilyen értelemben roman-
tikus attitűdöm, vagy vonzalmam a panel-
házak irányába. Reggel, amikor a nap még 
megfesti őket, az szerintem különösen szép 
élmény. Elhiszem, hogy aki itt él, az nem 
találja ezeket ilyen értelemben vonzónak, 
de nekem van egy ilyen vonzalmam a szo-
cialista-realista építészethez is.
- Az adássorozat választási műsorként in-
dult, de a történelem átírta a tervet, más 
lett a fontossági sorrend?
- Most mindent a háború árnyékol be, picit 
zárójelbe tette a választást. Igazából most 
azt látom, hogy nem az a kérdés, ki lop és 
mennyit, vagy kinek milyen ígéretei van-
nak, hanem leginkább az, hogy kit látnak 
inkább a béke garanciájának az emberek. 
Ez nagyon váratlanul ért minket is, min-
denki mást is, mi sem így terveztük ezt a 
választási road show-t, tehát át kellett ala-
kítanunk a programot. Borzalmas, megrá-
zó, nem csak az a menekültáradat, ami ér-
kezik hozzánk, és akiknek az ellátásában 
a civil lakosság tényleg minden erőfeszí-
tést megtesz, a magyar állam pedig megint, 
szokásához híven alulteljesít.

A reggeli beszélgetős műsorban szó volt 
Borsod megye alternatív zenei életéről is. 
Uj Péter, az Index, és a 444 internetes hír-
portálok alapítója a rendszerváltás kezde-
tétől számos újságban írt zenekarokról, az 
underground életről, ő idézett fel régi em-
lékeket.
- 1985-körül kezdtem el koncertekre jár-
ni - mondta. - Még akkor a Tizedesék ját-
szottak az elsők közül, akkor már nem Ti-
zedes és a többiek, hanem talán Marina Re-
vü volt.
- Ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert 
1984-ben zárták börtönbe a CPg zenekart. 
Akkor, 1985-ben, emiatt nagyon csend lett 
hirtelen?
- Nagyon, igen. Ez volt az az időszak, ami-
kor nagyon kevés koncert volt. Volt egy kis 
félelem az egész szcénában. És meg volt 
a dolognak az a hangulata, hogy na, most 
elvisznek, vagy nem visznek el. Meg volt 
egy ellenzéki romantikája. De volt egy 
olyan érzés is, hogy most már akkor men-
jünk előre, mindenkinek elege volt min-
denből.
Az alternatív zenei rész vendége Funktasz-
tikus, vagyis Csató Adorján mezőkövesdi 
rapper volt. Aki pedig lemaradt a műsor-
ról, a rögzített adásokat a Partizán YouTu-
be csatornáján bármikor megnézheti.

Surányi P. Balázs

Mélyen zsebbe kell nyúlni a jogsiért
Tovább drágul a jogosítványszerzés 
költsége, ez azonban nem szegi kedvét a 
vezetni vágyó fiataloknak. A tiszaújvá-
rosi autósiskolákban is sokan szeretné-
nek jogosítványt szerezni.

Öt év alatt több mint 80 000 forinttal drá-
gult a jogosítvány. Tavaly egyes autósisko-
lákban 250 000 forintba került, idén már 
295 000 forint a tandíj.
- Nálunk egy évvel ezelőtt 6000 forint volt 
egy gyakorlati óra, most 7500 forint, a tan-
díj pedig 45 000 forinttal emelkedett. En-
nek több oka is van: az üzemanyagárak, az 
oktatók bére, az inflációs hatások, a gép-
kocsik és az alkatrészek drágulása - nyilat-
kozta Sütő Sándor, a BI-LUX Autósisko-
la vezetője.
A magas árak ellenére folyamatos a jelent-
kezés a tiszaújvárosi autósiskolákba. A leg-
több diák már a beiratkozáskor számol a 
plusz költségekkel, ha egy esetleges siker-
telen vizsga után újabb órákat kell vennie. 
Apostol-Csatos Enikő már közel van a cél-
hoz, napokon belül lesz a forgalmi vizsgá-
ja.
- Pénteken lesz a vizsgám, nagyon szeret-
ném, ha sikerülne - mondta. - Ha mégsem, 
akkor körülbelül tíz órát veszek még, il-
letve ott van a vizsgadíj is. Ez nagyjából 

