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Ki mit tudott Szederkényben?

Tavaly a koronavírus miatt online rendezte meg a Ki mit tud?-ot a Tiszaszederkényi Művelődési Ház. Akkor min-
denki rövid videót készített a produkciójáról vagy a kézműves alkotásokról. Idén újra színpadra lehetett állni és 
az Óvárosi KULT Galéria is megtelt szebbnél szebb művekkel, 73 kézműves alkotás érkezett az idei megméret-
tetésre. Cikkünk és a kategóriagyőztesek listája a 6. oldalon.

A Pro Urbe Klub tagjai a Tisiában
Újra összegyűltek a Pro Urbe 
Klub tagjai. Legutóbb még az épü-
lő Tisia Hotel & Spa-t nézték meg,  
most visszatértek, és a már műkö-
dő szállodát járták körbe. Benéz-
tek a szobákba, a rendezvényte-
rembe és az edzőterembe is a klub-
tagok. 

- Gyönyörű ez a szálloda, nagyon 
tetszik - mondta Oláh György. - Na-
gyon meglepődtem a számok halla-
tán. Ez egy 5 milliárd forint értékű 
beruházás, a szállodában pedig 99 
szoba van. Ezek olyan számok, ami 
egy átlag halandónak nehezen fel-
fogható. Mindenesetre, amit látunk, 
az nagyon impozáns, nagyon szép. 
Az egykori városépítők időről időre 
tájékozódnak és megvitatják a város 
aktuális dolgait. 
- Egy hónappal ezelőtt született meg 
a döntés, hogy megnézzük a vá-
ros egyik legfontosabb beruházá-
sát - nyilatkozta lapunknak Hege-
düs György, a Pro Urbe Klub elnöke. 
- Egy ilyen szálloda már rendkívüli 
módon hiányzott a város intézményi 
rendszeréből. Tényleg egy európai 
színvonalú szállodával gyarapodott a 
város, és az külön jó, hogy igyekez-
nek a fürdővel együtt szimbiózisban 

működni, és további fejlesztésében is 
együtt gondolkodnak. Ez a fürdőnek 
is jót tesz, mert, ahogy a szállodave-
zetőktől megtudtuk, évi tízezer ven-
déggel számolnak, ami a strand és a 
fürdő forgalmát is fellendíti majd.
A szálloda bejárása után egy közös 
ebéden vettek részt a klubtagok, ahol 
dr. Fülöp György polgármester a vá-
ros dolgairól tájékoztatott.
- Elmaradt beruházásaink vannak, 
amikbe most tudtunk belefogni - 
mondta a polgármester. - Az egyik 
kiemelt projekt a Lévay út 1.-11. szá-

mú épület előtti terület helyreállítá-
sa. Régóta felújításra várt ez a rész, 
most úgy alakult, hogy bele tudtunk 
vágni a munkálatokba. A másik na-
gyon fontos dolog a Dísztó és kör-
nyékének megújítása lesz. Ez na-
gyon fontos, hiszen a Dísztavat meg 
kell menteni.   
Következő alkalommal májusban ta-
lálkoznak majd a klubtagok, amikor 
is a tervek szerint a két jelentős vál-
lalatról, a MOL Petrolkémia Zrt.-ről 
és a Jabil-ról kapnak majd tájékoz-
tatás.  

Választási műsor
Mint minden televíziós csatorna, a Tisza TV is válasz-
tási műsorral jelentkezik április 3-án. Az adás a szava-
zókörök zárása után, 19.30 kor kezdődik, melyben élő 
műsorral, helyszíni riportokkal, és bejátszásokkal ké-
szülünk. A műsorfolyam késő estig tart, amikor is meg-
tudhatjuk a választás végeredményét is. Röviden a tar-
talomból. 
Vagyok, tehát gondolkodom, fiatalok a választásról  - 
Külképviseleteken szavazó tiszaújvárosiak külföldről 
jelentkeznek online - 18 lettem, szavazok! - Szavazókö-
rök nyitása és zárása - Jézsó és Koncz szavaz - Vidéki 
és tiszaújvárosi szavazókörök - Ki, kicsoda a plakáton 
és a politikában? - Választástörténelem  - Mozgóurna - 
Ki lesz a befutó? - Akik dolgoznak a választás napján is
Minden, ami a borsodi 6.sz választókerületben és Ti-
szaújvárosban történt! Nézzenek minket élőben a Tisza 
TV-ben, és online is a weboldalunkon (www.tiszatv.hu) 
április 3-án, vasárnap 19.30-tól. 

Megkezdődött 
a nagyjavítás

A MOL Petrolkémia Zrt. fennállásának eddigi legna-
gyobb éves karbantartási és élettartam hosszabbítási 
munkálatai kezdődtek meg március 29-én. A teljes át-
futási idő megközelítőleg 70 nap lesz és csaknem 3,8 
milliárd forintot fordítanak a tervezett munkákra. 
Összesen mintegy 2 500 szakember - köztük számos 
külföldi munkavállaló - fog munkát végezni ebben a 
70 napban, ezért nagyobb gépjármű forgalomra kell 
majd számítani a kora reggeli és késő délutáni idő-
szakban, mind a 35-ös főúton, mind Tiszaújvárosban. 
A karbantartási munkálatok kiterjednek a műanyaga-
lapanyag-gyártás kulcsüzemeire, a propilén kihozatal 
növelésére, az Olefin-1 üzem hatékonyabbá tételére és 
élettartamának meghosszabbítására. Az élettartam-re-
konstrukció alkalmával több kulcsfontosságú készülé-
ket és berendezést korszerűsítenek az Olefin-1 üzem-
ben. A tervezett karbantartási munkálatok elengedhe-
tetlenek annak érdekében, hogy továbbra is megbízha-
tóan, a legnagyobb üzembiztonság mellett, illetve kör-
nyezetterhelést kizáró módon tudják a technológiái-
kat üzemeltetni. Jellemzően a leállási időszak kezdetén 
kell számítani intenzívebb fáklyázásra, majd a nagyja-
vítás végén, a visszaindulások során. Fáklyázások al-
kalmával kiemelt figyelmet fordítanak a korommentes 
égés biztosítására, melyet gőzbeporlasztással érnek el, 
ez időszakonként erősebb hanghatással is jár. Az eset-
leges kényelmetlenségekért és zavaró hatásokért elné-
zést és megértést kér a MOL Petrolkémia.
Az Olfein-1 üzem március 29-én 7 óra 2 perckor kezd-
te meg a leállást, mely fáklyázással járt.
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Tetszett a Tisia a klubtagoknak.
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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 páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, min-
den páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van 
szentmise.
Első áldozás május 22., bérmálkozás május 29. vasár-
nap 11.00 óra. A felkészítők időpontja minden pénte-
ken az elsőáldozók részére 16.00, a bérmálkozók ré-
szére 17.00. 
Április 1. első péntek, idősek, betegek húsvét előtti lá-
togatása.
Április 15-én, nagypénteken este 20.00 órától városi 
fáklyás keresztút lesz. Indulás a római katolikus temp-
lom elől.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 
18.30. A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 
9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Akathisztosz Hymnosz.
Szombaton tartjuk a húsvét előtti lelki napunkat: 
10.30-tól gyóntatás, 11.00 Szent Liturgia. A gyóntatás-
ban segít és a szentbeszédet mondja Főtisztelendő Ju-
hász Géza atya, első helynök.
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utre-
nye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 17.30 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája.

Református
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.
Gyülekezetünk is csatlakozott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amellyel a há-
borús menekülteket segítjük. Adományaikat napközben 
a református imaházban, vagy a Kazinczy iskola portá-
ján is leadhatják.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot április 3-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd ápri-
lis 4-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 
11., tel.: 49/341-050) látja el. A telefonos készenléti szol-
gálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után 
kezdődik 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.

A halál hívó szavának mindenki en-
gedelmeskedik. Neki senki sem tud 
ellenállni: sem erős, sem gyenge, 
sem öreg, sem fiatal, sem szegény, 
sem gazdag, sem férfi, sem nő.
Távozott a művész, az ember, a bo-
hém, a meg nem értett, az imádott 
Pataki János.
1966-tól élt és alkotott Tiszaszeder-
kényben. Festőművészeti szakkört 
alapított, - melyet közel két évtize-
dig vezetett - Tiszaszederkény-Le-
ninvárosban, ahol több művésze-
ti ágat művelt. Rajziskolája több 
nagyhírű művészt indított el alko-
tói pályáján. Az itt eltöltött idő alatt 
a város ikonikus alakjává vált. Ön-
törvényű művészként szembement a 
korszak legtöbb művészi elképzelé-
sével, a lázadás, az abszurd képzet-
társítások jellemezték művészetét. 
Színházi díszletek, ipari tájak és ki-
fejező jellemportrék után a hétköz-
napi, talált tárgyakban rejlő szépség, 
játékosság, valamint az elvágyódás 
érzete foglalkoztatta.
2016-ban tízévnyi távollét után vég-
re ismét megmutatta műveit Tisza-
újvárosban, ahová ő „csak” a műve-
it és a szívét-lelkét hozta.

A nagy érdeklődéssel kísért kiállí-
tás megnyitóján meghatottan beszélt 
az őt ünneplőkhöz, örült barátainak, 
köszönetet mondott mindazoknak, 
akik vele „vándoroltak”, és akiket 
arra buzdított, hogy játsszanak to-
vább vele, mert életeleme a játék, az 
öröm, a szerelem.
János kíváncsi, életigenlő, a „ván-
dorárus kispataki”, aki sok-sok ál-
mot őrzött és valósított meg a cso-
daláda álomőrző dobozait feje és fe-
jünk alá téve.
Kedves János!
A tiszaújvárosiak búcsúznak Tőled, 

elveszítették építőinek egyikét, el-
veszítették a barátot, a festőt, az is-
merőst. Elköszönök én is, de örökre 
megmarad a sok-sok közös munka, 
az egymás iránti tisztelet és őszinte-
ség, a barátsággá szövődött évtize-
dek emléke.
„… a tiszta tükör útjára engedi a 
napfényt, odatükrözi, ahova irányí-
tod. A tiszta tükör. Vakult tükörben 
elvész a napfény…” Tiszta tükör 
voltál, amit tudtál, visszatükröztél, 
átadtál, okuljunk belőle és adjuk to-
vább mi is fényünket.
89 évet éltél, április 13-án a miskol-
ci Mindszenti temetőben veszünk 
Tőled búcsút. 
A könnyeinket le lehet törölni, az 
emlékedet viszont nem lehet lemos-
ni, ott marad örökre Tiszaújváros ar-
cán. 
Búcsúzom tőled, családodnak meg-
nyugvást, neked örök nyugalmat kí-
vánok.

Tiszaújváros, 2022. március 28.

Mátyás Zoltán
a Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgatója

In memoriam Pataki János

Elhunyt Neuhofen polgármestere
Megrázó hírt kaptam osztrák testvérvárosunk, Neuhofen 
polgármesteréről: Christian Maurer 38 évesen tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Christiant a személyes találkozá-
saink alkalmával egy nagyon pozitív gondolkodású és el-
kötelezett embernek ismertem meg. A hivatalában eltöltött 
idejében nyugodt, kiegyensúlyozott, konstruktív és példa-
értékű munkát folytatott.
Tiszaújváros valamennyi lakója nevében együttérzése-
met fejezem ki a polgármester úr családjának, barátainak, 
munkatársainak és Neuhofen polgárainak.
Nyugodjon békében, Polgármester Úr!

Dr. Fülöp György 
polgármester

Igazi
Ezzel a rejtvénnyel zárul márciusi 
sorozatunk. A megfejtéseket április 
5-ig egyben várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. március 31.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a szeretett Édesanya, 

Feleség és Nagymama,
 EnglEr JózsEfné

(szülEtEtt CsuJa ErzsébEt)
 2022. 03. 27-én 73 éves korában rövid betegség után 

váratlanul elhunyt. 
Temetése 2022. április 2-án (szombaton) 11 órakor 

lesz a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család



Pénzügyi döntések, támogatások, segítségnyújtás
Több rendeletét is módosította március 
24-én tartott ülésén Tiszaújváros kép-
viselő-testülete. A városatyák számos 
pénzügyi tárgyú döntést is hoztak, ha-
tároztak a civil szervezetek támogatásá-
ról és elfogadták az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok üzleti ter-
veit.

Az országgyűlési választás és népszavazás 
közelsége miatt - csökkentve némiképp a 
hivatali leterheltséget - az eredeti időpont-
nál egy héttel korábban tartotta munkaterv 
szerinti ülését a testület. A grémium több 
rendeletét is módosította, egyebek mellett 
15-ről 30 ezer forintra emelve a születési 
támogatást. A táboroztatási támogatásnál 
családban élő tanulónál 48 ezer forintról 
94.050 forintra egyedül álló szülő, vagy 
gyám által nevelt gyermeknél 57 ezer fo-
rintról 85.500 forintra emelkedett a jogo-
sultsági értékhatár. A támogatás mérté-
ke nyári napközis tábornál 12 ezer forint, 
nyári tábornál a költség 70%-a, de maxi-
mum 30 ezer forint.

Beruházás

A Vörösmarty útcsatlakozás átereszének 
megépítésére a képviselő-testület 77 mil-
lió forintot biztosított. A Sajó út északi ol-
dalán nagy szelvényű csapadékvíz leveze-
tő árok húzódik, mely a csapadékvíz át-
emelőhöz vezeti a város Lévay úti csator-
nájában összegyűlt, levonuló csapadékvi-
zet. Három áteresz csatlakozik az árkon 
keresztül a Sajó utcához, és mivel az át-
ereszek jelentősebb esőzések esetén visz-
szaduzzasztanak, ezért szükséges azok 
nagyobb szelvénnyel való átépítése. Az 
egyik áteresz helyszíne a Vörösmarty út. 
A Lévay-Sajó utak közötti szakaszon ter-
vezett Vörösmarty út meghosszabbítása is 
indokolt, hiszen az elmúlt években négy 
társasház épült fel a területen, illetve ki-
alakult a Keleti lakóövezet, ahol várható-
an már az idén megindul a lakóházak épí-
tése. Jelentős forgalomra lehet számítani 
és az építendő út gyűjtőútként funkcionál-
na a Szederkényi út felé. (Jelenleg a Pol-
gármesteri Hivatal a Vörösmarty út meg-
hosszabbításának megépítésére egy pályá-
zat benyújtásán dolgozik.) 
Tekintettel arra, hogy a Vörösmarty út 
meghosszabbítása addig nem valósul-
hat meg, amíg az érintett útcsatlakozás és 
alatta az áteresz megépítése meg nem tör-
ténik, ezért szükséges első ütemben a kö-
zépső áteresz megépítése. 
Az áteresz megépülésével egyidejűleg az 

útcsatlakozás az eredeti formájában visz-
szaépül, azzal a különbséggel, hogy az át-
eresz feletti szakasz mindkét oldalán járda 
épül kiemelt szegéllyel.

