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Koncz Zsófia megvédte mandátumát

A 2020-as időközi választási siker után ismételten a Fidesz-KDNP jelöltje, dr. Koncz Zsófia szerezte meg válasz-
tókerületünk egyéni parlamenti mandátumát az április 3-án tartott képviselőválasztáson. A második helyen 
Jézsó Gábor, az Egységben Magyarországért pártszövetség jelöltje végzett, míg a harmadik helyet Macskás Jó-
zsef független jelölt szerezte meg. Cikkeink a 3. és 4. oldalon.

Szirénapróba
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a la-
kosságot, hogy 2022. április 11-én (hétfőn) 11.00 óra-
kor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Oszlár településeken 
szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásával a ve-
szélyes üzemek környezetében telepített Monitoring 
Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképessé-
gét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üze-
mű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mel-
lett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 má-
sodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos 
szirénahang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jel-
zést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes hangma-
gasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces 
szünettel) adnak ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A város felett, a toronyban
261 lépcsőfokot kell leküzdenie an-
nak, aki közel ötven méter magas-
ból szeretné megcsodálni Tiszaúj-
várost. A víztorony szűkös csiga-
lépcsőjét most már a városlakók is 
megmászhatják előzetes regisztrá-
ció alapján. A hétvégi turnust mi is 
felkísértük.

A bejáratnál egy erre az alkalomra 
célra készített, „Víztorony” feliratú 
fotókerettel lehetett fényképeket ké-
szíteni.
- Harmincöt éve élek Tiszaújváros-
ban, és mindig is érdekelt, hogy mi 
lehet odafönt, régóta szerettem volna 
feljutni. Egyértelmű volt, hogy élünk 
a lehetőséggel, nagyon örültünk neki 
- nyilatkozta az elsőként érkezett láto-
gató, Papp-Török Adrienn.
- Nehezen bírtam ezt a sok lépcsőt, 
azt hittem, hogy edzett vagyok, de 
kiderült, hogy nem - kezdte nevetve 
Barczi Ádám. - Mi a harmadik eme-
leten lakunk, amit naponta többször 
is megjárok, ez mégsem volt egysze-
rű. Viszont abszolút megérte, nagyon 
szép a látvány, még a borús idő elle-
nére is. Máskor is eljönnék, szerin-
tem nagy élmény. Nemrég költöztem 
Tiszaújvárosba, és én azt hittem, víz 
van ebben a toronyban. Azt sem tud-

tam, hogyan fogunk feljönni, remél-
tem, hogy lifttel. Meglepett az egész 
szerkezete, nem igazán tudtam elkép-
zelni előzetesen.
Tóth Anna sem látta még ilyen magas-
ból a várost. Szívesen megnézné na-
posabb időben is.
- Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön 
ide fel, csodálatos a kilátás, a környé-
ken mindenre rálátni - mondta. - A 
lépcsőzés közben azért jól esett, hogy 
kétszer is megálltunk egy kicsit pi-
henni, viszont szerintem könnyedén 
teljesíthető. Nagyon érdekes így, be-

lülről látni ezt a tornyot, hogy hogyan 
épül fel.
1964. május elsején adták át a víztor-
nyot. A létesítmény az önkormányzat 
tulajdonában van, viszont az ÉRV Zrt. 
az üzemeltetője, így ők vittek fel min-
ket a 49,43 méter magas toronyba. 
A víztorony kapacitása 800 köbmé-
ter, két tározómedence található ben-
ne, egy 440 és egy 360 köbméteres. 
Az építmény funkciója a tároláson túl 
a vízszállításhoz elegendő nyomás 
fenntartása. Makón és Nyíregyházán 
találni még ehhez hasonló víztornyot.

Az Észak-Magyarország napilap által felkért sportújság-
írók szavazatai alapján Bragato Giada, a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) verseny-
zője lett megyénkben 2021 legjobb sportolója az utánpót-
lás leány kategóriában. A 2. helyet Giada klubtársa, Hor-
váth Maja szerezte meg. További három „ezüst” is Tisza-
újvárosba érkezett: Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (TTK) sportolója a felnőtt férfiak, a TTK férfi 
csapata a felnőtt csapatok, Krucsay József, a TKKSE mes-
tere az edzők között lett második. Ez utóbbi kategóriában 
Lehmann Tibor, a TTK elnök-vezetőedzője a harmadik he-
lyen végzett. Két 5. helyet is szereztek a tiszaújvárosiak, 
Szegi Zsombor (TKKSE) az utánpótlás fiúk, a TTK UP1 le-
ány csapata az utánpótlás csapatok kategóriájában.

Bragato Giada 
az év sportolója
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Horváth Maja, Krucsay József és Bragato Giada.

Lehmann Csongor                  (Fotók: boon - Ádám János)

Barczi Ádám is megörökítette a látványt.
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, 
vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Első áldozás időpontja május 22, a bérmálkozás idő-
pontja május 29. vasárnap 11.00 óra. A felkészítők 
időpontja minden pénteken az elsőáldozók részére 
16.00, a bérmálkozók részére 17.00. Kérjük a szülő-
ket, hogy az első áldozásra és bérmálkozásra készülő 
gyermekeikkel együtt minden vasárnap 11.00-kor ve-
gyenek részt a szentmisén.
Április 10. virágvasárnap. A 11.00 órai szentmise a 
templom előtti barkaszenteléssel kezdődik. Akinek 
van lehetősége, hozzon magával egy barka- vagy egy 
pálmaágat. 
Húsvét szent három nap: április 14. Nagycsütörtök 
18.00 ünnepélyes szentmise az Oltáriszentség alapítá-
sáról. Április 15. Nagypéntek délután 15.00-tól Szent-
kereszt szertartása. Este 8 órától városi fáklyás keresz-
tút lesz. Indulás a római katolikus templom elől. Ápri-
lis 16. Nagyszombat, este 8-tól Húsvét vigilia fényün-
nepséggel. A szertartás a templom bejáratánál kezdő-
dik. 

Görögkatolikus
Pénteken 17.00 gyóntatás, 17.30 Előreszentelt Ado-
mányok Liturgiája. Szombaton 17.00 gyóntatás, 17.30 
vecsernye. Virágvasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent 
Liturgia. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Li-
turgiája, utána betegek kenetének kiszolgáltatása.
Az Ukrajnából érkező menekülők megsegítésére pénz-
beli adományokat küldhetünk a miskolci egyház-
megyei karitász számlájára (10700086-47615001-
52700000). A közlemény rovatba írjuk be: Ukrajna.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény:
Virágvasárnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Bűnbánati istentisztelet: szerda (2022.04.13.) 
18.00 óra.
Tiszaújváros:
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Virágvasárnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Bűnbánati istentisztelet: szerda 17.00 óra.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot április 10-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd április 11-
től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., 
tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos készenléti szolgá-
lat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kez-
dődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 
30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Közlekedik a család
A közlekedés szabályaival a legfiatalabbaknak érde-
mes minél korábban megismerkedniük, az idősebbek-
nek pedig sosem árt azokat újra és újra átismételniük. 
Ez a gondolat hívta életre a „Közlekedik a család” el-
nevezésű vetélkedősorozatot, amelyet az ORFK-Orszá-
gos Balesetmegelőzési Bizottság szervez a fő támoga-
tók (Autós Nagykoalíció, Škoda Magyarország)  bevo-
násával. Idén május 21. és június 28. között rendezik 
meg a vetélkedősorozat területi versenyeit.
A versenyre bármely magyarországi lakóhellyel rendel-
kező család nevezhet, ha legalább az egyik szülő ren-
delkezik „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 
amennyiben hat és tizenhét év közötti gyereket/gyere-
keket nevelnek. Érdemes elindulni a versenyen, amely-
nek fődíja, egy Škoda FABIA személygépkocsi. Nem-
csak a családokat, hanem a legeredményesebb oktatá-
si intézményeket is díjazzák. A verseny szervezői az is-
kolák részére pályázatot hirdetnek meg, azok az isko-
lák, amelyek a vetélkedősorozaton a legtöbb családdal 
vesznek részt több százezer forint értékű tanszert vagy 
sportszert kap az igények figyelembevételével.
A versenyről a www.kozlekedikacsalad.hu oldalon le-
het bővebb információkat találni.