100 000 forintot jelent pluszban, pedig már 
most 400 000 forint körül járok.
A diákoknak 29 órát kell kötelezően leve-
zetniük a vizsga előtt. Ez azonban Kőrössy 
Brigitta, a Kőrössy Zsolt Autósiskola gép-
jármű-oktatója szerint kevésnek bizonyul.
- A harmincadik órán mehet a tanuló vizs-
gázni. Sajnos azonban ez az óraszám most 
már nem elég, többségében plusz ugyan-
ennyivel kell kalkulálni, tehát ötven-hat-
van órával ahhoz, hogy valaki sikeres vizs-
gát tehessen - kezdte Brigitta. - Ez átlago-
san a második-harmadik alkalommal szo-
kott sikerülni. Ha valaki az ötödik vizsgát 
sem teljesíti, kötelezően meg kell jelennie 
egy PÁV vizsgán Budapesten. Ezen a pá-
lyaalkalmasságin többek között reflex- és 
pszichológiai vizsgálatra lehet számítani, 
hogy kiderüljön, biztosan alkalmas-e az il-
lető a vezetésre.
A pandémia alatt nem volt tantermi képzés, 
csak online KRESZ-tanfolyam. Ma már ki-
nyitottak az iskolák, ám kevesen választa-
nak tantermi oktatást, hozzászoktak az in-
ternetes tanuláshoz.
- Sokak szerint ez azért jó, mert nincs kö-
telező órarend, akkor tanul a diák, amikor 
ráér, a saját időbeosztása szerint - mond-
ta Kapusi Zoltán, az Ön-Indító Autósiskola 
vezetője. -  A tantermi képzéseknél a tanu-
lók tudtak az oktatókkal konzultálni, tud-

tak kérdezni, kaptak magyarázatot. Az on-
line tanfolyamon viszont csupán leírva lát-
ják mindezt, ezért nehezebben értik meg az 
összefüggéseket, ez pedig a gyakorlati ve-
zetés során azonnal ki szokott derülni.
A jogosítvánnyal rendelkezőknek rendsze-
res orvosi alkalmassági vizsgálaton kell 
részt venniük. Lapunknak Dr. Heldner Syl-
via üzemi főorvos nyilatkozott.
- Ma már sokkal lazábbak az előírások a 
szűréseken. Régen kizáró ok volt a cukor-
betegség, a magas vérnyomás, vagy ha az 

illetőnek infarktusa volt. Ma már szinte 
mindenki kaphat jogosítványt. A lényeg, 
hogy rendszeresen lássa orvos, ha vala-
milyen betegsége van, akkor pedig szedje 
rendesen a gyógyszereit. 50 éves korig tíz-
évenként kell részt venni az alkalmasságin, 
50 és 60 között ötévente, 60 és 70 között 
háromévente, 70 fölött már kétévente. En-
nek az ára nálunk ötvenéves korig 10 800 
forint, ez a kor előrehaladtával egyre csök-
ken, hetven év felett már csak 6100 forint.

venna

10. � Aktuális 2022. március 24.

Tóth Jakab (balra) és Uj Péter a kamionstúdióban. 

A fiataloknak nem szegi kedvét, hogy drága a jogosítvány megszerzése. 



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március

Március Helye Ideje Kinek a részére
24. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étke-
zés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

29. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Központi étte-
rem)

12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

30. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Gondozóház) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

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

Bóbita, Tündérkert, és Szi-
várvány óvodák gyermek 
és alkalmazott pótbefizetés

31. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

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!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába 
a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás:
2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. (csütörtök) napján 8.00-17.00 óra kö-
zött az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 
13.) lesz. A beiratkozás - járványügyi szempontok figyelembevételével kialakított - 
rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda honlapján 
a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el. 
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai honlapról tájékozódni, abban 
az esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tá-
jékoztatást.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
az irányadó.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a ne-
velési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodaköteles 
gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, vagy 
jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az 
évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös 
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogosult engedé-
lyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-
ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom 
korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába járó 
gyermekeket nem kell újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik har-
madik életévüket 2022. december 31. napjáig töltik be. 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, 
mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója 
az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás 

utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási 
Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) 
elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni. 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatá-
si területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan ne-
velhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, 
gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar-
ral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda kör-
zetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelye-
ként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző há-
rom hónapnál régebben szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonossá-
got igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló ha-
tósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási zava-
rának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2022. május 20-ig írásban ér-
tesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közlés-
től, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaúj-
város Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérel-
met nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak sze-
rint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

HASZNÁLT SZEMÉLYGÉPKOCSI 
ÉRTÉKESÍTÉSE

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az alábbi sze-
mélygépjárművet.