Polgárőrség, életmentés, 
civilek, jégpálya

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület több 
éve tevékenyen részt vesz a közrendvé-
delemben. A polgárőrök az elmúlt évben 
is nagy számban teljesítettek szolgálatot 
és együttműködtek a rendőrség közleke-
désbiztonsági és közrendvédelmi akciói 
során. Az egyesület, mint kiemelten köz-
hasznú társadalmi szervezet, a működőké-
pességét csak támogatásokból tudja bizto-
sítani. A testület az egyesület 2022. évi ki-
egyensúlyozott gazdálkodásához 5,5 mil-
lió forint támogatást biztosított, melyből 
1,4 millió megelőlegezett támogatást már 
tavaly megkapott. A központi jogszabá-
lyok, a változó gazdasági környezet hatá-
sára az egyesület pénzügyi kötelezettségei 
(munkabér, járulékok, könyvelési díj, gép-
járműfenntartás és használat, stb.) folya-
matosan emelkednek, ezért az elnök kérel-
mére a testület 700 ezer forinttal kiegészí-
tette a támogatást
Napjainkban egyre nagyobb a súlyos étel-
allergiával élő gyermekek száma hazánk-
ban. A közelmúltban egy tragikus ese-
mény is rávilágított erre a problémára. Pe-
dig megfelelő ismeretek és eszközök bir-
tokában könnyedén megelőzhető az aller-
giás reakciók során kialakuló úgyneve-
zett anafilaxiás sokk halálos kimenetele. 
Célszerű tehát, hogy a leginkább érintett 
tiszaújvárosi intézményeket (bölcsőde, 
óvodák, általános iskolák, középiskolák) 
és létesítményeket (Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdő, Tiszaújvárosi Sportcent-
rum, Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft.) felszereljék az EpiPen autoinjekció-
val, annak érdekében, hogy megelőzzék a 
tragikus kimenetelű eseteket. 
A képviselő-testület hozzájárult a beszer-
zéshez, melyre 400 ezer forintot hagyott 
jóvá.
A gyógyszer egy év lejárati határidejű, 
ezért évente kell gondoskodni az utánpót-
lásról. Az eszköz használata egyszerű, az 
életmentő gyógyszer beadásának folyama-
ta egy 15-20 perces tájékoztató során bár-
ki számára elsajátítható, melyről önkéntes 
szakemberek segítségével gondoskodna 
az önkormányzat. 
A képviselő-testület elbírálta a civil szer-
vezetek 17 millió forintos pénzügyi alap-
jára beérkezett pályázatokat. A határidő 
lejártáig szociális és egészségügyi témá-

ban 7 szervezet 17 pályázatot nyújtott be 
5.206.400 Ft összegű támogatást igényel-
ve. A köznevelés, kultúra és sport terüle-
ten 23 szervezet 57 pályázat beadásával 
24.345.100 Ft támogatást igényelt. (A fel-
osztásról jövő heti számunkban olvashat-
nak.)
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft-nek újra lehetősége nyílt hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás indítására 5 
fővel, 8 órás munkaidő és 100 %-os támo-
gatás, valamint a dologi költségek 10 %-os 
támogatása mellett. A testület ügy határo-
zott, hogy a cég vegye igénybe a kedvező 
foglalkoztatási támogatást.
A képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján a polgármester jogosult a testületi ülé-
sek közötti időszakban az önkormányzat 
nevében pályázat benyújtására, és dönt-
het a szükséges önrész biztosításáról is. 
Dr. Fülöp György most arról tájékoztat-
ta a képviselő-testületet, hogy pályázatot 
nyújtott be az Aktív Magyarország - Or-
szágos Műjégpálya Programra és ehhez 
11.256.000  forintot különített el. 
A pályázat tárgya egy 450 m2-es műjégpá-
lya 90 napos bérlésének támogatása, a pá-
lyázott összeg 5 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás. A testület jóváhagy-
ta a döntést, a polgármester pedig hozzá-
tette, sikertelen pályázat esetén is élni fog 
az önkormányzat a Városháztéren felállí-
tandó jégpálya bérlésének lehetőségével.

Segítség Beregszásznak

Tiszaújvárosnak 2010-től testvérvárosa 
Beregszász, melynek lakossága a 2022. 
február 24-én kirobbant ukrajnai háborús 
konfliktus következtében különösen nehéz 
élethelyzetbe került. A kialakult rendkívü-
li helyzetre tekintettel Tiszaújváros önkor-
mányzata lehetőségeihez mérten testvér-
városa segítségére van, két hete 2 tonna 
tartós élelmiszert juttatott el Kárpátaljá-
ra, s most a képviselő-testület 4 tonna élel-
miszeradományról határozott. A döntés ér-
telmében a Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ egymillió forint összegű tartós 
élelmiszerekből álló adományt állít össze 
és juttat el testvérvárosunkba a Magyar 
Vöröskereszt bevonásával. Tekintettel ar-
ra, hogy a kialakult háborús helyzet kime-
netele, befejezése bizonytalan, a képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy szükség esetén - a működési céltarta-
lék, vagy egyéb, a 2022. évi költségvetés-
ben jóváhagyott előirányzat terhére - dönt-
sön az önkormányzat intézményein, gaz-
dasági társaságain, vagy a Polgármesteri 
Hivatalon keresztül történő adományozás-

ról, továbbá az adomány humanitárius, il-
letve egyéb szervezetek bevonásával Be-
regszászba történő eljuttatásáról. 

Kell a Meki, de hol legyen?

A tervezettel ellentétben nem tárgyalt a 
Kresz-park kiemelt fejlesztési övezet-
té nyilvánításáról a képviselő-testület. Er-
re azért lett volna szükség, hogy a McDo-
nald’s-nak lehetősége legyen megvizsgál-
ni, hogy tud-e építeni az általa alkalmas-
nak vélt területen éttermet. A kért vázraj-
zok azonban nem készültek el. 
- Az, hogy valami kijelölt fejlesztési öve-
zet lesz, abból nem következik, hogy vala-
ki oda építkezik - mondta dr. Fülöp György 
polgármester a legutóbbi testületi ülés vé-
gén. - Így jártunk példának okáért a 35-ös 
út mellett, a buszpályaudvar mögötti ré-
szen is, kijelöltük, majd megvizsgálták az 
illetékesek és nem volt alkalmas a terület. 
Abban maradtunk a képviselő-társaimmal, 
hogy a McDonald’s-nak van ugyan szán-
déka jönni, de nekünk meg kell hallgatni 
a városlakók véleményét, ezért indítottunk 
szavazást, amely a Facebook oldalamról 
érhető el. Ez a szavazás már 1500-as rész-
vételnél tart, 87% körüli azok száma, akik 
szeretnék a McDonald’s-ot, a helyszínnel 
kapcsolatban megoszlanak a vélemények. 
Áprilisban terjesztjük be azt, hogy a park 
legyen kiemelt övezet, hogy elvégezhes-
sék a vizsgálatokat. Odafigyelünk a város-
lakók véleményére, és akkor lesz ott Mc-
Donald’s, ha ebben konszenzus van. Úgy 
látjuk képviselőtársaimmal, hogy jó ha jön 
a McDonald’s, de meg kell találni a meg-
felelő helyet, formát és minden olyan do-
logra oda kell figyelni, ami a városlakókat 
ténylegesen vagy potenciálisan zavarhatja.
A polgármester kitért arra is, hogy tovább-
ra is tárgyalni fog az alternatív helyszínek-
ről, melyekre érkeztek is javaslatok.
- Nincsen időkorlát, addig egyeztetünk, 
amíg meg nem találjuk azt a megoldást, 
ami a lehető legtöbb embernek jó. Lépés-
ről lépésre haladunk, és a nyilvánosság-
gal konzultálunk. Áprilisban fogjuk beter-
jeszteni a javaslatot, és valószínűnek tar-
tom, hogy akkor megszavazzuk, hogy el-
induljanak a vizsgálatok, de nem azt sza-
vazzuk meg, hogy legyen McDonald’s. A 
városlakókat a képviselőtársaimmal együtt 
arra kérem, hogy az említett kérdőívet tölt-
sék ki, írják meg az észrevételeiket, ezzel 
segítve a mi munkánkat, és amikor ezt ki-
értékeljük, akkor ezt minden képviselőhöz 
eljuttatom, és természetesen minden város-
lakóhoz - hangsúlyozta a polgármester.

Ferenczi László
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A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás még nem jelenti, hogy építkeznek is a parkban.Tiszaújváros újabb négy tonna élelmiszardományt küld Beregszásznak. 



Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök
A múlt héten ismét Roadpol akci-
ót tartott a rendőrség. Ezúttal a se-
bességellenőrzés volt fókuszban. 
Az országos akcióhoz a Tiszaújvá-
rosi Rendőrkapitányság is csatla-
kozott.

- Egész héten az ország összes se-
bességmérő műszere működött - tud-
tuk meg Lipták Ferenctől, a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti alosztályvezetőjétől. - 
Csütörtökön huszonnégy órás sebes-
ségellenőrzést tartottunk, ami azt je-
lenti, hogy reggel hat órától másnap 
reggel hat óráig változó helyszíne-
ken kint voltunk az utakon. Sajnos 
az autósok nem igazán tartják be a 
sebességkorlátozásokat, ez az akció 
eredményén is látszik. Csak a reggeli 
órákban már több mint tíz gyorshaj-
tót kellett szankcionálni. 

A büntetés mértéke a sebesség függ-
vényében változik. A helyszíni bír-
ság 5000-50 000 forintig terjedhet, 
viszont súlyosabb szabálysértés ese-

tén már közigazgatási bírságot szab-
nak ki, ami akár 200 000 forint is le-
het .  

ema 

Megérkeztek a tavasz hírnökei
Gyermekkorom legkedvesebb em-
lékeit a Tisza partján töltött napo-
kon szereztem. Anyai nagybátyám-
nak volt ott egy hétvégi háza. Má-
ig jól emlékszem, milyen nagy rá-
csodálkozással figyeltem a gólyákat 
az odafelé tartó úton, akárcsak ar-
ra a napra, amikor anya elmondta 
nekem: ők nyáron elköltöznek Af-
rikába. A fehér gólyák vonulásá-
hoz kapcsolódó legfontosabb tudni-
valókról a Mályi Madármentő Ál-
lomás vezetőjét, Lehoczky Kriszti-
ánt kérdeztük.

- Pontosan mikor kezdenek visszatér-
ni a fehér gólyák Magyarországra?
- Március közepére, 15-ére szokták 
tenni a fehér gólyák visszaérkezését 
Európába, a telet Afrikában, a Sza-
harától délre eső területen töltik. El-
sőként a fiatalabb madarak jönnek.  
Az életkoruk ilyen szempontból fon-
tos tényező, ugyanis az idén Afriká-
ban kikelt kisgólyák még két évig - az 
ivarérettség eléréséig - ott maradnak. 
Tehát a legfiatalabb visszatérők is leg-
alább kétévesek.
- Mi következik a megérkezésük után?
- Első dolguk költőhelyet foglalni. Ki-
néznek egy fészket, tatarozzák is egy 
kicsit, és nem sokkal később jönnek 
az öreg hímek. Ilyenkor szoktak ki-
sebb-nagyobb csetepaték kialakulni, 
amikor az idősebb madár megpróbál-
ja visszafoglalni a fészket a fiataltól, 
ebből kifolyólag nagyon sok sebesült 

egyed érkezik be hozzánk az állomás-
ra ebben az időszakban. Az idősebb 
hímek - ha tudják - visszafoglalják 
a fészkeket és várják, hogy utolsók-
ként „befussanak” a tojók. A hazaér-
kezésük függvényében május végén, 
június elején már tojások is vannak a 
fészkekben, a kikelt fiókák pedig jú-
lius második, harmadik hetére röpké-
pesek. El is hagyják a fészket, de nem 
mennek messzire, továbbra is a szüle-
ik közelében élik napjaikat, mígnem 
augusztus 20-a környékén - csapatok-
ba verődve - ismét útra kelnek mind-
annyian. Ekkor már az idősebb, ta-
pasztalt gólyák mutatják az utat a fia-
taloknak, és jó eséllyel el is érik az af-
rikai kontinenst.
- Nem mindig sikerül nekik?

- Már a nyár végi elköltözésük során 
is számos veszély leselkedik rájuk az 
úton, sajnos száz fiatal fehér gólyából 
hetven el sem éri Afrikát, elpusztul-
nak útközben.
- Mi okozza az elhullásukat?
- Libanonban lelövik őket, megsebe-
sülnek, éhen halnak, eltévednek, de 
ha sikeresen megérkeznek Afrikába, 
akkor sem garantált az életben mara-
dásuk. Nagymacskák és emberek táp-
lálékává egyaránt válhatnak, de alap-
jában véve nem ez a probléma, hanem 
sajnos - és erre nincs szebb kifejezés 
- a libanoni mészárlás. Amikor pusz-
ta szórakozásból, válogatás nélkül lö-
vik le a madarakat az ott élők. Ez a 
„jelenség” a gólyaállomány fogyatko-
zásának legfőbb és ráadásul értelmet-
len oka.
- Mennyire ragaszkodnak a gólyák a 
régi, korábban hátrahagyott fészkek-
hez?
- Egy olyan gólyapár, amely már há-
rom-négy éve ugyanabban a fészek-
ben költ, mindig oda is akar vissza-
térni, ezért az idősebbeket lehetet-
len máshová szoktatni. Nagyon ma-
kacs állatok. Ha valaki az eredeti köl-
tőhelytől három méterrel odébb ki-
helyez egy másik oszlopot - ami-
ben nincs áram - rajta egy fészeka-
lappal, hogy átszoktassa oda a góly-
apárt, az nem fog sikerülni. Ők pon-
tosan ugyanott akarnak költeni, ahol 
addig, mindig ugyanabba a fészekbe 
fognak visszatérni.