Lezárások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormány-
zata megbízásából a kivitelező a „Burkolat és parko-
lóállás felújítási munkák Tiszaújvárosban” kivitelezé-
si munkálatok keretében megkezdi az alábbi feladatok 
elvégzését:
1. Verebély László utca 9. sz. előtti terület burkola-
tának felújítása.
2. Szent István úton meglévő parkolóállások felújí-
tása.
Az érintett területeket a közforgalomtól ütemezetten el-
zárják.
A kivitelezés várhatóan április 8-án indul és - az időjá-
rás függvényében - előreláthatólag május végéig feje-
ződik be. Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közle-
kedési szabályok betartásával és fokozott figyelemmel 
közlekedjenek!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújárosi Polgármesteri Hivatal

Segítség
Ezzel a rejtvénnyel indul áprilisi so-
rozatunk. A megfejtéseket május 
3-ig egyben várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.
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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 Leskó LászLóné 
(szüL.: kiss iLona) 

életének 88. évében elhunyt. Temetése 2022. április 
8-án (péntek) 11 órakor lesz a tiszaújvárosi 
római katolikus templom altemplomában.

Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

MoLnár József
a TVK volt szállítmányozási és gazdálkodási vezetője

2022. március 28-án, életének 53. évében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.

Drága szerettünktől
2022. április 12-én - kedden - 12:30-kor

Sajószögeden a tiszaújvárosi temető 
ravatalozójában veszünk végső búcsút.

A gyászoló család

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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



Koncz megvédte mandátumát
A 2020-as időközi választási si-
ker után ismételten a Fidesz-KD-
NP jelöltje, Dr. Koncz Zsófia sze-
rezte meg választókerületünk egyé-
ni parlamenti mandátumát az áp-
rilis 3-án tartott képviselőválasztá-
son. A második helyen Jézsó Gábor, 
az Egységben Magyarországért 
pártszövetség jelöltje végzett, míg 
a harmadik helyet Macskás József 
független jelölt szerezte meg.

Megyénk 6.sz., tiszaújvárosi székhe-
lyű egyéni választókerületében az ar-
ra jogosultak 66,52 százaléka járult 
az urnák elé április 3-án. Ez a megyei 
részvételnél (63,90%) magasabb, az 
országosnál (69,54%) azonban ala-
csonyabb. Tiszaújvárosban, ha ke-
véssel is, de az országosnál nagyobb 
volt az aktivitás (69,81%). Egy sza-
vazókörben - a tiszaújvárosi 9-esben 
- az átjelentkezők és a külföldön vok-
solók szavazatainak beérkezése után 
lesz urnanyitás és szavazatszámlálás, 
de ez - bár több száz szavazatról van 
szó - érdemben már nem befolyásolja 
az eredményt. 
Koncz Zsófiára 28.945-en szavaz-
tak érvényesen, ez 60,18%-nak felel 
meg. Jézsó Gábor 17.226 (35,82%) 
voksot kapott, Macskás József mind-
össze 676 (1,41%) érvényes szavaza-
tot gyűjtött be a harmadik helyen.
Mögötte végzett Veszprémi Ádám 
(Megoldás Mozgalom) 529 szava-
zattal, Molnár Sándor (Normális Élet 
Pártja) 502 vokssal, Papp György 
(Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom és Munkáspárt) zárja a 
sort 218 szavazattal.

Városunkban a helyi illetőségű Jézsó 
Gábor szerepelt a legjobban, az érvé-
nyes szavazatok 57,3%-át kapta, míg 
Koncz Zsófiának az érvényes szava-
zatok 37,7%-a jutott.
A pártlistákra leadott szavazatokat hi-
vatalosan csak országos szinten ösz-
szegzik, de a szavazóköri jegyző-
könyvek alapján kigyűjthető az ered-
mény. E szerint városunkban megma-

radt a baloldali dominancia. Az Egy-
ségben Magyarországért (DK,  Job-
bik, Momentum, MSZP, Párbeszéd, 
LMP) pártszövetség listájára 3.798-
an szavaztak. A Fidesz-KDNP mellett 
3.087-en döntöttek, míg az ugyancsak 
parlamenti mandátumokhoz jutott Mi 
Hazánk Tiszaújvárosban 495 voksot 
szerzett.

F.L.

Választókerületi eredmény (99,01%-os feldolgozottságnál)

A jelölt neve Jelölőszervezet(ek)
Kapott 

érvényes 
szavazat

%

Dr. Koncz Zsófia FIDESZ-KDNP 28.945 60,18

Jézsó Gábor DK, Momentum, MSZP, 
Párbeszéd, Jobbik, LMP 17.226 35,82

Macskás József Független 676 1,41
Veszprémi Ádám Megoldás Mozgalom 529 1,10
Molnár Sándor Normális Élet Pártja 502 1,04
Papp György ISZOMM és Munkáspárt 218 0,45

Házhoz ment a mozgóurna
Azok a választópolgárok, akik 
egészségi állapotuk vagy fogyaté-
kosságuk miatt nem tudtak elmen-
ni a szavazóhelyiségekbe, mozgóur-
nát igényelhettek. Ezt ügyfélkapus 
azonosítással vagy meghatalmazott 
által tehették meg.

Legkésőbb a választás napján délig 
tudták leadni mozgóurnás kérelmüket 
azok a választópolgárok, akik moz-
gásukban korlátozottak vagy egyéb 
egészségügyi problémájuk miatt nem 
tudtak személyesen részt venni a sza-
vazáson. Azok, akik igényeltek moz-
góurnát, a szavazóhelyiségekben „ha-
gyományos” módon nem szavazhat-
tak. Lapunknak Majoros Valéria, a 
7-es szavazókör Szavazatszámláló 
Bizottságának elnöke nyilatkozott.
- Ebbe a szavazókörbe összesen 716 
fő tartozik - mondta. - Előzetesen hu-
szonegy szavazópolgár igényelt ná-
lunk mozgóurnát, illetve a választás 

napján további két ember. Mivel a Ni-
kodemus Idősek Otthona ehhez a kör-
zethez tartozik, így itt minden válasz-
táskor magasabb ez az adat, mint más-
hol. Tőlünk három Szavazatszámlá-
ló Bizottsági tag indult útnak a moz-
góurnával. Ők először a Nikodemus-
ba mentek, onnan pedig a többi igény-
lő lakásába.