A jármű adatai: 
Rendszám: LRF-530. Gyártmány: VOLKSWAGEN. Típus: 1KM Jetta, 1,6 benzi-
nes. Hengerűrtartalom: 1.595 cm3. Első nyilvántartásba vétel: 2010. 02. 08.Tényleges 
futás: 196.500 km. Eddigi tulajdonosok száma: 1. A gépkocsi üzemképes, műszaki en-
gedélye 2022. 04. 22-ig érvényes. 

A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló 
szabad licitálással.

Árverési alapár, kaució, licitlépcső: 

Rendszám Árverési alapár 
(bruttó)

Kaució Licitlépcső

LRF-530 1.550.000 Ft 150.000 Ft 10.000 - 100.000 
Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetése és igazolása az OTP 11734114-15726463 számú számlára.

Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
• Beadási határideje: 2022. április 11-én 12,00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.

Árverés ideje, helye:
2022. április 12-én 09.00 óra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú irodában, Bazsó Gábor 
munkatársnál, tel.: 49-548-043, email: gbazso@tujvaros.hu

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemények � 11.2022. március 24.



Tavaszi lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. március 23-31. közötti időszakban 
tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, 
pajzstetű, takácsatka kártevők ellen, Vektafid A növényvédő szerrel. Hatóanyag: 83% 
paraffinolaj. III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer.

A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.  

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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

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
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 19- 5/2022. iktatószámot

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 04. 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 04. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/ 548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Ruhaosztás romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi 
Mozgalom, valamint a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló 
roma családok részére új ruhákat, valamint jó minőségű holland használt ruhákat oszt 
2022. március 26-án (szombaton) 10,00 órától. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
elnök

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
HASZNOS TAVASZI TUDNIVALÓKRÓL 

ELLENŐRIZZE TAVASSZAL IS AZ IVÓVÍZMÉRŐT 
ÉS AZ IVÓVÍZMÉRŐ AKNÁJÁT!

MIÉRT AJÁNLJUK AZ ELLENŐRZÉST? 

• A házi ivóvízhálózat részét képező ivóvízmérő-akna tisztán tartásáról és az ivóvíz-
mérő épségének megőrzéséről a felhasználó köteles gondoskodni.
• Érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhető legyen az ivó-
víz-mérőóra meghibásodásának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb víz-
díjszámlának a költsége.
• Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakembereinek javaslata alapján 
a tartós fagyok elmúltával célszerű megvizsgálni az akna állapotát, különösen a hét-
végi házakban.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 

• Az akna alapos kiszellőztetésével az ivóvízmérő megóvható a korróziótól.
• A kerti csapot csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várható fagy, 
ugyanis a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezetet.
• Az ÉRV. Zrt. munkatársai gyors és egyszerű megoldást javasolnak az állapotellenőr-
zésre és a hálózat tesztelésére.
A felhasználók zárják el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és 
vizsgálják meg az ivóvízmérőt.
Ha a legkisebb csillagkerék ennek ellenére pörög, akkor valahol szivárgás lehet a há-
lózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez az ivóvízmérő, akkor is meghibásodás fel-
tételezhető a hálózaton.
Ebben az esetben is szükséges a baj forrásának felkutatása, és a hibás szerelvény vagy 
vezeték megjavíttatása.

PROBLÉMA ESETÉN 

Központi hibabejelentés 0-24 óra között: 06 80 224-242/1-es menüpont vagy diszpe-
cser@ervzrt.hu elérhetőségeken.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a szerkezetek rendeltetésszerű működteté-
se közös érdekünk!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 

ÉRV. ZRT.

Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. március 24-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében. 

Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. 
évi üzleti tervére 
2. Javaslat a 2020. évi „B” típusú Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj továbbfolyósítására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat egyes önkormányzati rendele-
tek hatályon kívül helyezésére
2. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására
4. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatá-
sáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormány-
zati rendelet módosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 2022. évi összesített közbeszer-
zési tervének elfogadására
7. Javaslat a civil szervezetek támogatási 
kérelmeinek elbírálására
8. Javaslat a Sportcentrum játékcsarnoká-
nak előterében elhelyezett Dicsőségtábla 
aktualizálására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. és a Tisza Média Kft. 2022. évi 
üzleti terveire
10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok javadalmazási sza-
bályzatainak módosítására
11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és 
gépészeti beruházásokat, felújításokat tá-

mogató pályázat kiírására
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat
12. � Hirdetés/Közlemény 2022. március 24.