Ördögh István

Gergely-járással 
a tanulásért

Március 24 -én, csütörtökön a korai középkorból eredő 
Gergely-járás hagyományát elevenítették fel a Szent 
István Katolikus Általános Iskola diákjai.  A tanulás 
jelentőségének jegyében született, több száz éves tra-
díció eredete és neve I. (Nagy) Szent Gergely pápához 
fűződik, akit utódja, IV. Gergely pápa - az oktatásért 
tett erőfeszítéseiért - az iskolák védőszentjévé nyilvá-
nított. 

- Régen, amikor még nem létezett kötelező oktatás, a pa-
raszti családoknál nem volt elterjedt a gyerekek taníttatá-
sa, nekik is dolgozni kellett és segíteni a szüleiket - kezdte 
a hagyomány történelmi hátterének és lényegének ismer-
tetését az iskola pedagógusa, Tóthné Farkas Szilvia, az ün-
nepi műsor megálmodója. - Annak idején a tanító a diákjai 
segítségével ugyanígy összeállított egy hasonló előadást, 
amelyben sokszor ő maga is szerepelt. A műsor egyik cél-
ja az volt, hogy meghozzák a kicsik kedvét a tanuláshoz, 
és minél többen járjanak iskolába, valamint a szülőknek is 
egyfajta iránymutatásként szolgált, hogy érdemes taníttat-
ni a gyerekeiket. A másik célja abból fakadt, hogy annak 
idején a tanárok nem feltétlenül rendelkeztek állandó jö-
vedelemmel, ezért adományokkal - leginkább élelemmel 
- jutalmazták a munkájukat, így a gyűjtés is részévé vált a 
Gergely-járásnak. 
- Már meglévő, hagyományos szövegeket tanultak meg a 
gyerekek az előadásra?
- Igen, régi versikéket, dalokat kaptak, pár nap alatt ösz-
szepróbált a két osztály, így jött létre a produkció.
- Úgy hallottam, rendhagyó alkalom volt a mai előadás.
- Több szempontból is. Egyrészt, ma nem a negyedikesek, 
hanem első és második osztályos gyerekek vettek részt 
az előadásban. Azért is eltér a megszokottól, mert ilyen-
kor minden évben - az óvodákkal előre egyeztetve - végig 
szokták járni a gyerekek a nagycsoportokat ezzel a mű-
sorral, így hívogatva őket az iskolába. Majdnem ugyan-
úgy, mint régen, csak akkoriban az iskolások házról ház-
ra járva hívták a kisebbeket tanulni. Sajnos a járványhely-
zet nem tette lehetővé az elmúlt két évben, hogy ellátogas-
sunk az óvodásokhoz, és most is csak iskolán belül mutat-
tuk be a műsort.

Ördögh István

Valódi színház
A színházi világnap megünneplésének jegyében egy 
igaz történet által ihletett színdarabot, a „Valódi hami-
sítványt” láthatta a közönség március 23-án a Derko-
vits Művelődési Központban. A Stephen Sachs tollából 
származó, világszerte nagy sikert aratott történet egy ál-
lítólag eredeti Jackson Pollock festmény körül bonta-
kozik ki, amelyet egy szegény sorban élő hölgy, Mau-
de Gutman talál meg. Hogy megtudja, valóban a híres 
festő egyik értékes alkotására bukkant-e, elviszi a képet 
egy szakértőhöz, Lionel Percyhez. Azonban mind a kép 
vizsgálata, mind maga a találkozó váratlan fordulatokat 
eredményez. A vígjátékot a Jászai Mari-díjas Hernádi 
Judit és a Kossuth-díjas Kern András telt ház előtt vit-
te színpadra.

4. � Vegyes 2022. március 31.

Tiszaszederkénybe is megérkeztek a fiatal fehér gólyák.

2018 márciusában hó fogadta a visszatérő gólyákat.

A sebességmérő műszer akár 300 méterről is képes bemérni a járművet.



Létszámfejlesztés 
a rendőrségnél

Márciusban 16 fővel bővül a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság létszáma - tájékoztatta a képviselőket és 
a nyilvánosságot dr. Kiss Attila megyei rendőrfőkapi-
tány a képviselő-testület ülésén.

Kevesen sokak biztonságáért
- A már folyamatban lévő és tervezett beruházások jelen-
tős építőipari kapacitásokat igényelnek, és nőni fog az itt 
munkát végzők száma, melyek közül jelentős számban 
lesznek külföldiek is. Összességében több mint harmince-
zer ember biztonságáról kell a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányságnak gondoskodnia - mondta a főkapitány. - Úgy ér-
tékeltem az elmúlt év munkáját, hogy jó színvonalon lát-
ták el a feladataikat a kollegáim, és engedjék meg, hogy 
köszönetet mondjak a tiszaújvárosi önkormányzatnak és 
a térség valamennyi önkormányzatának, akik segítették és 
támogatták a rendőrség munkáját. Ezzel együtt úgy érté-
keltem, hogy az a létszám, ami a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányságon rendelkezésre áll, az a jövő kihívásaihoz nem 
lesz elegendő, emelni szükséges a munkatársak létszámát. 
Ebben az irányban tavaly év végén lépéseket tettem, és az 
országos rendőrfőkapitány úr támogatását élvezve, márci-
us elsejével 16 fős létszámfejlesztést tudunk végrehajta-
ni. Ez az a minimális létszám, amivel úgy látom, hogy biz-
tosítható a közrend, közbiztonság. A bővítés fele részben 
a saját státuszok átrendezésével, elforgatásával, fele rész-
ben az országos rendőr-főkapitányság központi tartaléká-
ból valósul meg, 8 munkatárs szolgálatba is állt, 8 státusz 
feltöltése folyamatban van. Természetesen ezt a jelentős 
létszámot, megfelelő technikai eszközökkel is el kell lát-
ni, ha ebben az önkormányzat tud segíteni, ezt mi öröm-
mel vesszük, és tudom, hogy van is szándék.
A megyei főkapitány a lakosság megértését és a türelmét 
kérte a jelentkező gondokért, mint mondotta, a rendőrség 
mindent megtesz annak érdekében, hogy normális kere-
tek között tudjanak élni és dolgozni. Ehhez igénybe veszik 
mindazoknak a segítségét a jövőben is, akik a közbizton-
ságot még szilárdabbá tudják tenni. A készenléti rendőrség 
egységei, a országos idegenrendészeti főigazgatóság mun-
katársai is részt vesznek ebben a munkában, bár az orosz- 
ukrán háború miatt leterheltek ezek a szervezetek is. 

Az önkormányzat továbbra is segíti 
a rendőrség munkáját

A főkapitánynak dr. Fülöp György polgármester mondott 
köszönetet a jó hírért.
- Tegnap mondtam egy rendezvényen egy mondatot és én 
ezt így gondolom a rendőrség tekintetében is, hogy akkor 
jó egy együttműködés, ha mind a két fél sikeresnek ér-
zi magát vagy nyertesnek, és akkor jó egy együttműkö-
dés, ha tartós és hosszú távú. Tiszaújváros önkormányza-
ta már a múltban bizonyította, hogy fontos neki a rendőr-
ség, az itt dolgozó rendőröket saját rendőreinknek tekint-
jük, ebből az következik, hogy a jövőben is, amiben csak 
tudunk, segíteni fogunk. Előzetesen egyeztettünk már, és 
az áprilisi testületi ülésre a pénzügyi tárgyú döntések közé 
minden olyan javaslatot, kérést be fogunk vinni, ami meg-
fogalmazódik, és mindenben, amiben csak tudunk segíte-
ni fogunk, mert nekünk is az az érdekünk, hogy Tiszaújvá-
ros és a környező települések nyugalmas, élhető települé-
sek legyenek - mondta a polgármester.

F.L.

Új propilén üzem épül a MOL-ban
Újabb fejlesztésbe kezd a MOL. A 
MOL Petrolkémia Zrt. területén 
egy új propilén üzemet létesítenek. 
A 65 milliárd forintos, zöldmezős 
beruházás alapkövét a múlt héten 
tették le ünnepélyesen. 

A MOL új stratégiája szerint csök-
kenteni szeretné az üzemanyagok 
részarányát a finomítói termelésben, 
a petrolkémiai és a műanyagipari ter-
mékek gyártását pedig növelné. Ezért 
4,5 milliárd dollárt fektet a vegyipa-
ri üzletág fejlesztésébe. Ennek az újí-
tásnak az egyik része az 1,3 milliárd 
eurós poliol komplexum, amit itt Ti-
szaújvárosban építenek, illetve a 65 
milliárd forintos propilén üzem, ami 
szintén itt épül meg. Az új üzem a ter-
vek szerint 100 000 tonna propilént 
állít majd elő, ami a MOL-csoport nö-
vekvő propilén igényét is ki tudja elé-
gíteni, valamint a poliol komplexum 
propilén szükségletének is eleget tesz 
majd.

Biztos jövő

Az ünnepélyes alapkőletételen dr. Fü-
löp György polgármester a MOL-lal 
kialakított sikeres együttműködésről 
beszélt. 

- Unikális jelenség, hogy egy várost 
a gazdasági szükségletek és igények 
hoznak létre, és az itt élők szorgal-
mas munkája révén, de alapvetően a 
gazdaság erejének köszönhetően vá-
lik sikeres, élhető és sokszínű telepü-
léssé - mondta köszöntőbeszédében 
a polgármester. - Ez az állítás igaz a 
mi városunkra. Nagyon örülök, hogy 
az egykori TVK-nak, napjainkban pe-
dig a MOL-nak és a MOL Petrolké-
mia Zrt-nek köszönhetően Tiszaújvá-
rosnak nemcsak múltja és jelene, de 
rendkívül biztató jövője is van. Mé-
lyen hiszek abban - ugyanúgy, ahogy 
a város polgárai is -, hogy két part-
ner között az együttműködés csak ak-
kor igazán eredményes, ha mindkét 
fél nyertesnek érzi magát, valamint 
ez az együttműködés tartós és hosszú 
távra szól. Erre törekszünk a MOL és 
Tiszaújváros kapcsolatát illetően is. 
Köszönöm tehát a MOL-csoport ve-
zetésének, hogy olyan fejlesztéseket 
hoz ide, melyek nagyban hozzájárul-
nak városunk biztos jövőjéhez, és kö-
szönöm a magyar államnak, hogy tá-
mogatja ezeket a befektetéseket. A 
MOL jelenleg is zajló beruházása ki-
tűnő példa arra, hogyan tud sikeresen 
együttműködni az állam, egy gazda-
sági társaság és a helyi önkormány-
zat, nemcsak a helyben, de a mikroré-
gióban élők érdekében is. Mindannyi-

an köszönettel tartozunk Tiszaújváros 
és a környező települések lakosságá-
nak, hogy elfogadják ezeket a fejlesz-
téseket, együtt élnek az ezekkel járó 
átmeneti kihívásokkal, és toleránsan 
állnak a városunk jövőjét építő mun-
kavállalókhoz is. A MOL egyik jel-
mondata: „Enter tomorrow!”. Én bát-
ran ki merem jelenteni, hogy az el-
múlt évek fejlesztéseinek köszönhe-
tően, és az előttünk álló évtizedekre 
is tekintve a MOL és Tiszaújváros új 
közös jelmondata akár az is lehetne, 
hogy „Enter the future!”.

Saját erő, saját tudás

A beruházás jelentőségéről, a 
MOL-csoport hosszú távú stratégiá-
járól és az önellátás fontosságáról be-
szélt Hernádi Zsolt, a MOL elnök-ve-
zérigazgatója. 
-  A hosszú távú célunk az, hogy csök-
kentsük a motorikus üzemanyagok 
termelését, és folyamatosan növeljük 
a vegyipari alapanyagokét - monda 
az elnök-vezérigazgató. - 2030-ig 1,8 
millió tonna üzemanyagot szeretnénk 
átkonvertálni a vegyiparba, ehhez új 
fejlesztésekre, új megközelítésekre, 
új gondolatokra van szükség. Most 
egy nagyon fontos mérföldkőhöz ér-
tünk, három hektár területen 65 mil-
liárd forint értékű beruházás valósul 
meg, ami számításaink szerint 2024 
végével el is készül. A történelem új-
ra és újra bebizonyítja, hogy mindent 
meg kell tennünk azért, hogy a legki-
sebb függőségben legyünk másoktól. 

Le fogjuk gyártani az alapanyagot 
magunknak a saját erőnkből, a sa-
ját tudásunkból és teszünk egy újabb 
fontos lépést a vegyipari transzformá-
ció és az energiaátmenet terén. 
Erős alapokra építettük a stratégi-
ánkat és jó tempóban haladunk ezen 

az úton. Ma már Tiszaújváros olyan 
vegyipari központtá vált, amelyre 
mindannyian büszkék lehetünk. Na-
gyon bízom abban, hogy az állam, 
az önkormányzat és a vállalat együtt-
működése töretlen marad, mert eh-
hez nemcsak nekünk MOL-osoknak, 
az itt élőknek, az itt dolgozóknak, de 
az egész országnak, az egész régiónak 
érdeke fűződik. 

Versenyképes minőség

Szíjjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter szerint a MOL stratégi-
ája hosszú távon működik, és szóba 
kerültek a  vállalat környezetvédelmi 
törekvései is. 