Soós Zoltánné tizenhét éve él a Ni-
kodemus Idősek Otthonában, ez idő 
alatt mindig mozgóurnával szava-
zott. A most kilencvenhét éves Milli-
ke néni korábban pedagógusként dol-
gozott.
- Ilyen idősen is követem a politi-
kát, figyelem a híreket, mert érdekel a 
közélet - nyilatkozta. - Sokat szenve-
dett már a magyar nép, most nagyon 
fontos, hogy az a párt győzzön, aki 
Magyarországot, a magyar embereket 
támogatja, a legtöbbet tesz a hazáért, 
és mindenkinek jót akar.
Barta József is az idősotthon lakója, 

ő is sokadjára szavaz ilyen formában.
- Rettenetes dolgokat hallunk a te-
levízióban, azért fontos szavazni, 
hogy ezek nehogy bekövetkezzenek - 
mondta Józsi bácsi. - Van laptopom, 
újságot is olvasok, szeretem, ha több 
helyről, többféleképpen lehet tájéko-
zódni. Itt bent is megbeszéljük a fiúk-
kal ezeket a kérdéseket, kivesézzük a 
témát.
Nem csak az idősek otthonába kértek 
mozgóurnát. Blága Józsefnének meg-
műtötték a térdét és a csípőjét, nem 
tud rendesen közlekedni. Unokája 
ezért kért neki mozgóurnát.
- Nem tudtam volna megoldani a vá-
lasztást, ha az unokám nem segít - 
mondta. - Azt mondta, muszáj sza-
vaznom, úgyhogy ő mindent elintéz. 
Én is fontosnak tartom a választást, 
de nem magam, hanem a gyerekek és 
az unokák miatt. A fiatalok élete a tét, 
követem a politikát, és el vagyok ke-
seredve.

venna

Csalódottság 
és öröm

A Tisza Televízió élő adásban számolt be a választásról. 
Ennek végén sikerült megszólaltatni a két fő vetélytár-
sat. Jézsó Gábor Szerencsről hazafelé tartva „ugrott” 
be a stúdióba, s még ott tartózkodott, amikor Koncz 
Zsófia telefonon adott nyilatkozatot.

- Szomorú vagyok és csalódott, de azt gondolom, hogy ez-
zel nem vagyok egyedül - nyilatkozta Jézsó Gábor. - Na-
gyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen óriási munkát 
végeztünk. Bejártuk mind a negyvenkét települést, meg-
tartottuk a fórumokat, beszélgettünk az emberekkel. Én 
mindenütt a hitet, a reményt, a szeretetet vittem az embe-
reknek. Ma rengeteg visszajelzést kaptam, hogy ez meg-
maradt bennük, és a szomorú eredmény ellenére ez erőt és 
hitet ad, mert azt gondolom, hogy erkölcsösségből, tisz-
tességből mi győztünk. Mozgósításban megtettünk mi is 
mindent, vidéken még lehettünk volna erősebbek, de igye-
keztünk mindent lefedni, Tiszaújvárosban pedig elég nagy 
győzelmet arattunk.
Úgyhogy külön köszönöm a kedves tiszaújvárosiaknak, 
de az egész körzet lakosainak, akik rám szavaztak, és lát-
ták bennem azt, hogy igen, tudunk továbbmenni. Ember-
séggel, normálisan és becsületesen, és nem csalásokkal, 
nem átverésekkel.

- Nagyon bíztam a jó eredményben - kezdte Koncz Zsófia. 
- Nagyon szépen szeretném megköszönni a tiszaújvárosi-
aknak is azt a bizalmat, amit kaptam. Nagyon örültem ne-
ki, hogy Tiszaújvárosban is van olyan szavazókör, (a Sze-
derkényben lévő 02-es - a szerk.) ahol sikerült nyerni, azt 
gondolom, hogy ez egy óriási pozitív visszajelzés, úgy-
hogy nagyon szépen köszönöm. A kampányidőszakot, il-
letve az egész másfél évet munkával töltöttem, és meg-
mondom őszintén, hogy azt szerettem volna elérni, hogy 
az időközi választáshoz képest sikerüljön jobb eredményt 
teljesíteni, abban bíztam, hogy több mint 50%, tehát a kö-
zel 51%-nál még jobb eredményt fogunk elérni. 2018-ban 
is magas volt a részvétel, és én azt gondoltam, hogy ez 
alapvetően jó, de nem igazán foglalkoztam azzal, hogy ez 
pontosan milyen irányba tudja majd elmozdítani az ered-
ményt.
Most nagyon-nagyon jó a hangulat, több százan vagyunk 
itt Szerencsen és követjük folyamatosan az eredményeket, 
figyelik itt a háttérben. A választókerület mind a negyven-
két településéről itt vannak a segítőink, és nagyon-nagyon 
örülnek.
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Jézsó Gábor ekkor még optimista volt.

Koncz Zsófia bízott a győzelmében.

A 17-es szavazókör, itt volt a legmagasabb a részvételi arány, majdnem 85%.

Blága Józsefné

Barta József

Soós Zoltánné



Akik vasárnap is dolgoztak
Vasárnap újra választottunk. Reg-
gel hat órától este hét óráig lehetett  
leadni a szavazatokat. 
Sokan a szabadidejükben, a hétvé-
gi pihenés közben tettek egy sétát 
a szavazókörökbe, de voltak, akik 
csakúgy, mint más vasárnapon is, 
most is dolgoztak, ez megnehezítet-
te a dolgot, ám aki fontosnak érez-
te, elment voksolni. 

Pöstényi Adrienn a Jabilban dolgozik 
12 órás munkarendben. A munkálta-
tó megváltoztatta a munkarendet, így 
minden dolgozó le tudta adni a vok-
sát. 
- Vasárnap előtt néhány nappal kap-
tam egy e-mailt, amiben tájékoz-
tatott a munkáltató, hogy vasárnap 
nyolcórás munkarendben dolgozunk, 
hogy mindenki el tudjon menni sza-
vazni - nyilatkozta lapunknak Adri-
enn. - Helyette április 19-én, húsvét 
után kell majd bedolgoznunk a mosta-
ni vasárnapot. Akkor nem nyolc órát, 
hanem tizenkettőt dolgozunk majd.

Barta Vince hobbija a meteorológia. 
Vele az időjárás-előrejelzéseket bo-
garásztuk, ő szívesen elemezgeti azo-
kat. Az időjárás ugyanis sokszor befo-
lyásolja a szavazókedvet. 
- Szokatlanul hideg időre ébredtünk 
ma reggel, de úgy néz ki, hogy dél-
utánra felszakadozik a felhőzet, keve-
sebb a valószínűsége annak, hogy es-
ni fog - mutatta Vince az aktuális ra-
darképet. - Az időjárás pedig eléggé 
befolyásoló tényező, akár a sporto-

kat, a szabadidős programokat, vagy 
a választásokat nézzük. A tapasztalat 
az, hogy aki nagyon eltökélt, az ak-
kor is leadja a voksát, ha két méteres 
hó esik, aki viszont nem érzi fontos-
nak, azt visszatartja, ha rossz idő van 
aznap. 
- Időjárási diagramokat naponta né-
zeget, elemez. A választással kapcso-
latos ábrákkal, grafikonokkal mi a 
helyzet?