A civil szervezetek támogatásáról is határoz a testület.



Műanyagtermékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek (lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak 
az új feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, 

vállalják a 2 műszakos munkarendet.
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.

Tiszteletdíjas gondozó munkatárs
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tisz-
teletdíjas gondozó munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás készenléti rendszerben 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 bizonyítványmásolat szükséges.

Jelentkezni 2022. április 1-ig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefo-
non érdeklődni a 49/548-190-es telefonszámon.

Szociális segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 2 fő részére óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésé-
re, Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 

Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. 
Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segí-
tőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 10/A. § 
alapján
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján található)
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésben megha-
tározott kizáró okok nem állnak fenn

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 303-
3/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. április 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 303-3/2022. azo-
nosító számon 2022. március 26-án jelenik meg.

Gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó munkakör betöltésére.

Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 

A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig tartó) kinevezés 

Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati   el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 880-
4/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. április 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet.

2022. március 24. Hirdetés/Közlemény � 13.



A Sportcentrum eseményei
Március 25. (péntek)

Asztalitenisz
15.30 TSC felkészülési verseny   Asztalitenisz-csarnok

Március 26. (szombat) 
Labdarúgás
12.00 FCT - Jászberényi FC    
U19 bajnoki mérkőzés      Füves pálya
13.00 FCT - Mátészalkai MTK    
U16 bajnoki mérkőzés      Füves pálya

Kézilabda
16.00 TSC - Mezőkeresztes VSE 
női bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok
18.00 TSC - DVTK 
férfi bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok

Március 27. (vasárnap)
Sakk
09.00 TSC - Szerencs VSE
bajnoki mérkőzés   Zászlósterem

Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál
U7, U9 csapatok részére   Füves pályák
16.00 TFCT - Putnok FC
felnőtt bajnoki mérkőzés  Centerpálya

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- DEAC U23 
bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok

Március 28. (hétfő)
Labdarúgás
13.30 Diákolimpia     
III., IV. kcs, leány csapatok              Műfüves pálya

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…
LABDARÚGÁS. A hétvégén az FC 
Tiszaújváros utánpótlás csapatai a 
Balmazújváros, a Kazincbarcika, 
a Mátraterenye, a női csapat Ku-
rityán ellen lépett pályára. Nem sok 
babér termett, csupán az U13 hagy-
ta el győztesen a pályát.

U19 
Kazincbarcika - Tiszaújváros 

3-0 (2-0)

Puskás Tibor: Az eredmény nem tük-
rözi a mérkőzés képét, hiszen a Bar-
cika két kapura lövésből három gólt 
szerzett, mi végig támadtuk a mérkő-
zést, rúgtunk két kapufát, kihagytunk 
egy tizenegyest és még vagy tíz nagy 
helyzetet! Mezőnyjátékossal a kapu-
ban ezt a játékot ezen a szinten már 
nem lehet játszani. Hiába voltunk vé-
gig fölényben, a potyagólok és a nem 
megfelelő koncentráltság ezt az ered-
ményt hozta.
Jók: senki

U16
Balmazújváros - Tiszaújváros 

4-1 (1-1)

Gól: Orosz D.
Hágen Zsolt: A végeredmény nem 
tükrözi a találkozó reális képét, a le-
endő bajnok otthonában egyenrangú 
ellenfelei voltunk a hazaiaknak, sőt, a 
15. és a 60. perc között többet mutat-
tunk a futball szépségeiből, helyzete-
ink száma alapján ebben az időszak-
ban meg is nyerhettük volna a találko-
zót. A fordulópontokból ezúttal nem 
mi jöttünk ki jobban, a balmazújváro-
siak az utolsó félórában a kapu előtt 
határozottabbak voltak, s ez döntött a 
javukra. A mutatott játék jó alapot ad-
hat a tavaszi folytatásra, dicséret illeti 
a játékosaimat!
Jók: az egész csapat

U14
Tiszaújváros - Kazincbarcika

1-4 (1-1)