 

- Örömtelinek tartjuk, hogy a MOL az 
új világgazdasági realitásokra reflek-
tálva következetesen és elkötelezetten 
viszi végig új stratégiáját - mondta a 
miniszter. - Világosan látszik, hogy 
a feldolgozott a kőolajat már kevés-
bé üzemanyaggá, semmint tartós fo-
gyasztási cikkek gyártására alkalmas 
alapanyaggá érdemes átalakítani és a 
MOL versenyképes minőségben tud 
a műanyagfeldolgozó-ipar számára 
alapanyagokat és termékeket biztosí-
tani. Fontosnak tartom, hogy mindezt 
környezetbarát módon teszi, 40 ezer 
tonna szén-dioxid kibocsátását spó-
rolhatja meg a vállalat egy év lefor-
gása alatt, és a technológiai szenny-
vízkibocsátás is konvergál a nullához.  
Dr. Koncz Zsófia, választókerületünk 
országgyűlési képviselője a munka-
helyteremtés fontosságáról beszélt, 
hiszen mint mondta, az új beruházá-
sok közel 300 új munkahelyet létesí-
tenek majd a MOL Petrolkémia Zrt. 
területén. Emellett a szakemberek 
utánpótlásáról, a duális képzések je-
lentőségéről is szólt beszédében. 
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Dr. Fülöp György

Hernádi Zsolt

Szíjjártó Péter

Hernádi Zsolt, Koncz Zsófia és Szíjjártó Péter tette le a 65 milliárd forintból, 
zöldmezős beruházásként felépülő propilén üzem alapkövét.

Dr. Kiss Attila Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapi-
tánya személyes tapasztalatai alapján értékelte úgy a hely-
zetet, hogy növelni kell a tiszaújvárosi rendőrkapitányság 
létszámát.



Ki mit tudott Szederkényben?
Tavaly a koronavírus miatt on-
line rendezte meg a Ki mit tud?-
ot a Tiszaszederkényi Művelődési 
Ház. Akkor mindenki rövid vide-
ót készített a produkciójáról vagy 
a kézműves alkotásokról. Idén új-
ra színpadra lehetett állni és az 
Óvárosi KULT Galéria is megtelt 
szebbnél szebb művekkel. 

Összesen 73 kézműves alkotás érke-
zett az idei megmérettetésre. Festmé-
nyek, gyerekrajzok, tűzzománc ék-
szerek és mézeskalácsból készült ta-
vaszi kosárka is van a tárlókban.
Pásztor István először 15 éves korá-
ban fogott horgolótűt a kezébe. Ak-
kor még kicsit szégyellte szokatlan 
hobbiját, ma már szívesen megmu-
tatja horgolt alkotásait.  
- Amikor gyerek voltam egy idősebb 
néni lakott nálunk albérletben a fiá-
val - emlékszik vissza István. -  Az 
asszony gyönyörűen kézimunkázott 
és én ellestem tőle. Akkor titokban 
csinálgattam. Egy kicsit szégyen-
letes dolognak gondoltam, hogy fiú 
létemre ezt szeretem csinálni, aztán 
később rájöttem, hogy nem az, és a 
mai napig szívesen készítek terítő-

ket, díszeket. Először a horgolással 
kezdtem, aztán megtanultam kötni és 
hímezni is.   
Rózsa Gergő festményeit hozta el a 
szederkényi Ki mit tud?-ra, amikkel 
kategória első helyezést ért el.  
- Amikor először elkészültem a ké-
peimmel és megmutattam a baráta-
imnak, először nem is értették, hogy 
miért mutogatok nekik fotókat - me-
séli Gergő. - Amikor mondtam, hogy 
ezt festettem, akkor nagyon megle-
pődtek. Egy realista alkotónak nincs 
nagyobb elismerés, mint hogy fény-
képnek nézzék a festményét - teszi 
hozzá mosolyogva. - Idén kezdtem el 

realizmussal foglalkozni, azért, mert 
úgy gondolom, hogy meg kell tanul-
nom a valóságot ábrázolni ahhoz, 
hogy utána az összetett és elvont 
gondolatokat is gond nélkül vászon-
ra tudjam vinni. Festeni soha nem ta-
nultam. Kerámiázni tanultam négy 
évig, ott az egyik rajzórán volt egy 
alkalom, amikor festett a csapat, de 
én azon hiányoztam. Viszont ebben 
találtam meg az önkifejezésnek azt 
a lehetőségét, formáját, amivel meg-

kísérelhetem megmutatni a bennem 
megszülető gondolatokat, érzéseket.
Színpadi produkciók is szép szám-
mal érkeztek, 26 előadást nézhetett 
meg a közönség, ennyit értékelt a 
szakmai zsűri. A TujBand egy új for-
máció, a zeneiskola növendékeiből 
verbuválódott a zenekar. 
- Elsősorban fúvósokból áll a Tuj-
Band - mutatja be a zenekart Vi-
rágh Márk, a zeneiskola ütő hang-
szeres tanára. - Rézfúvósok, fafúvó-
sok, trombita, harsona, fuvola és ten-
or kürt is megszólal. Emellett ütős 
hangszerek is helyet kaptak a csapat-

ban. Tulajdonképpen projekt alapon 
működünk, mindig megvan a követ-
kező koncert, a következő célkitűzés 
és folyamatában alakulunk. Az a cél, 
hogy egyre többen legyünk. Októ-
berben kisebb létszámmal indultunk, 
de egy-két hónapja már nagyobbak is 
becsatlakoztak, egyre sikeresebbnek 
tűnik, úgyhogy bízunk benne, hogy 
egyre nagyobb lesz az apparátus.
Csatlós Olivér a TujBand egyik tag-
ja, de egyedül is színpadra állt, har-
sonán játszott. 
- Négy éve kezdtem hangszeren ta-
nulni - mondja Olivér. - Akkor olyan 
kicsi voltam, hogy azt mondta a ta-
nárom a tenorkürttel kezdjek. Egy 
évig csak azzal játszottam, mert a 
harsonának az egyik rokona. Meg-
szerettem ezt a hangszert, mert na-
gyon egyedi abból a szempontból, 
hogy van egy jellegzetes cúgja, ami 
semmilyen más rézfúvós hangszer-
hez nem fogható, mert mindegyik-
nek billentyűje van. Lehet vele érce-
sen, erősen, de lehet vele hangos in-
dulókat is játszani. Ugyanakkor kel-
lemes hangvételű dallamok megszó-
laltatására is kiváló. 
Zene, vers, tánc is szerepelt a kategó-
riák között. Hártó Soma Levente hu-
moros jelenettel szórakoztatta a kö-
zönséget. 
- Nagyon izgultam, hogy jól sike-
rüljön - mondta a fellépés után So-
ma. - Ha nem nevettek volna a po-
énokon, az nagyon kínos lett volna, 
de szerencsére jól sült el. Főleg, ha 
azt vesszük, hogy csak egy hete ta-
láltam ki, hogy fel szeretnék lépni. 
Ez egy ismert jelenet, meghallgattam 
és nagyon megtetszett. Kicsit átírtam 
és megtanultam. Otthon a családnak 
előadtam és tetszett nekik, ezért úgy 
gondoltam kipróbálom magam ide-
gen közönség előtt is.
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Kategóriagyőztesek
Alkotóművészet

Képzőművészet: Rózsa Gergő
Foltvarrás: Tiszavirág Foltvarró Kör

Horgolás: Ládi Béláné
Hímzés: Mezei Tiborné 

Gyermekmunka: Farkas Kende
Egyéb: Gábri-Kása Henrietta

Előadóművészet
Vers: Suhajda Sándorné

Ének: Mezei Virág Népdalkör
Zene: TujBand Zenekar

Tánc: Kisbocskor Néptáncegyüttes, Tiszagyöngy Néptáncegyüttes
Jelenet: Hártó Soma Levente
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Hártó Soma humora vitte a prímet.

A TujBand mindössze néhány hónapja működik.

Rózsa Gergő festményei a közönség tetszését is elnyerték. 



Hamvas Béla és a győzedelmes hárs
Egy hársfa, amely két szikla között 
nőtt ki. Szétfeszítette őket, gyöke-
reivel pedig szétmorzsolta az útjá-
ba eső köveket. Később rázuhant 
egy ház nagyságú szikla, az alól is 
kibújt. A Bakony-völgyi koloskai 
hárs egy heroikus fa.

125 éve született Hamvas Béla. A ne-
vét viselő Városi Könyvtárban már 
régóta tervezték, hogy elültessenek 
egy hársfát a tiszteletére. Most, az év-
forduló alkalmából Hamvas és a fák 
címmel rendeztek megemlékezést, 
mely jó alkalomnak bizonyult arra, 
hogy megvalósítsák a tervet. Kázs-
mér Ágnes könyvtárvezető elmondta, 
hogy a hamvasi szimbolikákban sze-
repelnek fák, melyekről esszét is írt - 
a fügefáról, a fenyőről, a nyírfáról, és 
a győzedelmes hársfáról.
- A győzelem miatt választottuk a 
hársfát - mondja Kázsmér Ágnes. - 
Tulajdonképpen ez is a címe ennek 
az esszének: A Győző. Hamvas sze-
rint a koloskai hársfa élete egy 150 
évig tartó néma küzdelem, melyből 
győztesként jött ki. Túlélte, és meg-
küzdött azokkal az elemekkel, ame-
lyek akadályozták a növekedését. A 
hársfának a története így is végző-
dik - él, mint egy halhatatlan neve-
tés. Ez jelképezheti Hamvas szellemi 
győzelmét is az akkori rendszer fe-
lett, valamint a saját megpróbáltatá-
sai felett is.
A faültetés előtt Weiner Sennyey Ti-
bor költő, író, a „Hamvas Béla ezer-
arcú és egyszerű élete és műve” 
könyv szerzője tartott előadást.
- Hamvas Béla összesen 13 évet töl-
tött az Erőmű Beruházási Vállalatnál 
- meséli Weiner Sennyey Tibor -, eb-
ből a legtöbb időt itt töltötte Tiszapal-
konyán. A Sarepta című esszé-napló-
ját itt írta Palkonyán. Sok mindent írt 

itt egyébként, a „Nem minden arany, 
ami réz” című egyetlen vígjátékát is. 
Ez az egyetlen színpadi műve maradt 
fenn Hamvasnak, az 1956-os forra-
dalom ideje alatt írta, és egészen ta-
valyelőttig nem mutatták be magyar 
színpadon.
- Rákosi után a Kádári-korszak, a gu-
lyáskommunizmus alatt sem enyhült 
a rá nehezedő nyomás?
- Lett volna lehetősége rá, hogy új-
ra publikáljon. Meg is jelent a ’60-as 
évek elején az Új Látóhatár nevű fo-
lyóiratban egy esszéje a Shakespeare 
évfordulóra, és megrendeltek tőle 
még hét esszét, de aztán behívták egy 
elbeszélgetésre, és mint a legtöbb ak-
kori írónak, felajánlották, hogy le ké-
ne tenni a garast. Ami ebben az idő-
ben már azt jelentette, hogyha ír egy 
előszót, amiben leírja, hogy tulajdon-
képpen ő tévedett, Marxista-Leninis-
ta szempontból ez miért jó, vagy nem 
jó, akkor semmi gond, azt ír, amit 
akar utána és újra megjelenhetnek a 
művei. Hamvas ebbe nem ment be-
le. Azt mondta, hogy tulajdonképpen 
én voltam itt az egyetlen, aki letette a 
garast, és hát így elúszott a publikálá-
si lehetőség is.
- Hamvas Béla Tiszapalkonyán dol-
gozott, a felesége pedig Pesten élt. 
Nem lehetett könnyű így az élet.
- Hamvas kéthetente, hétvégente járt 
haza innen a hőerőműből. Ez nyilván 
egy másfajta kapcsolat volt, de szel-
lemi szinten, ha az ember ismeri nem 
csak Hamvas, hanem Kemény Ka-
talin írásait is, akkor láthatjuk, hogy 
méltó párja volt Kemény Katalin. 
Gyönyörű írásai vannak, például ér-
demes elolvasni a „Levelek egy ha-
lott baráthoz” című esszégyűjtemé-

nyét, ami Hamvashoz szól, és még 
jobb könyv „A hely ismerője”, aján-
lom figyelmükbe. Ez egy az egyben 
szerelmi vallomás Hamvasnak, és 
gyönyörű írás. Valójában arról szól, 
hogy hogyan próbálták egész életük-
ben megteremteni a vágyott otthont, 
ez hogy nem sikerült, és ennek mik 
voltak a következményei.
- Hogy emlékeznek rá az itteni embe-
rek?
- Sok évet töltött itt Palkonyán, barát-
ságokat is kötött, levelezett utána itt 
emberekkel, akikkel kapcsolatba ke-
rült. Nem úgy ismerték meg, mint aki 
fent hordja az orrát, a visszaemléke-
zések, amik róla szólnak, azok mind 
olyanok, hogy egy kedves embert is-
mertek meg, egy derűs embert, aki a 
kis asztalfiókba írta a műveit, tanult 
szanszkritül, vagy fordított szanszk-
ritből, tehát egy nagyon szimpatikus 
embert ismertek meg a palkonyaiak 
Hamvas személyében. Az köztudott, 
hogy nem a legjobb raktáros volt, te-
hát nem leplezte a hiányait, sőt, ugye 
a hiányokat újabb hiányokkal igye-
kezett a vezetőség megoldani. Meg-
rovást kapott azzal az indokkal - ami 
fennmaradt egyébként-, hogy hajla-
mos sokat olvasni, elgondolkodni, de 
utána kapott kitüntetést is, amikor a 
május elsejei ünnepségen Schumannt 
zongorázott a munkásoknak. Tehát 
nagyon ambivalens lehetett a sze-
mélyisége ebben a palkonyai közeg-
ben. Ugyanakkor, és ez jellemző volt 
Hamvasra egész életében, hogy soha 
nem hátrált ki a feladatok elől, tehát 
nem próbált meg elmenni külföldre, 
amikor nagyon sok barátja külföld-
re ment.