- Ezek akaratlanul is szembe jönnek 
velem. Az esélylatolgatásokkal kap-
csolatban néztem egy kimutatást a 
napokban, persze kíváncsian várom, 
hogy mi lesz a vége. 
- Érdekli a politika?
- Igen, érdekel. Régebben jobban ben-
ne is voltam, most már csak állampol-
gári szinten érdeklődöm. Van vélemé-
nyem, és kíváncsi vagyok, mennyire 
gondolkodom jól és helyesen.
- A családban, a barátok között téma 
a politika?
- Igen. Van, hogy vita is kerekedik be-
lőle.  Előfordul, hogy nem értenek ve-
lem egyet, és én sem velük. De ez más 
családokban is így van. Ez szerintem 
természetes, mert mindenkit érint, és 
ezért érdekel is ez a téma.   
- Honnan tájékozódik? Újságokból, 
internetről vagy tv-ből?
- Most csúnyát fogok mondani. A tv-
ből a legkevésbé, mert a tv-csatornák 
nagy része úgy gondolom, hogy na-
gyon szűrt és nagy befolyás alatt áll. 
Ez bosszantó, hiszen van, amikor tu-
dom, hogy valami nem úgy van, és 
mégis a csapból is az folyik. Ugyan-

így vagyok az internetes portálok-
kal is. Azokat régebben szerettem, de 
mostanában csak úgy ér valamit, ha 
megpróbálom szűrni. Sokszor kény-
szerből, befolyásoltság alatt írnak, és 
ezért csak csökkentett információk 
jutnak el az olvasóhoz. 
A tavasz beálltával idén először a 
gombavizsgáló is kinyitott. A gom-
bával teli kosarak azonban még nem 
érkeztek meg, azért Kákóczki Balázs 
gombaszakértőhöz is bekopogtattunk, 
mivel ő is dolgozott vasárnap.  
- Az előző napok száraz időjárása nem 
kedvezett a gombáknak - mondta Ba-
lázs. - Most, ez a pár napos eső még 
nem elég, és a hirtelen jött hidegben 
sem bújnak elő a gombák. A szezonra 
még várni kell, hiszen ahhoz tartósan 
meleg hőmérséklet szükséges.
- Hogyan telt a nap?
- Tettem egy sétát a városban. A hideg 
idő ellenére sokan jöttek-mentek az 
utcákon. Persze tudom, hogy ennek a 
választás az oka.
- Szerinted miért fontos szavazni?
- Fontos, mert, négyévente egy nap 
van, amikor nem a politikusok dön-
tenek rólunk, hanem mi döntünk ró-
luk. A demokráciának jelképe az, 
hogy elmehetünk szavazni. Ha beleg-
ondolunk abba, hogy a rendszerváltás 
előtt, mondjuk a Horty-korszakban, 
vagy az előtt hogyan lehetett szavaz-
ni, akkor nagyon sokat fejlődött a ma-
gyar választási rendszer, ezt minden-
képpen ki kell használni.  

ema

Először szavazó fiatalok
Hazánkban mintegy nyolcmillió vá-
lasztásra jogosult állampolgár van, 
közülük 230 ezren voksoltak idén 
első alkalommal. Április első vasár-
napja számukra kivételes nap volt.

Tóth Petra januárban lett tizennyolc 
éves, az idei volt az első szavazása, 

izgatottan várta ezt a napot. Úgy látja, 
a vele egykorúak is érdeklődnek a po-
litika iránt. Baráti körében is sokszor 
téma a választás, mindannyiuk szá-
mára fontos a voksolás.
- Tájékozottan mentem a választás-
ra - mondta Petra. - Sokat beszélget-
tünk róla családi körben, ismerősök-
kel, rengeteget olvastam utána, bön-
gésztem az internetet is, így készül-
tem az első választásomra. Egész 
nap figyeltem az eseményeket, kö-
vettem a fejleményeket, mert na-
gyon érdekelt, hogy mi lesz az ered-
mény.
Az először voksoló fiatalok egy kis 
ajándékot is kaptak a szavazatszám-
láló bizottságoktól. Első szavazása 
emlékére Sajgó Zsófia is hazavihe-
tett egy nemzeti színű kitűzőt, me-
lyen a Szavaztam! felirat szerepel.
- Tavaly decemberben töltöttem a ti-
zennyolcadik életévemet, és minden-
képpen fontosnak tartottam, hogy le-
adjam a voksom - nyilatkozta Zsófi. 
- A szüleimtől is ezt tanultam, és úgy 

gondolom, ez állampolgári köteles-
ségem. Számomra nem volt nehéz 
a döntés, sokat olvasgattam az in-
terneten. A baráti társaságunkban is 
többször szóba kerül a politika, meg-
vitatjuk a fontos kérdéseket, így sze-
rintem elég jól informált vagyok eb-
ben a témában.

venna

Köszönöm mindenkinek, aki vasárnap élt állampolgári jo-
gával és elment szavazni, külön köszönöm azoknak, akik 
engem támogattak.
Mint azt tudjuk, az ellenzék egy komoly vereséget szenve-
dett el a vasárnapi választáson, ennek ellenére Tiszaújvá-
rosban fölényes győzelmet arattunk.
Szeretném megköszönni a csapatomnak, segítőimnek a 
kitartó, áldozatkész munkát, a sok bíztató szót és lelke-
sedést. Azt gondolom, hogy egy igazán pozitív kampányt 
vittünk, ami az eredménytől függetlenül sokaknak segített.
Támogattuk a háborús menekülteket, jótékonysági előa-
dást tartottunk, melynek bevételét Tiszaújváros testvérvá-
rosa, Beregszász kapja. Hónapokkal ezelőtt a szolidaritá-
si alapból tartós élelmiszerrel segítettük a rászorulókat és 
elvittük mind a 42 településre a hit, a remény és a szere-
tet szavát.
Én azt gondolom, hogy ezzel mi már győztünk!
Szeretnék gratulálni dr. Koncz Zsófiának is a válasz-
tás megnyeréséhez. Remélem, hogy mindenkit képvisel-
ni fog, azokat is, akik nem rá szavaztak, és bízom benne, 
hogy legjobb tudása szerint fogja képviselni a választóke-
rület minden lakóját.
Nagyon sok élménnyel, új barátsággal és emlékkel gaz-
dagodtam a kampány során. Életem egyik legmozgalma-
sabb időszaka volt. Őszintén remélem, hogy az a közös-
ség, aki felsorakozott mögöttem, mellettem, együtt marad 
és a továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot és dolgozunk 
azért, hogy egy prosperálóbb országot építsünk.
Mert igen, én továbbra is hiszek egy igazságos Magyaror-
szágban, egy szebb jövőben és egy jobb életben, amit ki-
tartó hittel, reménnyel és szeretettel fel is fogunk építeni!

Jézsó Gábor

Egy kifogás érkezett
Információnk szerint lapzártánkig egy kifogás érke-
zett a helyi választási bizottsághoz, melyet szerdán tár-
gyal(t) meg a grémium.
A választás napján, vasárnap érkezett egy kifogás a vá-
lasztási irodához, mellékeltek hozzá egy hangfájlt is, 
amelyben Onga községben egy ismeretlen személy 10 
000 forintot ajánlott föl választópolgároknak, hogyha 
lefényképezik a szavazólapjukat. A felvételből azonban 
nem derül ki, hogy ez melyik jelölő szervezet érdeké-
ben történt. Ezt a bejelentést vagy kifogást a választási 
bizottság továbbította a megyei rendőr-főkapitányság-
nak, a bizottság pedig lapzártánk után, szerdán határoz 
az ügyről.
Érdekesség, hogy a helyi választási bizottság „home 
office” ban látta el feladatát vasárnap is.
Gyakorlatilag ez azt takarta, hogy a bizottság tagjai ott-
hon tartózkodtak és a választási irodával telefonon tar-
tották a kapcsolatot, és csak szükség esetén tartottak 
volna ülést.
E héten kétszer is szükséges, egyrészt az említett ki-
fogás ügyében, másrészt április 9-én, amikor beérkez-
nek az átjelentkezettek, illetve a külképviseleteken sza-
vazók voksai, melyeket a 9. sz. szavazókörben leadott 
szavazólapokkal együtt számolnak meg.
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Pöstényi Adrienn

Barta Vince

Dr. Kákóczki Balázs

Sajgó ZsófiaTóth Petra



Kecsegetelepítés a Tiszába
Néhány éven belül újra lehet majd 
kecsegét fogni a hazai vizekben. A 
szálkátlan húsú hallal főleg az ét-
termek étlapján találkozhattunk 
idáig, horgászatuk régóta tilos. 
1500 kg-ot szeretne a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség a Tiszá-
ba telepíteni ebben az évben. A Za-
bos Géza Horgászegyesület 50 kg 
hal telepítésére pályázott és nyert.  