Gól: Tóth R.
Czerva Zoltán: Az első félidő ki-
egyenlített játékot hozott, nekünk és 
ellenfelünknek is voltak kapu előt-
ti lehetőségeink. A védekezéssel nem 
volt gond, de a támadójátékunk nem 
volt megfelelő. A félidő közepén si-
került vezetést szereznünk. Bosszan-
tó, hogy a félidő utolsó pillanatá-
ban egy védelmi figyelmetlenségből 
a vendégek kiegyenlítettek. A szü-
net után a vendégek jobban, és ka-
pura veszélyesebben játszottak, meg-
fordították a mérkőzést, és kihasz-
nálták védelmi megingásainkat. Fő-
leg középpályán játszottak jobban, a 
labdát ügyesen megtartották, és ve-
szélyes indításaik voltak. Példát mu-
tattak a középpályás játékból, amiben 
feltétlenül javulnunk kell, hogy mér-
kőzéseket tudjunk nyerni. A vendé-
gek teljesen megérdemelt győzelmet 
arattak.
Jók: Suhajda P., Ágoston M., Vámo-
si Zs.

U13
Tiszaújváros - Mátraterenye 

2-0 (1-0)

Gól: Harsányi L., Kiss M.
Császár Zoltán: Mindig a kötelező a 
legnehezebb. Ma is bebizonyosodott, 
hogy tényleg így van. A vendégcsa-
pat jól megszervezte a védekezését, 
abszolút kontra játékra rendezked-
tek be. Magunknak tettük nehézzé a 
mérkőzést, hiszen számos ziccert si-
került kihagynunk. Azonban nem le-
hetek elégedetlen, mert mezőnyben 
jól játszott a csapatom. Ügyesen vál-
tottunk oldalakat, jól érkeztek a be-
adások. A párharcok nagy részét mi 
nyertük meg. Azt gondolom, hogy jó 
úton járunk, csak így tovább! Gratu-
lálok a csapatnak!
Jók: Harsányi L., Császár L., Hor-
váth D., Sipos Á., Bukhárd B., Hege-
dűs Z., Verdó Zs.

Női foci
Tiszaújváros - Kurityán

3-4 (3-1)

Gól: Tímári B., Kácsándi V. 2
Hágen Zsolt: A tavalyi bajnok ellen 
remek első félidőt produkáltunk, ta-
lán el is hittük, hogy legyőztük őket. 
A második félidőben kapkodva, szer-
vezetlenebbül játszottunk, gyerme-
teg gólokat kaptunk, így sikerült egy 
megnyertnek tűnő mérkőzést elveszí-
teni. Sok tanulsága van a mérkőzés-
nek, a játékosaink zöme első bajno-
ki szezonját futja, ha nagyobb rutin-
nal, fegyelemmel lesznek felvértez-
ve, akkor sokkal több pontot tudunk 
majd gyűjteni a későbbiekben. A lá-
nyokat az első félidei remek produk-
cióért elismerés illeti, a mutatott já-
tékukat még az ellenfél edzője is di-
csérte, így erre építhetünk a későbbi-
ekben is.
Jók: Kácsándi V., Debreceni O.

Díjazott tiszaújvárosiak
TRIATLON. A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) dí-
játadó gáláját a Törökbálinti Sportközpontban ren-
dezték meg. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói 
nem szakítottak az elmúlt évtizedek hagyományaival, 
ezúttal is számos díjat és elismerést érdemeltek ki.

Az eseményen nem csak a 2021-es, hanem a 2020-as ered-
mények alapján kiérdemelt díjakat is kiosztották. A két 
szezon „összevonásának” oka a tavaly ilyenkor még javá-
ban tomboló koronavírus-járvány volt. 