Surányi P. Balázs

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

HétHatár: Önkormányzati döntések - Zöld hulladék begyűjté-
se  -  Pro Urbe Klub a Tisiában - Hamvas évforduló - Sebes-

ségellenőrzés az utakon - Külföldiek szavazása - Sport 
Hétről-Hétre: Pataki János emlékére - Választási információk 
- A volán mögött - Ki mit tud Szederkényben - Kosárlabda és 

foci összefoglalók

Április 3. vasárnap
19:30 VOKS 2022 választási magazin

Vagyok, tehát gondolkodom: fiatalok a választásról - Külkép-
viseleteken szavazó tiszaújvárosiak külföldről online - 18+ az 
urnánál: Első választók - Szavazókör nyitás - és zárás - Jézsó 
és Koncz szavaz - Vidéki és tiszaújvárosi szavazókörök - Ki, 
kicsoda a plakáton és a politikában? - Választás történelem - 

Mozgóurna - Ki lesz a befutó? - Akik dolgoznak

Április 6. szerda
18:00 HétHatár: Választás 2022 - Húsvéti készülődés - Kísér-

letek és tapasztalatok - Szeder Kunó - Tesco nyertes 
18:15 Hétről-Hétre: Választottunk! - Hamvas-emlékek - Aki 

mesél: Képes Judit 

Április 7. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Széchenyis
versenyeredmények
Március 2-án rendezték a Míg Megnövök Alapítvány 
által szervezett csapatversenyek területi fordulóját. A 
helyszínt a Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola és Óvoda biztosította. A Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola tanulói mind a MatekGurun, 
mind a Nyelvészkedőkön elindulhatott az iskolai for-
dulón elért sikeres eredménye miatt. A  területi fordulón 
a MatekGurun az 1. és 4. helyezést sikerült megszerez-
nie a 2. a osztályos tanulóknak. A Nyelvészkedők ver-
senyén a 4. b osztályos tanulók csapata a 8. helyen vég-
zett. Ezzel az eredménnyel az országos döntőbe kerül-
tek a Széchenyi diákjai. 
MatekGuru csapatverseny: 1. helyezést ért el az Okos 
macik csapata: Simon Viola, Csizmadia Ferenc, György 
Levente, Kiss Máté Botond 2. a osztályos tanulók. 4. 
helyezést ért el a Bölcs baglyok csapata: Bóna Kincső, 
Herceg Balázs, Juhász Bence Zsolt, Szautner Dániel 2. 
a osztályos tanulók. Felkészítő pedagógus: Lovász-Tóth 
Beáta. 
Nyelvészkedők csapatverseny: 8. helyezést ért el a Bag-
lyok csapata: Juhász Annabella, Kiss Dóra, Hegedűs 
Zalán, Dobozy Sára 4. b osztályos tanulók. Felkészítő 
pedagógus: Bodolainé Nagy Beáta.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek egya-
ránt!

Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Klubfoglalkozás
A Kaffka Margit 

Pedagógus Nyugdíjas Klub 
következő összejövetele

2022. április 6-án, 13:30 órakor 
kezdődik.

2022. március 31. Kultúra/Oktatás � 7.

Mostantól egy hársfa áll a Derkovits mellett, ez őrzi Hamvas Béla emlékét.

Hamvas Béla a Tisza-parton.



Akiktől mindig kisüt a nap
Március 24-e van, 17 óra 20 perc. 
Lázasan keresem a pulóveremet, 
aztán a cipőmet, mert fél hatra oda 
kell érnem a cukrászdába. Egy nem 
mindennapi találkozóra igyekszem, 
kivételes gyerekekkel és szüleikkel 
fogok beszélgetni. Akik egyre ri-
degebb világunkban sokkal többet 
küzdenek, mint - ahogy napjaink-
ban mondják - mi „épek”. Épek… 
Micsoda értelmetlen megkülönböz-
tetés, hiszen mindannyian emberek 
vagyunk! Egyszerűen emberek.

A cukrászda ajtaján belépve, már ott 
vár Szilvia az édesanyjával, Anikó-
val. Rövid bemutatkozást követően 
oda is ülök hozzájuk.
- Hogy érzik magukat? 
- Köszönjük szépen, jól vagyunk, bár 
az is igaz, hogy nálunk mindig van-
nak nehézségek, mert Szilvi a születé-
sekor kialakult oxigénhiányos állapot 
okozta szövődmények mellett moz-
gássérült és epilepsziás is. Ebből adó-
dóan, gyakori rosszullétek kísérik a 
napjainkat, sokszor nagyon nehéz az 
„Esély”  Napközi Otthonba is kimen-
nünk. Nemrég volt a harmincnegye-
dik születésnapja.
- Egyedül gondoskodik róla? 
- Igen, ápolási díj mellett négy órában 
dolgozom, anyukám segít nekünk a 
mindennapokban. Már nyolcvanéves, 
de mindig számíthatunk rá, nagyon 
sokat köszönhetek neki.
- Hogyan látja, mennyire érvénye-
sülnek a különböző világnapok célki-
tűzései, mint például az elfogadás? 
- Sajnos előfordult már, hogy megbá-
multak és megszóltak minket az ut-
cán. 
- A felnőttek vagy gyerekek?
- A felnőttek, és ez igazán szíven 
ütött. Amikor Szilvi még kicsi volt, 
ilyenkor mindig sírva fakadt, aztán 
később már megvédte magát, ha bán-
tották. Viszont manapság már azt ta-
pasztalom, hogy egyre elfogadóbbak 
az emberek. A gyerekek részéről so-
ha semmi rosszat nem tapasztaltunk, 
ők mindig úgy viszonyulnak hozzá, 
mintha semmi baja nem lenne, nem 
úgy tekintenek rá, mint egy sérültre. 
Lehetőség szerint mindenhová együtt 
járunk, hogy minél többen ismerjék 
meg, mert alapvetően mindenkit nagy 
szeretettel fogad és könnyen barátko-
zik. 
- Ön szerint mennyire biztosított a sé-
rültek esélyegyenlősége az oktatás-
ban és úgy általában?  
- Elég borúsan látom a jelenlegi hely-
zetet. Amikor Szilvi tizenhat évesen 
kijárta az általános iskolát, elkesered-
tünk, hogyan tovább. Egy lehetőség 
volt, Miskolcon egy szakiskola, ahol 
foglalkoznak készségfejlesztéssel, de 
szóba sem jöhetett, hogy bejárjon, 
mert az nagyon sok nehézséget oko-
zott volna neki. Arra pedig ugyancsak 
gondolni sem mertem, hogy kollégi-
umban lakjon két évig és kitegyem 
ott bármiféle kellemetlen helyzetnek. 
Nagyon örülünk, hogy a helyi Esély 
napköziben tárt karokkal várják min-
den nap, és időben sincs korlátja an-
nak, hogy meddig járhat oda. 
Közben Szilvi széles mosollyal nyug-
tázza édesanyja szavait, és kérdésem-
re örömmel újságolja, hogy vidáman 
telt a napja.
- Most egy új társasjátékkal kezdtünk 
el játszani, sokat beszélgettünk és ne-

vettünk ma - mondja, majd lelkes fel-
sorolásba kezd, amikor arról érdek-
lődőm, mi mindennel foglalkoznak a 
napköziben. A testneveléstől kezdve a 
kézműves feladatokig nagyon színes 
a programok listája. 
- Tartalmasan telik számára minden 
nap - mondja Anikó. - Szilvinek fon-
tos, hogy mindig legyen mit csinálnia. 
- Mit jelentene a segítség az önök szá-
mára?  
- Ha lenne olyan munka Szilvinek és 
a társainak, amit nem pénzért, hanem 
pusztán a sikerélmények eléréséért 
végezhetnének. Annak nagyon örül-
nénk. Valamint egy olyan szakember-
nek, aki a mozgás tekintetében is fej-
lesztené a napköziben a gyerekeket.
Közben megérkezett Andrea és Csa-
ba 14 éves fiukkal, Csabikával, aki a 
helyi Éltes Mátyás Iskola hetedik osz-
tályos tanulója. Ő Down-szindrómá-
val él.
- Mi semmiféle negatív visszajelzés-
sel nem találkozunk a hétköznapok-
ban, mindenki nagyon elfogadó, bár-
hol is járunk - mondja Andi. - Csabi-
ka tele van szeretettel és nagyon köny-
nyen barátkozik. Visszük is magunk-
kal mindenhová. Számunkra - ideért-
ve más sérült gyermekeket is - kissé 
azért bántó, hogy nincsenek integrál-
va a sérült gyerekek. Gondolok itt ar-
ra, hogy hagyományos iskolába járni-
uk lehetetlen, mert az idő előrehalad-
tával lemaradnának a társaiktól a ta-
nulásban. A Szivárvány óvodában vi-
szont nagyon pozitív évekkel és élmé-
nyekkel gazdagodtunk, az ottani óvó-
nőknek és a vezetőségnek is csak kö-
szönettel tartozunk, mert az ép tár-
sai között nagyon sokat fejlődött Csa-
bika. Volt olyan szülő, aki elmondta 
nekünk, hogy sokkal empatikusabbá 
vált a gyermeke a fiunk mellett. Az is-
kola nagyon nagy segítség számunk-
ra, mert semmiképp sem akartuk 
bentlakásos iskolába íratni. Számunk-
ra ő egy hatalmas ajándék! A legked-
vesebb elfoglaltsága a táborozás és 
a zenehallgatás, de ügyesen használ-
ja a számítógépet is, amely nemcsak 
örömöt okoz neki, hanem a készsége-
it is fejleszti. Legnagyobb kedvencei 
mégis a kirakós játékok.
A találkozó végén a sérült gyerme-
kek helyi oktatását és szabadidős te-
vékenységeinek megvalósítását segí-
tő Napraforgó Alapítvány kuratóriu-
mi elnökéhez, Kántor Zsolthoz fordu-
lok, aki huszonkét éves fiával, Bencé-
vel és harmincéves lányával, Kittivel 
érkezett.
- Bence egyszeri olvasás, vagy hal-
lás után simán elmond egy verset, na-
gyon szeretnek vele dolgozni a pe-

dagógusok, mert „vág” az esze, saját 
bankszámlája van, a pénzére kimon-
dottan vigyáz - meséli Zsolt. - Kitti 
maximálisan szabálykövető, a rend-
szer szeretete, a napi tevékenységek 
figyelemmel követése nagyon fontos 
számára, emellett gumit fűz, és na-
gyon szeret a gyémánt kirakókkal fog-
lalatoskodni.  Bence - ahogy mondja - 
„kütyüfüggő”, szinte folyamatosan az 
interneten lóg vagy a telefonjával és 
a Nintendóval foglalja el magát. Es-
te kilenc óra magasságában szoktam 
én is odaülni mellé, és akkor kezdő-
dik a játék együtt. Kitti inkább sétálni 
szeret és a kutyákkal játszani az udva-
ron, és imádja az érzelmekkel teli fil-
meket és sorozatokat. Jelenleg mind-
ketten az Esély napközibe járnak.
- Hogyan tudja összeegyeztetni az 
alapítvány működtetését a munkájá-
val? 
- Alapjában véve - ha nincsenek rend-
kívüli teendők - napi egy órát vesz 
igénybe az alapítvány működtetése. 
Néha természetesen összesűrűsöd-
nek a dolgok és sokszor, ha belefo-
gunk egy nagyobb projektbe, az sok-
kal több időt kíván, de örömmel te-
szek mindent. Nekem nincs olyan, 
hogy nappal és éjszaka. Az én telefo-
nom soha nincs lenémítva, ha bárki-
nek bármiféle segítségre van szüksé-
ge, mindig állok a rendelkezésére. Ha 
az ember képes megkönnyíteni má-
sok életét, az olyan élményt és érzé-
seket ad, melyek által erősebbé válik.
- Ha megkérném, hogy fogalmazzon 
meg egy üzenetet olvasóinknak, mi 
lenne az?
- Egyre szomorúbban élem a napjai-
mat, mert meglehetősen rossz irány-
ba megy a világ. A segítségre szoruló 
gyermekek között eltöltött évek alatt 
sajnos azt tapasztaltam és tapaszta-
lom ma is, hogy egyre bezárkózóbb 
a társadalom. Én csak annyit szeret-
nék mondani, hogy függetlenül bár-
milyen körülménytől, mindenki pró-
báljon úgy viszonyulni a másik em-
berhez, ahogyan az fordított helyzet-
ben neki is jól esne. Ne tapossuk egy-
mást! Ezektől a gyerekektől mindany-
nyian csak tanulhatunk, mert annyi-
ra nyíltszívűek és mentesek minden 
rossztól. Ha bárki odamenne hozzá-
juk azzal, hogy nincs sapkája és fázik, 
ők rögtön, gondolkodás nélkül oda-
ajándékoznák a sajátjukat. Hihetetlen 
sok erőt képesek átadni másoknak. Ha 
olykor igazán „padlón vagyok”, elég, 
ha csak megölelnek a gyerekeink és 
máris újra „kisüt a nap”. Persze, kihí-
vásokkal is küzdünk, de áldásként él-
jük meg, hogy ők a gyerekeink.

Ördögh István

Tisztelt Szülők!
2022. április 5-7. között

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOKAT
szervezünk a 

Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskolában, melyre szeretettel várjuk az ér-

deklődőket! Kérjük, hogy honlapunkon tájékozódjanak 
a látogatható órákról!

http://tiszujszechenyi.hu/

NYÍLT HÉT 
a Tiszaújvárosi Szent István 

Katolikus Általános Iskolában

2022. április 04 - 08. 
(hétfő - péntek)

2022. április 04 - 08. között minden délelőtt 8 órakor 
megnyitjuk intézményünket a leendő első osztályos 
gyerekeknek és szüleiknek, valamint az iskolánkban 

tanuló diákok szüleinek. 
A látogatók betekinthetnek a művészeti és szaktanter-

meinkbe, valamint az iskolában folyó munkába.
Az érdeklődők a látogatható órákról az iskola honlap-

ján és az osztályfőnököktől kaphatnak információt.
http://szentistvan-tiszaujvaros.hu/

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket és Gyermekeket!
Koscsó Mónika

igazgató

8. � Gyermekeink 2022. március 31.

Takács Szilvi és Kántor Bence.



2022. március 31. Voksoló � 9.