A vízszennyezésnek, a túlhalászatnak 
és a kormoránoknak köszönhetően az 
elmúlt évtizedekben jelentősen meg-
csappant a kecsegeállomány a hazai 
vizekben. A korábban népszerű halra 
évek óta tilos horgászni.

A tettek mezejére lépett 
a horgászszövetség 

Egy három éves akció első lépése-
ként az országos szervezet idén har-
minc mázsa egyedi sorszámmal ellá-
tott halat telepít a két nagy folyónk-
ba. Múlt szerdán több mint száz je-
lölt tokhalat engedtek a Tiszába a Za-
bos Géza Horgász Egyesület szakem-

berei. A kecsegék hátúszójába azono-
sítókat rögzítettek, így tudják követni 
a halak mozgását. A MOHOSZ ehhez 
a horgászok segítségét is kéri. 

Segíthetnek 
a horgászok is

Amennyiben egy horgász ilyen, 
egyedi haljellel ellátott kecsegét fog, 

kérik, hogy a haljel levétele nélkül je-
gyezze fel annak sorszámát (lehető-
leg fotóval is alátámasztva), a fogott 
hal testhosszát, súlyát, a vízterület 
nevét és víztérkódját a fogás pontos 
helyének megjelölésével (GPS ko-
ordináták vagy a legközelebbi tele-
pülés neve) és természetesen az ada-
tok rögzítését követően azonnal, kí-
méletesen helyezze vissza a vízbe. 
A rögzített adatokat és a fotót e-ma-
ilen a titkarsag@mohosz.hu címre 
vagy levélben a MOHOSZ postací-
mére (1511 Budapest, Pf. 7) kell el-
juttatni a beküldő adatainak megadá-
sával. A program végrehajtását segí-
tő, a jelölt halak adatait beküldő hor-
gászok között ösztönzésül évente ér-
tékes nyereményeket, többek között 
dunai és tiszai éves (összevont, illet-
ve adott szakaszra szóló) területi je-
gyeket sorsolnak ki. Ha a kecsege ál-
lománya eléri az évtizedekkel ezelőt-
ti szintet, akkor 2025-től egy horgász 
egy évben két darab 60 centiméternél 
hosszabb példányt is hazavihet. 

p.k.-f.l.

Betekintés az ásványok világába
Az ásványok jótékony hatásairól 
tájékozódhattak az érdeklődők az 
Ötórai tea múlt heti rendezvényén 
a Derkovits Művelődési Központ-
ban. Az előadó, Vincze Klaudia vá-
laszolt kérdéseinkre.

- Mi mindenben segíthetnek minket a 
különféle ásványok?
- A fájdalomcsillapítástól kezdve a 
lelki egészségünk megőrzéséig na-
gyon sok területen alkalmazhatók az 
ásványok.
- Hogyan kell ezt elképzelni?
- Mint minden test, a különböző ás-
ványok is rezgéseket bocsátanak ki, 
melyek jótékonyan hatnak a szerve-
zetre. Így lehetnek a segítségünkre, 
miközben a zsebünkben magunknál 
tartjuk, vagy ékszerként viseljük, de 
dísztárgyakként és terápiás kezelések 
- masszázsok - során ugyancsak ki-
fejtik jótékony hatásaikat.
- Milyenek a személyes tapasztala-
tai?
- Hosszú éveken keresztül migrénes 
voltam, mígnem a jáde - amely fáj-
dalomcsillapításban erős - nekem be-
vált. A görgős arcmasszírozó segítsé-
gével a homlokon alkalmazva űzte el 
a jáde végleg a migrénemet. A kar-
neol és az ametiszt ugyancsak alkal-
mas a fájdalomcsillapításra. Egyet-
len ásványnak sok funkciója van, 

egyénenként változó, hogy egy adott 
problémára melyik válik be. Hogy ne 
csak egészségügyi nehézségekről be-
széljünk: a fluorit például a koncent-
rációt erősíti, és ennek megfelelően 
sokszor könyvjelzőket is készítenek 
belőle.
- Van kedvenc ásványa?
- A larimár. Néhány évvel ezelőtt egy 
ásványbörzén bukkantam rá egy la-
rimár nyakláncra. Nagyon sokat segí-
tett nekem a kommunikációban.
- Az interneten rengeteg olyan hir-
detéssel találkozhatunk, amelyekben 
ásványokból készült ékszereket kínál-
nak megvételre. Honnan tudhatjuk, 

hogy eredeti ásványokból készült da-
rabbal van dolgunk?
- Valóban, egy laikusnak sokszor na-
gyon nehéz lehet eligazodni az ás-
ványpiacon. Az utánzatok általában a 
színek tekintetében térnek el az ere-
detitől, de az „ásvány” túl szabályos 
mintázata is árulkodó lehet. Gyakran 
előfordul, hogy más név alatt pró-
bálják eladni a különböző darabo-
kat. Például az opált szokták holdkő-
nek nevezve kínálni nagyon alacsony 
áron, de olyan is előfordul, hogy az 
utánzatot az eredeti ásvány értékénél 
sokkal drágábban hirdetik. 

Ördögh István

Bővült 
a műanyagüzem

A Karsai Plast Kft. 2005-ben költözött a Tiszaújvárosi Ipa-
ri Parkba. Most új raktárhelyiséggel bővült az üzem. 
Az épület kétszintes, összesen 8.000 négyzetméter alapte-
rületű. A 850 millió forintos beruházásnak köszönhetően 
nem csak raktárral, hanem egy újabb termékkörrel is bő-
vül a vállalat palettája. Terveik szerint autóipari beszállítói 
kapacitásukat szeretnék növelni.
- Az eddigi raktárhelyiségből most termelő terület lesz - 
mondta megnyitó beszédében Karsai Béla, a Karsai Hol-
ding Zrt. elnöke -, és gyakorlatilag itt a raktározást tudjuk 
megbízhatóan megoldani. Nagyon fontos számunkra az is, 
hogy megbízható foglalkoztatók legyünk. Örömmel tölt 
el, hogy ez a beruházás is stabilizálja az itteni munkavál-
lalóknak, az itteni kollégáknak, családoknak a helyzetét.

SPB

Az autizmus 
világnapja

2007-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete április 2-át 
jelölte ki az autizmus világnapjának. A világnap célja, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek 1%-
a autizmussal élő, és széles körű információt nyújtson 
az autizmusról. Az autizmus olyan állapot, mely elté-
rő fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hivata-
los kifejezés: autizmus spektrumzavar. A kifejezésben 
a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak szám-
talan megjelenési formája van. Az autizmussal élő sze-
mélyek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból ér-
kező hatásokat, mint a miénk. Érzékszerveik sokszor 
túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem 
elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit. 
Tiszaújvárosban hétfőn az Éltes Mátyás iskola diákjai a 
világnapra emlékeztető kék szívecskét osztogattak a já-
rókelőknek. Kedden a város óvodásai „zarándokoltak” 
el a városközpontba, és kék szalagokkal, szívecskékkel 
- sőt kék műanyag kupakokkal (képünkön) - szintén az 
autizmus világnapjára emlékeztettek.
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Az új raktár - kétszer négyezer négyzetméter.

Karsai Béla: fontos számunkra, hogy megbízható foglal-
koztatók legyünk.

Vincze Klaudia és ásványai.

Most 50 kg kecsegét telepítettek a Tiszába.

A halak hátúszójába azonosítókat rögzítettek.