Tiszaújvárosi díjak, elismerések:
2020, 1. osztályú minősítés
Triatlon-duatlon, junior kcs.: Bóna Kinga és Sinkó-Uribe 
Ábel
2020, Aranyjelvényes minősítési szint
Triatlon-duatlon, gyermek kcs.: Filep Zóra 
Ifjúsági kcs.: Berencsi Lili
Triatlon, serdülő kcs.:  Lehmann Sára 
Ifjúsági kcs.: Kovács Gyula
2020 - Év sportolója
Duatlon, U23-as kcs.: Sinkó-Uribe Aurél. 
Junior kcs.: Bóna Kinga.  Ifjúsági kcs.: Vágási Zoltán
Triatlon, U23-as kcs.: Lehmann Csongor és Putnóczki 
Dorka. Junior kcs.: Sinkó-Uribe Ábel 
Ifjúsági kcs.: Kovács Gyula
2021, 1. osztályú minősítés
Duatlon-triatlon, junior kcs.: Bóna Kinga és Vágási Zoltán
Triatlon, U23-as kcs.: Putnóczki Dorka, Lehmann Cson-
gor, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe Aurél
Triatlon, felnőtt kcs.: Lehmann Bence
2021. Aranyjelvényes minősítési szint
Duatlon-triatlon, gyermek kcs.: Bán Petra 
Serdülő kcs.: Bán Lilla, Filep Zóra, Bartók Hanna 
Ifjúsági kcs.: Lehmann Sára és Kovács Gyula
Duatlon, ifjúsági kcs.: Berencsi Lili
Triatlon, ifjúsági kcs.: Lehmann Sára, Kovács Gyula
Elit ranglista: 3. Lehmann Csongor
2021. Év sportolója
Duatlon, U23-as kcs.:  Sinkó-Uribe Aurél 
Ifjúsági kcs.: Kovács Gyula
Triatlon, U23-as kcs.: Lehmann Csongor 
Junior kcs.: Bóna Kinga
Triatlon, felnőtt kcs., középtáv: Lehmann Bence

Súlyos aranyak 
az emlékversenyről

Nyíregyházán rendezték meg a Szabó Elemér em-
lékversenyt, ahol több mint 60 versenyző vett részt. 
A tiszaújvárosi Réti Márton a 89 kg-os súlycsoport-
ban 235 kg-os összteljesítménnyel első helyezést ért 
el. 
Gulyás Kristóf a 109 kg-os súlycsoportban 210 kg-
os összetettet teljesített, amivel szintén első lett. 
A juniorok között Réti Márton bizonyult a legjobb-
nak, ezért különdíjat kapott.

14. � Sport Plusz 2022. március 24.

Ezen a hétvégén csak az U13-as csapat hagyta el győztesen a pályát.

Veresége ellenére egyenrangú ellenfél volt az U16-os csapat.



Szárnyalás után szárnyaszegetten
KOSÁRLABDA. A Békés csapatát fo-
gadta hazai környezetben a Phoenix 
március 18-án. Lehengerlő első negye-
det, biztató másodikat produkált a csa-
pat, ám a folytatásban már szinte sem-
mi sem sikerült.

Phoenix KK - Békési SzSK
75-85 

(19-9, 27-24, 13-32, 16-20)

2022. március 18. Tiszaújvárosi Sportcent-
rum, 150 néző.
Játékvezetők: Lengyel Ádám József, Sallai 
István József, Gergely Csaba.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (-), Gerőcs Roland Bálint 
(6), Hegedűs Gergely (6/6), Jordan Mad-
rid-Andrews (21/3), Asszú Ádám (29/18). 
Csere: Drizner Gábor (3/3), Frikker Mar-
cell (7/3), Taskó István (-), Szabó Norbert 
(-), Molnár Bence (-), Kovács Zoltán (3). 
Vezetőedző: Siska János.
Nehezen jöttek az első találatok a mérkő-
zés kezdetén, aztán a Békés nyitotta meg 
a sort egy triplával. Az első negyed köze-
péig a vendégek fölénye érvényesült, ek-
kor azonban megérkezett Asszú első két tá-

volija, és ezzel be is érték riválisukat (9-
9). Ezt további tíz hazai pont követte, ami-
re az etap végéig már nem érkezett békési 
válasz (19-9).
A gólzáporos második negyedet Andrews 
triplája nyitotta, aztán Frikker és Asszú is 
szerzett egy-egy hármast, majd ismét And-
rews következett. A vendégek 30-9-es ál-
lásból kezdtek el felkapaszkodni, és bizony 
be is mutattak egy 0-8-as szakaszt, amely-
lyel 30-17-re javították helyzetüket. A ké-
sőbbiekben a 13-15 pontos különbség vált 
jellemzővé, végül 46-33-mal érkeztünk el 
a félidőhöz.
A tizenhárom pontos hazai vezetés ellenére 
a harmadik negyedben egy jóval nyugod-
tabb Békés és egy sokkal szétszórtabb Ti-
szaújváros kezdett neki a folytatásnak. A 
hazaiaknál alig maradt valami az első fé-
lidő remek dobóformájából, a vendégek 
ugyanakkor egyre magabiztosabban vezet-
ték támadásaikat. Az etap közepén meg-
született a vendégek fordítása, amit egy-
szer még sikerült visszafordítani egy Asz-
szú-triplával (50-48), ezt követően azon-
ban már a Phenixnek kellett az eredmény 
után futnia. Ebben az etapban tizenkilenc 
pontot vert ellenfelére a Békés (59-65).
A hatpontos hátrány nem jelentett esélyte-