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



Jézsó Gábor
DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, 

LMP, Jobbik

Kiszállt a plakátháborúból Jézsó Gábor, aki úgy döntött, 
nem cserélteti le a letépett, megrongált plakátjait, helyet-
te arra kéri a támogatóit, hogy a menekülteket segítsék.
Kitört a szomszédunkban a háború, ez megváltoztat-
ta az Ön kampányát is?
Nagyon megérintett ez a háború, mert tudom, mi az a 
gyász. Az egész választókörzet megmozdult, hogy ado-
mányokkal segítsen. Voltam önkéntesként a határnál is, 
illetve március 27-ére jótékonysági előadást szervez-
tünk Tiszaújvárosba. A rendezvény két fővédnöke Be-
regszász, illetve Tiszaújváros polgármestere volt. Nincs 
nap, hogy ne gondolnék a hazájukat elhagyni kényszerü-
lő menekülőkre.
Facebookon számolt be arról, hogy megrongálták a 
plakátjait, és egy ideig gyűjtötte, hogy hol, mi történt, 
majd bejelentette, inkább kiszáll a plakátháborúból.
Valóban sorozatosan rongálják a plakátjainkat. Nem fo-
gok a rombolásban versenyezni, én az építésben hiszek. 
Ezért a plakátokra szánt további összeget jótékony célra 
ajánlottam fel. Kevesebb plakát, több segítség a rászoru-
lóknak. Különben sem a plakát mennyisége számít. Té-
ved az, aki azt gondolja, hogy ezzel engem el tud tüntet-
ni.
Mit szól ahhoz, hogy politikai ellenfelei a nyilváno-
san elérhető vagyonnyilatkozatával - amibe 8 éve be-
írta, hogy akkoriban köztartozással rendelkezett - tá-
madják?
A barátaim óvtak, féltettek ettől a választástól. Sajnos 
igazuk lett. Amikor elindultam képviselőjelöltként, elő-
ször megfenyegettek, aztán letépkedték a plakátjaimat, 
most pedig a becsületembe gázolnak és a családomat 
bántják. Szerintem őrizzük meg nyugalmunkat, mert az 
a hazugságkampány, amit velünk szemben elkezdtek, a 
gyengeség, a félelem jele. Tudják, hogy veszélyben a ki-
rályságuk. Tudják, hogy minket rengetegen ismernek, 
szeretnek. Én ugyanolyan ember vagyok, mint sok mil-
lióan az országban. Nincsenek milliárdjaim, szállodáim, 
luxusnyaralóim, de ez engem nem is zavar, mert amim 
van, többet ér mindennél. Van egy gyönyörű családom, 
igaz barátaim. 
Ha bizalmat szavaznak önnek, mi az a három dolog, 
amihez rögvest hozzálát?
Tiszaújváros kapjon meg minden olyan fejlesztést, amely 
az itt lakók komfortérzetét növeli, valamint lakás- és bér-
lakás építési program beindítását is támogatom, azért, 
hogy az itt élő fiatalok itt is maradjanak. Mindent megte-
szek azért, hogy a következő kormány rendezze a nyug-
díjakat és az alulfizetett egészségügyi és szociális dol-
gozók, pedagógusok, rendvédelmisek bérét. Igazságot 
kell tenni a támogatások elosztásánál, mert például hiá-
ba özönlik Tokaj-Hegyaljára a pénz, ha csak a csókosok-
nak jut belőle. Nem Mészáros Lőrincéket kell támogat-
ni, hanem a kis- és közepes vállalkozásokat, hiszen nél-
külük talán a fű sem nő.  
Mire számít április 3-án?
Amikor elvállaltam a jelölést, akkor úgy éreztem, a jó Is-
tennek terve van velem és fogja a kezem. Bármi történ-
het. Persze az ember mindig a jóra számít, de én maximá-
lisan megbízom az ő értékítéletében. Az én mottóm: hit, 
remény, szeretet, e szerint éltem eddig is, és ez így lesz 
a jövőben is.  

Macskás József
Független

Üdvözlöm a Tiszaújvárosi Krónika olvasóit! 
Macskás József vagyok, 58 éves, nős, két felnőtt gyer-
mek büszke édesapja. Bőcsön lakom. Végzettségemet te-
kintve tanító, általános- és középiskolai történelem sza-
kos tanár vagyok. Jelenleg Sajóhídvégen tanítok. Fele-
ségemmel 35 éve élünk kiegyensúlyozott, boldog há-
zasságban, mindenben támogatjuk egymást. Mindketten 
versenyszerűen horgászunk.
Persze mindenkit az érdekel, hogy mi motivált arra, hogy 
politikával foglalkozzak, ha ilyen idilli az életem. Eláru-
lom, a rossz tapasztalat, az egyre nehezebbé váló élet-
körülmények és az ebből való kilábalás útjának keresé-
se. Orbán és a Fidesz azt mondja, hogy „ELŐRE MEN-
JÜNK, NE HÁTRA!” akkor, amikor az ország a szaka-
dék szélén áll! Köszönöm, de én nem szeretném, ha az 
elmúlt 12 év diktatórikus politikája után magukkal rán-
tanának a szakadékba! Ezért mondom azt, hogy meg kell 
állítani a Fidesz 2/3-os többségét, és erre én, mint függet-
len politikus, alkalmasnak tartom magam.
Az ellenzéki összefogásról is megvan a véleményem, hi-
szen a hatból 4 párt be sem jutna önerőből a parlament-
be! Ez a durcás kisgyerek szindróma, ami jellemezi őket, 
csak a legelvakultabb hívekből vált ki szimpátiát, mivel 
győzelmük esetén senki sem tudja, hogy mire lehet szá-
mítani. A gyűlölet sohasem jó motivációs tényező!
Az én ajánlatom a választópolgárok felé - mint képvi-
selőjelölt - az, hogy minden településen a fejlődésért ten-
ni akaró emberekből létrehozunk műhelyeket, szakmai 
csoportokat, akik jól ismerik a saját problémájukat, én 
ezeket összefogom és képviselem a választókerület ér-
dekeit.
- Így nagyon sokan magukénak érzik a politizálást, hi-
szen tevőlegesen bele tudnak szólni az ügyek menetébe.
- Mivel nincs párt mögöttünk, így saját magunk tudjuk 
megfogalmazni, amit az érdekeink megkívánnak, nincs 
központilag előírt megfelelési kényszer, és a választóke-
rület érdekeinek megfelelően közösen kialakított állás-
pontot tudom képviselni.
- Tehát megszűnne az, hogy a Fidesz ad X összeget, de 
meghatározza, hogy mire lehet felhasználni, ki a kivite-
lező, aki végül elviszi a településről a pénzt, maximum 
a polgármester verheti a mellét, hogy ezt is elintéztem.
- A helyi vállalkozások megerősítése, amely a helyi mun-
kahelyteremtés alapját képezi, jelenti.
- A helyi vállalkozásokat szeretném támogatni, hogy 
minden forint maradjon az adott településen, és csak arra 
fordíthassák, amire kérték.
- A korrupció legkisebb gyanúját is meg kell torolni, 
hogy eszükbe se jusson okoskodáson törni a fejüket a 
polgármestereknek.
- Erős és ütőképes érdekvédelmet szeretnék biztosítani 
mindenki számára!
Ezek a legfontosabbak, amit szeretnék megvalósítani.
A politika Magyarországon semmi másról nem szólt idá-
ig csak a pénzről. Ezt meg kell változtatni, az én szerve-
zőképességemmel erre alkalmasnak tartom magam. A jó 
kommunikációs készségem mellett a legfőbb erényem, 
hogy nem vagyok korrumpálható és nem is fogok azzá 
válni. Partnerséget ajánlok mindenkinek, ne egy pártka-
tonát küldjenek a Parlamentbe, hanem egy önökért tenni 
akaró független jelöltet!
Ne feledjék: JÖVŐNK A TÉT!

Molnár Sándor
Normális Élet Pártja

Molnár Sándor vagyok, a BAZ megyei 6-os választá-
si körzet tiszaújvárosi képviselőjelöltje. Tiszatarjánban 
élek a feleségemmel.  Építőiparban dolgozom padlóbur-
kolóként Miskolcon. Az utóbbi  két év történései elgon-
dolkodtattak azon, mit tehetnék azért, hogy a gyerme-
keink  normális életet élhessenek a jövőben. Ekkor jött 
a segítség : Felkérést kaptam Dr. Gődény Györgytől, a 
Normális Élet közösségétől az országgyűlési képviselő-
jelöltségre. Az után, hogy megismertem a NÉP prog-
ramját és alapvetéseit, a felkérést örömmel elfogadtam.

A Normális Élet Pártjának (NÉP) jelöltjei nem politiku-
sok, hanem hétköznapi foglalkozású  emberek, akiknek 
elege van a pártok évtizedes hitegetéseiből, hogy meg-
oldják majd a társadalmi és gazdasági problémákat.

A közösségi médiában hatalmas tábor fogott össze az el-
múlt 2 év alatt. A széleskörű támogatásnak köszönhe-
tően minden választási körzetben jelöltet indítottunk és 
teljesítettük az országos listaállítás feltételeit, amivel si-
került nagy meglepetést okozni.

A Normális Élet Pártját a legtöbben Dr. Gődény György 
nevéhez kötik, aki az országos lista  első helyén áll.

A Normális Élet Pártja az egyetlen párt, amelynek kép-
viselőjelöltjei nem közpénzből kampányolnak, ezért fel 
sem vették a kampánytámogatást. Programunkban sze-
repel az is, hogy a pártok ne kapjanak állami támoga-
tást, és a működési költségekre a civil szervezetekhez 
hasonlóan az emberek személyi jövedelemadójának 1%-
át lehessen felajánlani.

Kinek a szavazatára számítunk? A választásra jogosul-
tak harmada nem fog elmenni szavazni, mert  nem akar 
a rossz és a még rosszabb közül választani. A NÉP kép-
viselői rájuk számítanak és azokra, akiknek elege van a 
hazugságokból, a lopásból, a politikából, és a félelem-
keltésből, amiben bőven volt részük az elmúlt 2 évben.

A NÉP számára az első és legfontosabb helyen az em-
ber és az emberi élet védelme áll, korra, nemre, vallás-
ra, nemzetiségre, világnézetre, és társadalmi hovatarto-
zásra való tekintet nélkül, ami a párt rendszerváltó Tár-
sadalmi programjában olvasható. Megszüntetjük a covid 
oltási igazolványokat, valamint a felelősség- és kártérí-
tési kötelezettség alóli kibújás lehetőségét. Az alapveté-
sek között szerepel, hogy az oltásokat kizárólag önkén-
tes alapon lehessen beadni, és ne legyen szankcionálha-
tó az, aki nem akarja.

A Normális Élet Pártja történelmi küldetésének tekinti, 
hogy a „normalitás” visszatérjen az életünkbe. Mindent 
megteszünk azért, hogy véget érjen az évtizedek óta tar-
tó nemzetrontó folyamat, amit a politikai szereplők ger-
jesztenek a gyűlöletkeltés eszközeivel.

A parlamentbe bejutást a programunkkal szimpatizálók 
milliós tábora garantálja, mert olyan mértékű elégedet-
lenség tapasztalható az országban, ami április 3-án akár 
el is söpörheti a jelenlegi politikai garnitúrát. 
Ehhez a változáshoz van szükség a NÉP-re.
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Veszprémi Ádám
Megoldás Mozgalom

Veszprémi Ádám vagyok, B-A-Z megye 6-os számú vá-
lasztókörzetének képviselőjelöltje. Számos családi, bará-
ti szálon kötődőm a megyéhez, s bár nem élek a körzet-
ben, de mindig szívügyemnek tartottam a borsodi törté-
nelmi térség helyzetét és felmerülő problémáit. 
A Megoldás Mozgalom története rendkívül rövid, pár-
tunk még száz napos múlttal sem rendelkezik, így tisza-
újvárosi jelöltként nehéz lenne nagy politikai elődökre, 
kormányzati vagy ellenzéki tapasztalatra, vagy munkán-
kat meghatározó, kötelező ideológiákra hivatkozni.
A magyarországi közpolitika legújabb és legfiatalabb 
szereplőjeként azoknak kínálunk választási lehetőséget, 
akik sem a kormánypárt, sem az ellenzék által kínált jö-
vőképpel nem tudnak, nem akarnak azonosulni. Büszkén 
vállaljuk, hogy politikai meggyőződésünk megoldásköz-
pontú, szabadelvű és mérsékelt gondolkodásmódon ala-
pul. Hiszünk és bízunk abban, hogy Magyarországon he-
lye van a technokrata szemléletnek, a problémák megol-
dását célul kitűző társadalmi párbeszédnek.
Szolgáltató államot akarunk létrehozni, gyors és célrave-
zető megközelítésekkel, korszerű és gyakorlatias válasz-
tást kínálunk. 
Úgy gondolom, hogy valós, kézzel fogható megoldá-
sok birtokában folyamatos fejlődési folyamatot indít-
hatunk el a vidéki területeken. Szívügyemnek tartom, 
hogy olyan országot hagyjunk gyermekeinkre, amit ver-
senyképes, stabil gazdaság és jólét jellemez. Számomra 
fontos a vidék jövője, a mezőgazdaságban dolgozók tá-
mogatása, és a digitális esélyegyenlőség megteremtése 
azoknak a fiataloknak a számára is, akik eddig bármely 
okból hátrányos helyzetbe kerültek. 
A Megoldás Mozgalom a kormányváltásban bízik, hi-
szen Magyarország komoly bajban van. Hazánk Európa 
politikai perifériájára szorult, a lakosság fele elszegénye-
dett, a demokrácia mély válságba került. Magyarország 
teret és tempót veszített. Távolodunk az európai értékek-
től, a gazdasági és intellektuális felzárkózás lehetőségé-
től. A reményvesztett, zsugorodó középosztály, az idősek 
társadalmi megbecsülésének hiánya, a fiatalok tömeges 
kivándorlása a magyar társadalom szociális összeomlá-
sával fenyeget. Az orosz-ukrán háború tragédiája pedig 
előre nehezen becsülhető károkat okoz.
Magyarország problémáira a modernizációban érdekelt, 
a digitális korszakváltás személyre szabott előnyeit élve-
ző, azt felhasználó állampolgári közösség, és a jóléti pi-
acgazdaságot támogató, szociális felelősséggel, demok-
ratikus módon kormányzó politikai berendezkedés lehet 
az egyetlen megoldás.
Meggyőződésem, hogy kézzelfogható és produktív meg-
oldásokra van szükség a mostani és az elkövetkezendő 
időszakban is. Célom, hogy a magyar emberek életét a 
digitalizációs korszerűsítéssel egyszerűbbé és könnyeb-
bé tegyem, továbbá a térségben lévő települések folya-
matos népesség-csökkenésének megállítására és vissza-
fordítására megoldást találjak. 
Látom, hogy a választók unják a politikai acsarkodást, és 
igénylik a mérsékeltebb, konszenzuskereső hangnemet. 
Erre irányuló változást szeretnénk elérni a közéletben és 
az emberek szemléletmódjában egyaránt.