Önmegvalósítás az írással, jógával
Képes Judit. Jógaoktató, könyvet 
ír, középiskolai tanár, mindemellett 
négy gyermeküket neveli férjével. 
A sokoldalú anyuka a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban tartott előa-
dást nehézségekről, betegségről, új-
rakezdésről és önmegvalósításról.   

- Mikor és hogyan pihensz?
- Az összes énidőmben mesét írok, vi-
deót forgatok, vagy ezeket tervezge-
tem. Ez minden szabad percemet ki-
tölti. Mindig azon kattogok, hogy 
amikor a nap folyamán van öt per-
cem, akkor gyorsan meg kell írni egy 
mesét, felvenni egy hangot. Megy a 
matek folyamatosan, hogy hogyan tu-
dom úgy megoldani, hogy mindent 
meg tudjak csinálni, amit eltervez-
tem, de mivel a gyerekeimért teszem, 
abszolút megéri.
- A gyerekek születésével egy időben 
jött a meseírás és a jóga?
- Igen, bár igazság szerint az írást már 
régebben elkezdtem, de nem meséket 
írtam. Nem is gondoltam rá, hogy én 
valaha is meséket fogok írni. A gye-
rekeknek rengeteget mesélünk, já-
runk könyvtárba is, ahonnan renge-
teg könyvet hordunk haza, de nálunk 
mindig az a legértékesebb, ha kitalá-
lok egy történetet és nem könyvből, 
hanem fejből mesélek. A jógaoktatói 
képzést pedig akkor kezdtem el, ami-
kor a legnagyobb gyermekünk nagy-
csoportos lett és az oviban mindig jól 
kialudta magát és este nem tudott el-
aludni. Én esténként relaxáltam, ő pe-
dig szólt, hogy szeretné kipróbálni. 
Akkor született meg az első relaxáci-
ós mese, és ez annyira tetszett a gye-
reknek, hogy elgondolkodtam rajta, 
hogy kellene még ilyen meséket ír-
ni. A mostani, a Hámori történet című 
könyvem is így született. Először ez 
is egy relaxációs mesének indult, de 
a történetet nem fejeztük be, hanem 
napról-napra hozzátettünk és így ki-
kerekedett belőle egy egész regény.
- Említetted, hogy nem ez volt a legel-

ső írásod. Mikor jöttél rá, hogy neked 
ez jól megy?
- Én azóta írok, amióta megtanultam 
írni az iskolában. Naplóval és ver-
sekkel kezdtem, aztán, amikor a har-
madik gyermekünk megszületett, el-

kezdtem egy blogot írni, ami a da-
ganatos betegségből való gyógyulás-
sal foglalkozott. Ez egyébként egé-
szen sok emberhez eljutott, de én azt 
mondtam, hogyha csak egy embernek 
tudok egy kis reményt adni egy ilyen 
nehéz helyzetben, akkor már megérte.
- Ha jól értem, a blogot a saját ta-
pasztalataid alapján írtad. 
- Még csak huszonkét éves voltam, 
amikor nyirokrendszeri rosszindula-
tú daganatot diagnosztizáltak nálam. 
Ezen egyébként akkor meg se lepőd-
tem, mert abban az időszakban az éle-
tem íve nagyon lefelé tartott. Persze 
ez fura is lehet, hogy huszonkét éve-
sen ilyen ívet vesz egy fiatal élete. De 
én már akkor azt gondoltam, tök jó, 
hogy ilyen korán kapok pofont, mert 
lesz hozzá erőm, hogy felálljak és így 
is álltam hozzá. Így is történt. Ez nyil-
ván nem a kemoterápián és a kezelé-
seken múlt, mivel ezek nem mutattak 
eredményt, nem akart javulni az álla-
potom. Ekkor érkezett az életembe a 
férjem, aki megfogott és kiemelt. Azt 
mondta, hogy minden rendben lesz és 
igaza lett.
- A gyógyuláshoz az írás is hozzáse-
gített?
- Abból a szempontból segített, hogy 
amikor a legmélyebb ponton voltam 
és tényleg elvesztettem a talajt a lá-
bam alól, tudtam, hogy dolgoznom 
kell azon, hogy innen tovább tudjak 
lépni. Ekkor született meg néhány 
olyan írásom, ami később a blogok-
ban meg is jelent. Ezek előremozdí-
tottak, megláttam mi a probléma és 
azt is, hogy merre, hogyan kellene to-
vább menni. Szerintem nagyon sokan 
állnak azon a ponton az életükben, 
hogy tudják, hogy min kellene vál-
toztatni, értik a tanítást is, hogy mi-
ért kaptak egy adott betegséget, de 
valahogy mégsem megy tovább. Ez 
a két-három írás olyan őszinteséget 
szakított fel bennem, hogy akkor tud-
tam először sírni. Én azóta, aki csak 
nehéz helyzetbe kerül, mindenkinek 
azt javaslom, hogy próbáljon meg ír-
ni, akkor is, ha még soha nem csinált 

ilyet. Ez egy asszociatív írás, aminek 
az a lényege, hogy nem kell gondol-
kozni, csak mindent kiadni. Ilyenkor 
csodálatos dolgok születnek.
- A jóga hogyan került az életedbe?
- Tizenöt évesen kezdtem el jógáz-
ni, de abbahagytam, mert nem annyi-
ra jött át, hogy mi is ennek a mögöt-
tes része. Tehát a testgyakorláson túl 
nem igazán értettem meg a filozófi-
áját, nem tudtam, hogy hogyan lehet 
ebből életmód, egészen addig, amíg 
el nem érkezett az az idő az életünk-
ben, hogy a párom kezdett lefele men-
ni a saját lejtőjén. Az élet azt diktál-
ta, hogy nekem kellett nagyon erős-
nek lennem, és ekkor találtam rá is-
mét a jógára. Az interneten láttam egy 
külföldi oktatót, aki  20 perc alatt át-
kattintott bennem mindent és megér-
tettem, ráéreztem. 
- Az írásról azt mondtad, hogy föle-
melt, a jóga hogyan segített?
- Ez tényleg egy életforma, egy gon-
dolkodásmód, ez az egész rendszer-
ben való létezés nagyon sokat segít 
a hétköznapokban is. Egy kívülálló 
csak azt látja, hogy mi történik a jóga-
matracon. Egyszerű és bonyolult gya-
korlatokat lát, de ez ennél sokkal ösz-
szetettebb. Lelki táptalajt kínál azok-
nak, akik érdeklődnek iránta.
- Mondasz erre egy példát?
- Vegyük mondjuk a kézenállást. So-
kan csak legyintenek, és azt mondják, 
hogy soha nem fogják megcsinálni. 
Rövid a kezem, gyenge vagyok, túl-
súlyos vagyok. Ugye ismerős? Kifo-
gás mindig van. Amikor megpróbálok 
kézen állni, akkor elkezdek egy cso-
mó rossz programot előre hozni, ami-
vel elérem azt, hogy attól is félni fo-
gok, hogy megpróbáljam, és ez a fé-
lelem fog megállítani. Ez nem csak a 
kézenállásnál van így. Ha folyamato-
san viszem egy hátizsákban a terhei-
met, azok mindig velem vannak, ak-
kor soha nem jutok el oda, ahol meg-
érteném, hogy hol van az örömöm, a 
boldogságom, az egyensúlyom.

ema

Szeder Kunó 
2. feladat

A Tiszaújváros Települési Értéktár Szeder Kunó és a 
rejtélyes szerkezet című helytörténeti nyomozós játéka 
a következő állomásához érkezett. 
Ha a feladatot sikerül megoldani, akkor a játékos kap 
egy mozaikkockát, amely segíti a rejtélyes szerkezet 
helyének megfejtésében. A megfejtéseket személye-
sen leadhatja a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, Kit-
ka Zsuzsánál, vagy elküldheti az ertektar@tujvaros.hu 
e-mail címre.
Aki elmaradt a megfejtéssel, a válaszokat később is el-
küldheti; visszamenőlegesen is bekapcsolódhat bárki a 
játékba, amely októberig tart!