lenséget, neki is látott a Phoenix, hogy az 
utolsó felvonásban ledolgozza a hátrányt. 
Hiába kapaszkodott fel azonban többször 
is két-három pontra, mindig érkezett újabb 
találat a vendégek részéről, a hajrá pedig 
kapkodósra sikerült, így végül tízpontos 
különbséggel zárult a mérkőzés (75-85).
Siska János: Gratulálok a Békés csapatá-
nak, és sok sikert kívánok nekik a bajnok-
ság további részére. 

Balog Vilmos: Nagyon nehéz mérkőzés 
volt, mind a két csapat számára fontos ta-
lálkozó. Ez érződött mindkét fél játékán. 
Szerencsére a második félidőben sikerült 
kijavítanunk a hibáinkat, és védekezésben, 
támadásban egyaránt változott a játék ké-
pe, így sikerült behúznunk ezt a számunk-
ra is fontos meccset. További eredményes 
szereplést kívánok a Tiszaújvárosnak a 
bajnokságban. 

Idegenben ismét négy gólt vágtak
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 26. fordulójában az újonc Hi-
dasnémeti otthonába látogatott a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki Zol-
tán együttese esélyt sem adott ellenfelé-
nek, magabiztosan hozta a kötelező győ-
zelmet.

A legutóbbi két mérkőzés felemás volt a 
tiszaújvárosiak számára. A DVTK II el-
len idegenben könnyedén győzött a csapat, 
ám a Törökszentmiklós elleni hazai csa-
ta megizzasztotta Gelsiéket, hiszen csak 
hátrányból fordítva tudtak nyerni 2-1-re. 
A mezőny hátsó felében tanyázó csapa-
tok ellen hiába számított favoritnak az Új-
város, rendre csak nehezen tudott győzni, 
vagy netán vereséget szenvedett az együt-
tes, mint tette azt néhány hete a Salgótar-
ján ellen hazai pályán. Ősszel Tiszaújvá-
rosban simán 3-0-ra nyert a Hidasnéme-
ti ellen a sárga-kék alakulat, és joggal re-
ménykedhettek abban, hogy - ezúttal ven-
dégként - ezen a márciusi délutánon is be-
gyűjtik a 3 pontot. 
Jól kezdték a mérkőzést a tiszaújvárosiak, 
több helyzetet is kialakítottak Poleksic ka-
puja előtt. A 27. percben egy labdaszerzést 
követően Lőrinczhez került a pettyes, aki 
hat méterről kilőtte a hosszú sarkot, 0-1. A 
gól után továbbra is támadásban maradt a 
vendég együttes. A 36. percben Lőrincz 
emelte a hazai védők mögé a labdát, mely-
re Bartusz érkezett és futtából, 9 méterről 
lőtt a Hidasnémeti kapujába, 0-2.
A második játékrész elején gyorsan jött a 
vendégek újabb találata, amely sokak sze-
rint akkor el is döntötte a mérkőzés vég-
kimenetelét. Egy hosszú indításra Bartusz 
csapott le, aki a kimozduló kapussal üt-
között, majd a labda Poleksicről a tiszaúj-
városi támadóhoz pattant, aki 20 méterről 
az üres kapuba lőtt, 0-3. Van-e innen még 
visszaút? - kérdezhették egymástól a ha-
zai drukkerek. A vendéglátó csapat trénere 
nyilvánvalóan még bízott a csodában, hi-
szen Takács P. és Tóth D. után még Bartha 
R.-t is becserélte. A 71. percben össze is 
jött a hazaiak számára a szépítés. Egy kapu 
előtti kavarodást használt ki a HVSC, ami-

kor is Földi közelről továbbította a labdát 
Galambvári kapujába, 1-3. Nem lankadha-
tott a vendégek figyelme, hiszen volt hátra 
még 20 perc, bármi megtörténhetett volna. 
A 93. percben egy gólra zárkózott fel a há-
zigazda. Egy védők mögé beemelt labdát 
ismét Földi lőtt 10 méterről a tiszaújváro-
si hálóba, 2-3. Alig végezte el a középkez-
dést a Tiszaújváros, máris megszerezte ne-
gyedik találatát. A 94. percben Gottfried-
hez került a játékszer, aki kicselezte a vé-
dőket, majd a kapus lába között lőtt a háló-
ba, 2-4. A sárga-kékek megérdemelten sze-
rezték meg a 3 pontot, hiszen a góljaikon 
kívül több helyzetük is volt a mérkőzésen. 
Vitelki Zoltán együttese így már 50 pont-
tal rendelkezik és megerősítette 5. helyét. 
A Tiszaújváros legközelebb március 27-én 
vasárnap 16 órától az örök megyei rivális 
Putnok csapatát fogadja. 