Papp György
Igen Szolidaritás Magyarországért 

Mozgalom és Munkáspárt

48 éves, tiszaújvárosi kötődésű grafikus vagyok. Gyer-
mekként a leninvárosi 3. sz. Általános Iskolába jártam, 
a középiskola elvégzése után a debreceni Bocskai István 
laktanyában teljesítettem a katonaidőmet. Jelenleg az 
építőiparban dolgozom, szabadidőmben igyekszem mi-
nél többet a 9 éves kislányommal lenni. Látom, hogy mi-
lyen nehézségekkel kell az embernek megküzdenie, me-
lyekre az ajánlóim jóvoltából immár az Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom és Munkáspárt képviselője-
löltjeként hívhatom fel a figyelmet. Nemcsak Tiszaújvá-
ros, hanem a borsodi 6. számú választókerület 42 telepü-
lése lakóinak a képviseletét kívánom ellátni. Nem ígére-
teket, hanem jogos igényeket fogalmazok meg, melyek a 
valódi baloldali politikát jelenítik meg. Nem szeretném, 
hogy az elmúlt 32 év politikai gengszterizmusa folyta-
tódjon, nemet kell mondani a politikai elit belterjes csa-
tározásaira, és valódi változásra van szükség. Nem en-
gedhetjük, hogy a második világháborúban legyőzött or-
das eszmék újra beszivárogjanak a szőnyeg alatt, hogy 
újra teret nyerjenek hazánkban, a választókörzetben. Az 
Igen Szolidaritás és a Munkáspárt szövetsége valódi bal-
oldali szövetség! Itt nincs helye az újnáci eszméknek és 
nincs helye a gazdasági maffiának sem. Nem engedhet-
jük meg, hogy a hibás politikai vágyálmok, vagy a zsá-
kutcába vezető elköteleződés miatt a gáz, a távhő, vagy 
az áram ára a háromszorosára, négyszeresére emelked-
jen. Magyarország társadalmi élete jóval összetettebb, 
mint csupán két neoliberális csoport hatalmi küzdelme. 
Fontos, hogy a dolgozói érdekképviselet megjelenjen az 
Országgyűlésben. Szavazóim biztosak lehetnek abban, 
hogy elkötelezetten fogok küzdeni az ország valós ké-
pességeihez méltó jövedelmekért és a jóléti intézkedése-
kért. Legfőbb célom, hogy felszámoljuk a térségünket is 
szorító szociális, környezeti és erkölcsi válságot. Azért 
küzdök, hogy elérjük:
- a havi nettó 250.000 forintos minimálbért;
- a havi 150.000 forintos legkisebb öregségi nyugdíjat;
- a gyermekenkénti és a havi 50.000 forintos családi pót-
lékot;
- a legalacsonyabb jövedelmek szintén havi 100.000 fo-
rintra való kiegészítését;
- a mindenkire kiterjedő és teljes körű társadalombizto-
sítást;
- a szociális igényeket figyelembe vevő rendszer létreho-
zását, mely évente legalább 50.000 állami bérlakás épí-
tését teszi lehetővé;
- átlagos felhasználói mértékben az internet ingyenessé-
gét;
- a méltányos szintekig az energia ingyenességét.
Mi szuverén és szolidáris magyar nemzetet akarunk, bé-
kében és nem háborúban a világgal. Együttműködésnek 
kell lennie a választókerület települései között is, a vá-
rosoknak szolidárisnak kell lennie a falvakkal, és segí-
teniük kell őket. A fejlesztéseket folytatni fogjuk, de el-
ső a szociális jólét megteremtése. Én egy vagyok közü-
letek, valóban kétkezi munkásként dolgozom, nem ígé-
rek hamis csodákat, de el fogom érni az összefogást a tér-
ség települései között, hogy közösen teremtsünk értéket, 
és együtt lehessünk büszkék az eredményekre. Kérem, 
hogy szavazatukkal támogassanak április 3-án!

Dr. Koncz Zsófia
Fidesz-KDNP

Tisztelt Tiszaújvárosi Választópolgárok! 
Mint Önök előtt is ismert, április 3-án országgyűlési vá-
lasztás lesz, ahol a békére, a biztonságra, Magyarország 
jövőjére szavazhatunk. Ez a választás sorsdöntő lesz az 
ország, településeink és az itt élők számára egyaránt. 

Engem ért a megtiszteltetés, hogy a másfél évvel ezelőtt 
megnyert időközi választás után ezen a választáson is el-
indulhatok a kormánypártok jelöltjeként. Az elmúlt bő 
10 évben és a legutóbbi másfél évben, amióta az Önök 
bizalmából szolgálhatom térségünket, rendkívüli sikere-
ket értünk el együtt. Nemcsak a 37-es út négysávossá bő-
vítésére és az M30-as autópálya átadására gondolok, ha-
nem a rengeteg tiszaújvárosi fejlesztésre is.

A járvány miatti nehézségek ellenére is jelentős lépé-
seket tett a Magyar Kormány a munkahelyek védelme 
és létrehozása érdekében. Az intézkedések Tiszaújvá-
rost szintén kedvezően érintették, a MOL poliol üzemé-
nek fejlesztését a kormány 43 milliárd forinttal támogat-
ta. Idén is folytatódnak a beruházások, a MOL propilén 
üzemet létesít, szintén jelentős kormányzati támogatás-
sal, és a JABIL is folyamatosan fejleszt Tiszaújvárosban. 
Az intézkedések hatására 2022-re több milliárd forint-
tal nőtt az önkormányzat helyi adóbevétele 2021-hez ké-
pest. Tudom, hogy a tiszaújvárosiaknak sokat jelent az 
erőmű, ezért is jó hír, hogy az MVM újraindítja a Tisza 
II. Erőművet. Továbbá fontosnak tartom a Tiszaújváros 
és Polgár közötti kerékpárút megépítését.

Az egészségügy fejlesztése is fontos számomra, és nem-
csak arra vagyok büszke, hogy a választókerületben 38 
orvosi rendelő újult meg, hanem arra is, hogy a tiszaúj-
városi szakrendelő fejlesztését is sikerült elérni, komoly 
kormányzati támogatással. Ezzel a fejlesztéssel és az új 
orvosi eszközök beszerzésével még jobb ellátásban ré-
szesülhetnek a tiszaújvárosiak.

A fiatalok és a családok támogatása soha nem volt még 
ilyen mértékű. Az elmúlt időszakban sok tiszaújváro-
si családdal találkoztam, akik a kedvezmények hatására 
építkeztek, újították fel otthonukat. A tiszaújvárosi idő-
sek számára is visszavezettük a teljes 13. havi nyugdíjat 
és tavaly minden eddiginél magasabb, egységes nyugdíj-
prémiumot kaptak a városban élő nyugdíjasok. 

Továbbra is mindent megteszek annak érdekében, hogy 
folytatódhasson a kormány és az önkormányzat közötti 
jó együttműködés, a jövőbeni tervekről pedig konstruk-
tív egyeztetést folytattam dr. Fülöp György polgármes-
ter úrral a múlt héten. Most vasárnap arról döntünk, kire 
bízzuk Tiszaújváros és a térségben élők érdekeinek vé-
delmét. Eddig is hatalmas megtiszteltetés volt a válasz-
tókerületünkben élőket képviselni a Parlamentben, és en-
nek a munkának a folytatásához kérem ismét a bizalmu-
kat és támogatásukat! 

Voksoló � 11.2022. március 31.



Zöld hulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási feladatokat ellátó BMH Nonprofit Kft. az önkormányzat kérésére - a koráb-
ban közzétett hulladéknaptárban foglaltakat kiegészítve - 2022. április 7-ére egy zöld 
hulladékgyűjtési napot iktatott be.
A zsákokban falevél és biológiailag lebomló hulladékok - az állati eredetű hulladé-
kokat kivéve - helyezhetők el. A fák metszéséből származó nagyobb méretű faágak 2 
cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők ki az átadá-
si pontra. 
A szolgáltató a nem kötegelt ágakat, valamint a háztartási hulladékot és a zöld növényi 
hulladéknak nem minősülő hulladékokat tartalmazó zsákokat nem szállítja el.
A zöld növényi hulladékokat tartalmazó zsákokat a szállítási napot megelőző napon 18 
órától a gyűjtés napján 6 óráig lehet kihelyezni az átadási pontra.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
határozata alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ra-
gadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára

2022. március 28-tól 2022. április 17-ig
legeltetési tilalom és ebzárlat van elrendelve.

Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy 
kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
kutyát, vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni, 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korláto-
zás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzár-
lat időtartamára. 
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
- A vakcina légi úton történő kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a telepü-
lések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések le-
geltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a la-
kott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az ál-
lomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
- A lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelőkutyák 
használata tilos.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebek kötelező oltása
A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az ebek évenként kötelező 
veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 
2022- ben az alábbiak szerint történik:

Oltások időpontjai és helyszínei: 

Tiszaszederkény városrészben
2022. április 4-én (hétfő) 9.00-tól - Táncsics u., Kossuth út.
2022. április 5-én (kedd) 9.00-tól - Bajcsy-Zs. utca, Rákóczi utca, Arany J. utca.
2022. április 6-án (szerda)  9.00-tól - Vasvári Pál u., Dohány u., Gát u., Zrínyi u.  
Szabadság u., Hunyadi u.
2022. április 7-én (csütörtök) 9.00-tól Dózsa Gy. u., Bocskai út, Petőfi u., Ady E. utca.
Tisza-part városrészben 
2022. április 4-én (hétfő) 12.30-13.00 között, helyszíne: Révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban
2022. április 8-án (péntek) 16.00-18.00 között, helyszíne: Tisza úti vásár területe.

A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 4 000.-Ft/eb
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi jogszabály szerint 
veszettség elleni védőoltás az eb 3 hónapos korától, az azonosító chip beültetése 4 hó-
napos kortól kötelező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olthatók 
be. Azon ebek, amelyek még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezé-
sét 4.000.-Ft/eb áron a veszettség elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett 
oltási könyv pótlásának díja 500.-Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip-beültetés bármely hivatalos állatorvosi praxissal 
rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti piac és vásár-
csarnok területén a lakossági gombavizsgálat 2022. április 3-ától újból nyit-
va tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Zoltán József, 
a 3. sz. választókerület képviselője

2022. április 6-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráigfogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Molnár István 
alpolgármester, a 8. sz. választókerület képviselője

2022. április 6-án (szerda) 
15.00 órától 17.00 óráigfogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján 
történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődőket az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2022. április 6-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráigügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-
ténik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri hivatal

Biztonsági jelentés kiegészítés 
közzététele

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: MOL Petrolkémia Zrt. Veszélyes anya-
gokkal foglalkozó üzem működési helye: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep. 
A veszélyes tevékenység rövid leírása: A MOL Petrolkémia Zrt. (MPK Zrt.) 2019-ben 
megkezdte a Poliol létesítmény kivitelezési munkálatait Tiszaújvárostól délre, a MOL 
TIFO Ipartelep területén. Az alapanyagként felhasználandó propilén helyileg törté-
nő biztosítása céljából a cég újabb beruházásba kezd az MPK Zrt. telephelyén Olefin 
Konverziós Üzem/Olefin Conversion Unit (továbbiakban OCU) néven. Az OCU léte-
sítmény rendeltetése: Propilén gyártása etilénből és 2-buténből. Az OCU létesítmény-
ben a megfelelő tisztaságú propilén gyártási kapacitása tervezetten 100000 tonna/év. 
A biztonsági jelentés megtekinthető: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Bitó Barnabás közbiztonsági referens, I. emelet tisztségviselői folyosó, telefon: 
(49/548-079) ügyfélfogadási időben. A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon (a hon-
lap alján: Egyéb információk, Biztonsági jelentések, MOL Petrolkémia Zrt. Biztonsá-
gi jelentés kiegészítés 2022 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, me-
lyet Tiszaújváros Város Önkormányzata jegyzőjének kell eljuttatni a következő cím-
re: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 7. Az írásbeli észrevételek benyújtásának határideje: 2022. áp-
rilis 20. 18:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje: Tekintettel arra, hogy az eljárás a már működő, veszé-
lyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásával összefüg-
gő, új, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építésének katasztrófavédelmi 
engedélyezésre vonatkozik, ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak alap-
ján, közmeghallgatást kell tartani, amelynek helye és ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. emeleti tanácsterem, 2022. április 27. (szer-
da) 16:00 óra.
Az illetékes hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai : B-A-Z Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15., 3501 Pf.:18., Tel.: +3646502962, 
Fax: +3646502963, email: borsod.titkarsag@katved.gov.hu
Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje: 2022. 06. 02.

Dr. Fülöp György
polgármester

12. � Közlemény 2022. március 31.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március - április

Dátum Helye Ideje Kinek a részére
31. 
csütörtök

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

Minden gimnáziumban ét-
kező

01. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban ét-
kező

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

 Minden gimnáziumban ét-
kező

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

07.30 - 
12.00 és 
13.00 - 
16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

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

Óvodás gyerek és alkalma-
zott

07. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 
12.00 és 
13.00 - 
16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

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

Bölcsődés gyerek és alkal-
mazott

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Maszk használata ajánlott!

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!

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társashá-
zak részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásai-
nak, felújításainak 2022. évi támogatására.

A támogatás célja
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő lakóépületek 
energiatakarékosságot eredményező utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházak-
ban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, vala-
mint gépészeti beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.

Támogatás 3 témakörben igényelhető 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cse-
réjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületének utólagos hőszigetelési mun-
káinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók hőszige-
teltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs hézagok 
hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cse-
réje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárók-
kal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épüle-
tek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben 
(továbbiakban: TNM rendelet) foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető) hő- és 
vízszigetelésére (csak a két feladat együttes elvégzése esetén),
- lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése, amennyi-
ben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.

B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsíté-
sére, energiatakarékos berendezésekre való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezések-
re történő cseréjére (amennyiben az az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsíté-

sére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának és villamos hálózatának korszerű berendezések-
re történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére,
• füstelvezető ablakok és a hozzájuk tartozó elektromos berendezések cseréjére, felújí-
tására.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő rendszerek felújítása nem támogatható.