Április 7. csütörtök

9:00 HétHatár: Választási eredmények - Iskolanyitoga-
tók - Fejleszt a Karsai Plast - Víztoronytúra -  
Kísérletek és tapasztalatok - Szeder Kunó - 

Kecsege a kedvenc - Sport: Foci, kosár, aquatlon
9:15 Hétről-Hétre: Koncz és Jézsó a választásról - 

Autizmus - Hamvas-emlékek - Aki mesél: Képes Judit 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Április 8., péntek
18:00 B4 híradó 

Április 11., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC  Tiszaújváros - 

DEAC bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése 
felvételről  

Április 13. szerda
18:00 HétHatár: Választás - Beiratkozások - Húsvéti 
készülődés - Növendékhangverseny - Eötvös-napok 

a gimiben   
18:15 Hétről-Hétre: Hurka-pite fesztivál - 

Rendőri ellenőrzések - Sport 
Vallási negyedóra: Egyházi gondolatok a Húsvétról

Április 14., csütörtök 
18:00 A Tiszaújvárosi Phoenix KK - SMAFC bajnoki 

kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről    

A Tisza TV műsora

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városköz-
ponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gomba-
vizsgálat újból nyitva tart. Gombavizsgálat időpontja: 
szerda 18:00 - 20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
üzemeltető
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Képes Judit

Relaxációs mesének indult.



Kísérletek és tapasztalatok
„Mit jelent Pálfy Putyunak a festé-
szet? Mindent.” Így indult a beszél-
getésünk Pálfy István festővel. Az ő 
képeiből nyílt tárlat a Városi Kiállí-
tóteremben. Alkotásai megtalálha-
tóak többek között Németország-
ban, Spanyolországban és az USA-
ban is. Most Tiszaújvárosba is el-
hozta a gyűjteményét. Negyven ké-
péből álló kiállítását május 6-áig te-
kinthetik meg az érdeklődők.

- Mióta foglalkozik a festészettel?
- Ötéves korom óta festek, míg a leg-
több gyerek a szabadban játszott, én 
a szobában rajzoltam. Mindig ceruzát 
kértem a szüleimtől ajándékba. Nyol-
céves voltam, amikor a rajzaim kül-
földi kiállításon szerepeltek. Azóta is 
ez tölti ki az életemet, mindennap ezt 
csinálom, de hatalmas örömmel.
- Mi a kedvenc témája?
- Nincsenek kedvenceim, illetve min-
dent szeretek festeni. Mondhatni, 
mindenevő vagyok. Sok stílusban 
dolgozok, sok technikában. Szürrea-
lista, posztmodern, absztrakt. Persze 
mindennek az alapja a realista, meg 
kellett tanulni rendesen rajzolni, fes-
teni, az anatómiától kezdve mindent. 
Aztán jöttek a gondolatok.
- A technikái is ilyen vegyesek?
- Szinte minden technikát kipróbál-

tam már, ami létezik. Ceruza, olaj, 
akril, vegyes, kollázs. Sőt, magam is 
kísérletezek, mindenfélét kitalálok, 
hogy új felületeket tudjak felvinni, a 
régieket keverem az újakkal. Egyéb-
ként minden képemet a saját gyere-
kemnek tekintem, és mindegyiket 
szeretem külön-külön és együtt is.
A kiállítást Feledy Balázs művésze-
ti író nyitotta meg. Beszédében a fes-
tőművészet fejlődésének bemutatá-
sával jutott el a kortársakhoz, köztük 
Pálfy Istvánhoz.
- Nagyon jó barátom Putyu - mondta. 
- Tudni kell róla, hogy nagyon sokfe-

lé érdeklődik. A kortárs művészetben 
van egy olyan trend, hogy egy fajta 
stílust, felfogást követnek évekig. Pá-
lfy Putyu abban rendkívüli, hogy az ő 
művészetében nincs semmi rutinsze-
rű. 

Ez az önmegújító törekvés hallatla-
nul nagy érték, nem jellemző a kor-
társ alkotókra. A témái is változato-
sak, magánéleti dilemmákról, de a vi-
lág nagy problémáiról is fest. A kor-
társ képzőművészetet a látogatók ál-
talában inkább tartózkodóan, elutasí-
tással fogadják, de Pálfy Putyu alkal-
mas arra, hogy bevonja a nézőt, ironi-
kus stílusa, sajátos festői nyelve meg-
érinti a közönséget. Hiszen a festésze-
tet nem érteni, hanem érezni kell.

venna

Tiszaújvárosi Ezüstgerely-díj jelölt
A Tiszaújvárosból útnak indult, je-
lenleg Bécsben élő közművelődési 
szakember és fotóriporter, Kovács 
Attila, 11 című, betonból készített 
alkotását is beválogatták a 2022. 
évi Ezüstgerely-díjhoz kötődő kiál-
lításra és a kiválasztott alkotásokat 
bemutató kiadványba.

Az Ezüstgerely-díj a Magyar Test-
nevelési és Sport Tanács által 1962-
ben létrehozott művészeti díj, ame-
lyet az utóbbi időben kétévente oszt-
ják ki irodalom, fotó, képzőművészet, 
film, alkalmazott művészet kategóri-
ákban. 2022-ben a díjhoz kötődő pá-
lyázatot a Magyar Olimpiai Bizottság 
és a Magyar Olimpiai és Sportmúze-
um írta ki.

A díjátadás és a kiállítás megnyitó-
ja május 18-án lesz a Magyar Olim-
piai és Sportmúzeum kiállítóhelyén, 
a SportAgórában. A díjazott alkotáso-

kat közvetlenül az Ezüstgerely-díj át-
adása előtt nevezik meg.
- Mindig is büszke leszek tiszaújvá-
rosi származásomra, ahol 18 éves ko-
romig laktam, édesanyám pedig közel 
45 éve jelenleg is ott él - nyilatkozta 
Kovács Attila.
Csak néhány közismert név, akik az 
elmúlt évek, évtizedek során része-
sültek az Ezüstgerely-díjból: 
Esterházy Péter Kossuth- és József 
Attila-díjas író, Spiró György Kos-
suth- és József Attila-díjas író, Gyulai 
István, Novotny Zoltán és Vitray Ta-
más sportújságírók, Kárpáti Rudolf, 
hatszoros olimpiai bajnok kardvívó, 
Gárdi Balázs World Press Photo-díjas 
fotóművész.

f.l.

Zeneiskolás sikerek
A II. Nemzetközi „Zongoramesék” zongoraversenyen ze-
neiskolánk tanulója, Kiss Eszter óriási eredményt ért el: a 
Zenevilág reménysége FŐDÍJÁT nyerte el!
Tanára, Rogl Béláné felkészítő tanári KÜLÖNDÍJAT ka-
pott!
Szívből gratulálunk a díjakhoz! Nagyon büszkék vagyunk 
sikereikre!
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola honlapján és a Vándor Sándor Ze-
neiskola facebook oldalán található linken Eszter verseny-
darabja megtekinthető és meghallgatható.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Széchenyis 
versenyeredmények

Március elején rendezték a NyelvÉsz és a MatekÁsz 
versenyek megyei fordulóját. A versenyeket online 
bonyolították le. Számos kiváló versenyeredmény 
született mindkét versenyen.