Hidasnémeti - Tiszaújváros 
2–4 (0–2)

Hidasnémeti, 250 néző. V.: Virág.
Hidasnémeti VSC: Poleksic - Illés, Póti, 
Molnár M. (Takács), Földi, Magyar (Za-
vodni), Holló (Tóth D.), Zsiga, Markovics, 
Gaal, Menougong (Bartha). Vezetőedző: 
Jozef Majoros. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galamb-
vári - Bocsi, Mahalek, Nagy P., Pap (Vi-
telki), Bussy (Géringer L.), Tóth S., Bar-
tusz (Molnár M.), Lőrincz, Erős (Gottfri-
ed), Nagy D. (Benke). Vezetőedző: Vitel-
ki Zoltán. 
Jozef Majoros: Az első játékrészben a pá-
lya közepén jobbára mezőnyjáték folyt, de 
ekkor elkerülhető gólokat kaptunk. A mér-
kőzésben benne volt, hogy pontot szerez-
hetünk, azonban ehhez elől a befejezé-
seknél sokkal több higgadtságra lett vol-
na szükség. Sajnos könnyű gólokat ajándé-
koztunk ellenfelünknek.
Vitelki Zoltán: A pálya talaja nem igazán 
volt alkalmas a folyamatos játékra, de er-
re mondják a nagy öregek, hogy a játéktér 
mindkét csapatnak egyforma. Magabizto-
sak voltunk, de 3 gólos előnyből nem sza-
bad felhozni az ellenfelet ilyen könnyen. A 
játék összképe alapján győzelmünk telje-
sen megérdemelt. 

Az NB III. Keleti csoport állása

 1. Kazincbarcika  26 23 2 1 80-14 71
 2. BKV Előre   26 19 2 5 51-26 59
 3. DEAC  26 18 4 4 69-24 58
 4. Hajdúszoboszló 26 16 5 5 58-27 53
 5. Tiszaújváros  26 15 5 6 57-39 50
 6. Kisvárda II.  26 13 7 6 44-31 46
 7. Sényő   26 12 5 9 42-39 41
 8. Békéscsaba II.  26 11 5 10 58-45 38
 9. Putnok  26 10 8 8 35-34 38
 10. Füzesgyarmat  26 8 12 6 35-35 36
 11. Jászberény   26 10 4 12 37-42 34
 12. Újpest II.   26 9 6 11 42-46 33
 13. Eger   26 10 2 14 36-47 32
 14. Tiszafüred  26 7 6 13 37-45 27
 15. DVSC II.  26 7 5 14 39-46 26
 16. DVTK II.  26 7 5 14 48-63 26
 17. SBTC  26 3 8 15 20-48 17
 18. Tállya  26 4 4 18 19-69 16
 19. Hidasnémeti   26 3 5 18 26-77 14
 20. Törökszentmiklós 26 2 6 18 22-58 12

További eredmények:

DVTK II. - Kazincbarcika 0-2
Újpest II. - Füzesgyarmat 0-0

SBTC - Békéscsaba II. 1-1
Törökszentmiklós - Hajdúszoboszló 2-2

Putnok - Eger 0-0
Jászberény - Kisvárda II. 0-0

DEAC - BKV Előre 2-0
Tállya - DVSC II. 0-4
Sényő - Tiszafüred 3-2 

Következik a 27. forduló
2022. március 27., vasárnap 

11:00 DVSC II. - Sényő
Újpest II. - Tállya 

14:00 Békéscsaba - DVTK II. 
16:00 Füzesgyarmat - BKV Előre

Kisvárda II. - DEAC 
Eger - Jászberény 

Tiszaújváros - Putnok
Kazincbarcika - Törökszentmiklós 

Tiszafüred - SBTC

2022. március 24. Sport � 15.

A négy gól mellett több helyzete is volt a Tiszaújvárosnak.

A második félidőben elszállt a Phoenix esélye a győzelemre.



16. � Rendezvények 2022. március 24.
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