C./ Melegvíz mérőórák távleolvasását lehetővé tevő modulok lakásokba és közös 
használatú helyiségekbe történő - TiszaSzolg 2004 Kft. általi - beszerzésével, be-
szerelésével és beüzemelésével kapcsolatos munkálatok elvégzésére.
Támogatás csak a lakásokban és a közös használatú helységekben lévő melegvíz mé-
rőórák átalakításához adható, vállalkozások számára nem nyújtható.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
Az önkormányzat által biztosított támogatás mértéke:
a.) az A./ és B./ tárgykörben témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó 
(ÁFA-t is tartalmazó) költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.- Ft. 
Egy pályázati időszakban egy társasház, illetve egy szövetkezeti épület mindkét téma-
körben több pályázatot is benyújthat, azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mér-
téke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális 20.000.- Ft össze-
get. 
b.) A C./ témakörben a telepítés bruttó összegének 50 %-a, de melegvíz mérőóránként 
maximum 6.000.- Ft.

Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.

Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.

A közüzemi tartozásokról elegendő a közös képviselőnek nyilatkoznia, nem kötelező a 
szolgáltatóktól külön-külön bekérni az igazolásokat.

A pályázati kiírásról bővebb információt a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztályán, valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30-ig folyamatos.

Lakóépületek energiatakarékossági és gépészeti pályázata

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

2022. március 31. Közlemény � 13.



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, a 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.

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

14. � Hirdetés/Közlemény 2022. március 31.



A jobb helyzetkihasználás döntött
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának hétvégi játéknapján a 
Putnokot látta vendégül a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A kék-sár-
gák hiába dolgoztak ki sok helyze-
tet a mérkőzésen, mégis vereséggel 
vonulhattak le a pályáról.

A találkozó első félórájában a két-
szer is a kapusok voltak a főszerep-
lők. Először a 18. percben Bartusz 10 
méterről leadott lövését védte Cserep-
ka, majd a 31. percben a másik olda-
lon Sramkó 17-ről lőtt kapura, de Ga-
lambvári könnyűszerrel hárított. A fé-
lidő hajrájában némi meglepetésre a 
vendégek szerezték meg a vezetést. A 
40. percben egy putnoki szögletet kö-
vetően a hazaiak kapusa csak kiöklöz-
ni tudta a labdát, a védők is bizony-
talankodtak, röviden mentettek, vé-
gül a labda Hadházi elé került, aki 8 
méterről félmagasan bombázott a ka-
puba, 0-1. A Tiszaújvárosnak a félidő 
vége előtt végül összejött az egyenlí-
tés. A 45. percben Erős kanyarítot-
ta jobbról középre a labdát, melyre 
Nagy D. érkezett, fejese mellé ment 
volna, de a kapu előtt settenkedő Bar-
tusz közelről a hálóba passzolta a já-
tékszert, 1-1. 
Fordulás után bekezdett a hazai ala-
kulat, de a helyzeteit nem tudta ki-
használni. Az 50. percben Nagy D., 
Bartusz összjáték végén utóbbi 13 
méterről lőtt, de nem találta el a ka-
put. A 74. percben ismét vezetéshez 
jutottak a gömöriek. A 74. percben a 
csereként beállt Laczkó adott remek 
labdát Szicsnek, aki lerázva a védő-
ket, éles szögből 8 méterről a háló-
ba lőtt, 1-2. A hátralévő időszakban a 
házigazdáknak kétszer is megvolt az 
esélyük az egyenlítésre. A 80. percben 
Vitelki 23 méteres szabadrúgását véd-
te a putnoki kapus. A 85. percben Bar-
tusz küldött kapura egy védőktől el-
pattanó labdát, de a kapufa megmen-
tette a góltól a vendégeket. A Tisza-

újváros megőrizte 5. helyét, és április 
3-án Jászberényben lép pályára.

Tiszaújváros - Putnok
1-2 (1-1) 

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Lovas. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Bocsi, Mahalek, Nagy P., 
Bussy (Vitelki B.), Tóth S. (Géringer 
L.), Bartusz, Lőrincz, Gottfried (Ben-
ke), Erős (Molnár M.), Nagy D. Edző: 
Vitelki Zoltán. 
Putnok FC: Cserepka - Gellén, Nádi-
mov (Riznicsenkó), Petrecsko (Lacz-
kó), Nagy Zs. (Fülöp), Buda, Szics, 
Csutora, Sramkó, Hadházi, Katona. 
Edző: Szala Ákos. 

Vitelki Zoltán: A találkozó végén is 
megvolt az esélyünk az egyenlítés-
re, úgy érzem az egy pontra rászol-
gáltunk volna. A helyzeteink megvol-
tak, de a végjáték egy kicsit döcögő-
sebb volt. A mostani, valamint a Sal-
gótarján elleni hazai vereségünk iga-
zán fájó, de tanulnunk kell a hibáink-
ból, hogy a folytatásban jobb teljesít-
ményt nyújthassunk.
Szala Ákos: Két gólt tudtunk rúgni, 
ami a Tiszaújváros mostani formá-

ját nézve jó teljesítmény. Eltiltottja-
ink és sérültjeink miatt csupán 13 me-
zőnyjátékossal érkeztünk a találkozó-
ra. Biztos védekezésből építettünk a 
kontrákra, ami be is jött. Két helyzet, 
két gól, maximálisan elégedett va-
gyok a fiúkkal. 

További eredmények:

DVSC II. - Sényő 5-1
Békéscsaba - DVTK II. 0-2

Füzesgyarmat - BKV Előre 1-1
Kisvárda II. - DEAC 0-1

Eger - Jászberény 1-0
Hajdúszoboszló - Hidasnémeti 0-0

Kazincbarcika - Törökszentmiklós 2-1
Tiszafüred - SBTC 1-1

Újpest II. - Tállya (szerdán)

Következik a 28. forduló
2022. április 3., vasárnap

11:00 DVTK II. - Tiszafüred 
16:00 Törökszentmiklós - Békéscsa-

ba II. 
Hidasnémeti - Kazincbarcika

Putnok - Hajdúszoboszló
Jászberény - Tiszaújváros 

Eger - DEAC 
BKV Előre - Kisvárda II. 

Sényő - Újpest II.
DVSC II. - SBTC 

Tállya - Füzesgyarmat 

Egy negyeddel nem lehet nyerni
KOSÁRLABDA. Az alapszakasz 
utolsó mérkőzését hazai pályán ját-
szotta a Phoenix. A DEAC U23 csa-
patával küzdött meg, a győzelem 
azonban sajnos ezúttal is elmaradt.

Phoenix KK - DEAC U23
64-79 

(13-14, 9-21, 27-17, 15-27)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drahos Gábor (11/6), Gerőcs 
Roland Bálint (7/3), Hegedűs Ger-
gely (9/6), Molnár Bence (9/9), Jor-
dan Madrid-Andrews (27). Csere: 
Drizner Gábor (-), Hajdu Boldizsár 
(-), Frikker Marcell (1), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (-), Kovács Zoltán 
(-), Asszú Ádám (-). Vezetőedző: Sis-
ka János.
A találkozó elején sokáig előnyben 
volt a Phoenix, ekkor azonban meg-
született a debreceni egyenlítés, és 
bár egyszer még sikerült vezetni, vé-
gül egypontos lemaradással zárult az 
első etap. A második negyedben a ti-
szaújvárosi fiúk nem tudták megaka-
dályozni a különbség növekedését. A 
félidőhöz 22-35-ös állással jutottak 
el. A nagyszünet alkalmat adott Sis-
ka János vezetőedzőnek arra, hogy 

rendezze a sorokat, és ezek után re-
mek harmadik etapot játszott a Pho-
enix, utolérte riválisát. Az ezt követő 
fordítást azonban nem tudta tartós ve-
zetésre váltani, de Drahos találataival 
továbbra is versenyben maradt. A ne-
gyedik játékrész jól indult, az egyen-
lítés és fordítás helyett azonban a 
DEAC fölénye érvényesült. Ráadásul 
az utolsó percek sietsége lazított a vé-
dekezésen, így végül tizenöt egység-
gel maradt le a hazai csapat.

Siska János: Amíg a szerkezetünk 
megvolt a pályán, addig szoros mér-
kőzést játszottunk, amikor ez meg-
bomlott, már nem tudtunk változtatni. 
Játszottunk egy jó mérkőzést, a ráját-
szás előtt ez mindenképp jót tett.
Tóth Viktor: Pár játékos komoly sze-
repet vállalt a tegnapi NB I-es mérkő-
zésen is, érezhető volt, hogy fáradtak 
vagyunk egy kissé, tompák, de úgy 
gondolom, hogy nagyot küzdöttünk, 
és sikerült behúznunk a mérkőzést.

A Sportcentrum eseményei
Március 31. (csütörtök)

Labdarúgás
15.00 Bozsik intézményi program        Műfüves pályák

Április 2. (szombat) 

09.30 Regionális aquatlon verseny Uszoda
     Atlétikapálya
Labdarúgás
10.00 FCT - Hevesi LSC
U14 csapatok bajnoki mérkőzése Füves pálya

Kézilabda
18.00 Tiszaújvárosi SC- SBS Eger
férfi bajnoki mérkőzés    Játékcsarnok

Április 4. (hétfő)
Labdarúgás
17.00 Bozsik torna   Füves pálya
U11 csapatok részére              Műfüves pálya

Színvonalas 
meccsek

ASZTALITENISZ. Reggeltől estig pattogott a labda 
március 27-én a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, 
ahol a 30. MEAFC Vándorkupa - Szlaboda István Em-
lékversenyt, valamint a Géczi István Emlékversenyt 
rendezték meg.

A házigazda MEAFC asztalitenisz szakosztálya nem ke-
vesebb, mint 105, megyénken kívül az ország távolabbi 
részéből és Szlovákiából is érkezett játékos nevezését fo-
gadta el. A borsodiak közül a legmagasabban jegyzett férfi 
egyéniben a diósgyőri Bari Csaba harcolt ki egy értékes 
bronzérmet. A szerencsi Köllő András két aranyat is ha-
zavihetett, de szintén két éremmel gazdagodott klubtársa, 
Sárossy Balázs, továbbá a tiszaújvárosi színeket képviselő 
Fónagy-Árva Zsófia, Balázs Ádám és Köllő Ábel is.

Mindenki dobogós
KARATE. Miskolcon rendezték meg az Adamantin 
Kupa karate bajnokságot, melyen a tiszaújvárosi Jus-
titia Fuji-Yama SE négy versenyzővel vett részt. Szép 
eredmények születtek, mindenki katában, kadett kor-
osztályban indult és felállhatott a dobogóra. A fotón 
balról jobbra Grenczel Áron (1. h.) Tóth Imre (2. h.), 
Gyürky Eszter (1. h.), Kurucz Hanna (2. h.) és Kujbus 
Annabella edző. 

2022. március 31. Sport � 15.

Csoportkép a legjobbakról.

Megbomlott a csapat szerkezete.

A vendégek kapusa, Cserepka sok tiszaújvárosi támadás végére tett pontot.



Hurkapite Polgáron, velünk!
Újra lesz Polgáron Hurkapite és 
Böllérfesztivál. Április 9-én, szom-
baton rendezik meg a város főte-
rén a gasztrokulturális kavalkádot, 
melynek egyik díszvendége Tisza-
újváros lesz, külön sátorral és saját 
malaccal.  

A nyolcadik fesztivál lenne a sorban 
az idei, ha nem húzta volna át a ven-
déglátók számítását a koronavírus. 
Tavaly elmaradt, idén azonban jön, 
minden egyben, amit a múlt évre és 
az ideire terveztek.
 - Egy hatalmas fesztivált szeretnénk, 
amiben minden a hurkapitéről, a mi 
sajátságos étkünkről szól, ezért négy 
helyi közösség mutatja majd be a he-
lyieknek és a hozzánk érkező vendé-
geknek, hogy mi is a polgári hurka-
pite, de nem érjük be ennyivel, mert 
a környékbeli településekről is ven-
dégeket várunk - mondja Tóth József, 
partnervárosunk, Polgár polgármeste-
re. - Görbeháza lesz az egyik vendég-
település, a másik pedig a számunk-
ra nagyon kedves partnerünk, testvér-
városunk, Tiszaújváros fog hurkapitét 
csinálni április 9-én, szombaton Pol-
gár főterén.
- Kedvcsinálóként kiemelne néhány 
programot, hogy miért érdemes majd 
Polgára jönnünk?
- Reggel 6 órakor egy közös fogópá-
linka köszöntővel és disznószúrással 
kezdünk a főtéren, azt követően pedig 

egy vásári forgatag lesz, már a hús-
véti ünnepek jegyében. Már most ha-
talmas érdeklődés van, de a kulturá-
lis programok, színpadi produkciók 
iránt is, ezek is színesítik majd az ese-
ményt, Tiszaújváros, Polgár és Gör-
beháza amatőr csoportjai is bemu-
tatkoznak majd a színpadon. Polgá-
ron az a rendezvények sajátossága, 
hogy nincs belépőjegy, nincs parko-
lóhely megfizetés, így április 9-én is 
mindenki saját kedvére, saját időtöl-
tését tervezheti Polgáron a napját reg-
gel 6-tól este 10 óráig.
Nem kell messze mennünk a jövő hét-
végén egy jó ebédért és a jó progra-
mokért. Egy tiszaújvárosi sátor is lesz 
Polgáron mindenféle jóval. 

- Nagyon örültem, amikor Tóth József 
polgármester úr az év elején megkere-
sett, és azt mondta, mit szólnék hozzá, 
ha Tiszaújváros is kiemelt vendége 
lenne ennek a rendezvénynek - nyi-
latkozta dr. Fülöp György polgármes-
ter. - Kiderült, hogy ajándékoznak a 
tiszaújvárosi csapatnak egy malacot 

is, amit fel kell dolgozni, és megta-
nítják nekik a hurkapite készítését is. 
Nagyon köszönöm a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ mun-
katársainak, hogy vállalták ezt a ne-
mes feladatot. Én mindenkit arra bíz-
tatok, hogy jöjjünk át, legyünk minél 
többen, mert lesz Tiszaújvárosnak sa-
ját sátra is, ahol mindenkit nagy sze-
retettel várnak és természetesen kínál-
nak is.

berta

16. � Rendezvények 2022. március 31.

Lesz disznóvágás is a főtéren.

Készül a hurkapite egy korábbi fesztiválon.

Tóth József
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