NyelvÉsz versenyeredmények: 1 helyezés: Jánosi Bog-
lárka, Póka Dávid, Varjas Lili 1.a (felk. Pénzes Evelin) 
Fábián Ida, Juhász Bence, Kiss Máté, Szautner Dáni-
el 2.a (felk. Hajduné Vásári Nóra) Hadobás Gellért 2.b 
(felk. Bóna Anikó Mária). 6. helyezés: Nyerges Maja 
1.b (felk. Nagy Zsuzsa) 8. helyezés: Rajtmár Noel 1.b 
(felk. Nagy Zsuzsa), Harnisféger Hanna (felk. Szabó-
né Tóth Irén), 9. helyezés: Andó Álmos Bence 3.c (felk. 
Szabóné Tóth Irén). 
Első helyezett tanulóink az országos döntőn mérik ösz-
sze tudásukat áprilisban. 

MatekÁsz versenyeredmények: 
1. helyezés: Hadobás Gellért 2.b (felk. Csapó Csabáné), 
Váradi-Bartók Zoltán 2.c (felk. Kiss Tímea), Gál Bíbor-
ka, Lukács Ákos 4.a (felk. Szendi Adrienn). 5. helyezés: 
Laczkó Lina 1.b (felk. Peterman Zsaklin), Papp Csanád 
6.c (felk. Nagy Viktória). 6. helyezés: Orbán Vince 3.a 
(felk. Izsó Alexa), Tóth Lia Luca 4.a (felk. Szendi Ad-
rienn). 9. helyezés: Puskár Zsófia 3.a (felk. Izsó Alexa). 
Első helyezett tanulóink az országos döntőn mérik ösz-
sze tudásukat áprilisban. 
Idén először rendezték meg a Míg megnövök Alapít-
vány szervezésében a Házitanító egyéni matematika-
versenyt. A beküldött feladatlapok összesítése után or-
szágos döntőbe jutottak a következő tanulók: Badonsz-
ki Patrik, Jánosi Boglárka, Kapcár Kornél, Medvés Vin-
ce, Schinogl Tifani, és Varjas Lili 1.a osztály (felk. Rácz 
Zita). Az országos fordulót június 1-jén rendezik Nyír-
egyházán. 

Gratulálunk tanulóinknak, és sikeres 
felkészülést kívánunk a továbbiakban! 

Rácz Zita
munkaközösség-vezető
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Pálfy István „Putyu”

A tárlatot Feledy Balázs művészetkritikus nyitotta meg.

Pálfy Putyu két alkotása.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. április

Dátum Helye Ideje Kinek a részére
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

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

07.30 - 
12.00 és 
13.00 - 
16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 
12.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 Esély Napközis Otthon
12. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi is-

kola)
07.30 - 
12.00 és 
13.00 - 
16.00

Gyerek és alkalmazott befi-
zetés

13. szerda Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 
12.00

Szociális étkezők

14. 
csütörtök

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 
12.00

Szociális étkezők

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

Maszk használata 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!

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

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

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

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

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

Kérünk minden ebtartót a szabályok betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokaji Edit, 
a 4. sz. választókerület képviselője

2022. április 13-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pap Zsolt 
alpolgármester, a 6. sz. választókerület képviselője

2022. április 11-én (hétfő) 
13.00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján törté-
nik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jézsó Gábor, 
az 1. sz. választókerület képviselője

2022. április 11-én (hétfő) 16.00 órától 
Tiszaszederkényben,

(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2022. április 12-én (kedd) 16.00 órától 

a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
          Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő 
időpontja 
2022. április 8. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

8. � Közlemények 2022. április 7.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

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
2022. április 7. Közlemények � 9.



Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2022. április 08-án (pénteken) 2.950 kg pontyot telepít az alábbi-
ak szerint:
Tisza üzemvíz csatorna: 1.000 kg
Sajó: 200 kg
Csécsi tó: 500 kg
Erdészeti tó: 500 kg
Tolnai tó: 250 kg
Örösi tó: 200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba te-
lepítjük.

A Tisza üzemvíz csatornán, a Sajón és a tavainkon a TELEPÍTÉS NAPJÁN
2022. április 08-án (péntek) REGGEL 6 órától 2022. április 09-én (szombat) 
REGGEL 6 óráig HORGÁSZNI TILOS! 
Az élő Tiszán nincs horgászási tilalom!

A változtatás jogát fenntartjuk!
Serfőző Gergely

horgászmester

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

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 2022. április 2. - ápri-
lis 30. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertvá-
ros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadék-
csatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát he-
lyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategó-
riájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2022. április 02-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt köve-
tően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a tavaszi rágcsálómentesség 
fenntartásának eredményességi vizsgálata 2022. május 3-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

LABDARÚGÓ SPORT NAPKÖZI 
Az FC Tiszaújváros egyesülete 2022-ben is meghirdeti a nyári sport napközi tá-
borait 7 és 14 év közötti gyermekek számára.

Helyszín: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Teleki B. u 6.
Turnusok: 
2022. június 20-tól (hétfő) - 2022. június 24-ig (péntek) - 5 nap
2022. augusztus 1-től (hétfő) - 2022. augusztus 5-ig (péntek) - 5 nap

Találkozó: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum labdarúgó egyesület épülete előtt minden reggel 7:30 és 
8:00 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszori étkezéssel 17.500.-Ft/
fő. (Testvéreknek 10% kedvezmény.)
Jelentkezés módja: JELENTKEZÉSI LAP leadása, ezzel egyidejűleg a részvételi díj 
befizetése.
A részvételi díjat egy összegben 2022. június 3-ig lehet befizetni az FC Tiszaújváros 
labdarúgó egyesület titkárságán, ügyfélfogadási időben, keddi és csütörtöki napokon 
15:00 - 18:00 óra között. A részvételi díj átutalással is teljesíthető az alábbi számla-
számon (a közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyermek nevét és születési évét).
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.

Egyéb információk:
Az egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).
 
Érdeklődni Dohány László táborvezetőnél a 20/4517990 telefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ a www.fctiszaujvaros honlapon található!
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A Sportcentrum eseményei
Április 7. (csütörtök)

Labdarúgás
13.30 Városi diákolimpia             Műfüves pálya

Április 8. (péntek) 
Kézilabda
19.00 Tiszaújvárosi SC - Hatvan 
férfi bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok

Április 9. (szombat) 
10.00 Látványtánc 
Regionális kvalifikációs verseny    Játékcsarnok

Labdarúgás
10.00 FCT - Hevesi LSC    
U13  bajnoki mérkőzés      Füves pálya
12.00 FCT - SBTC      
U19 bajnoki mérkőzés      Füves pálya
14.00 FCT - Cigándi ESE    
U16 bajnoki mérkőzés       Füves pálya
16.00 FCT - TVSE Tiszafüred    
női bajnoki mérkőzés              Műfüves pálya

Április 10. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál    
U7, U9 csapatok részére                Füves pályák
16.00 TFCT- DEAC     
felnőtt bajnoki mérkőzés      Centerpálya

Április 11. (hétfő)
Labdarúgás
10.00 Diákolimpia megyei elődöntő      Műfüves pálya

A hajrában szállt el a három pont
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 28. fordulójában a 
Jászberényhez látogatott a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A kék-sár-
gák közel álltak a győzelemhez, de 
néhány perccel a rendes játékidő 
vége előtt a jászságiak egyenlítet-
tek, így Vitelki Zoltán együttesének 
meg kellett elégednie az egy pont-
tal. 

A Putnok elleni hazai vereség után 
ezúttal idegenbeli fellépés várt az új-
városiakra. A bajnokságban rendkí-
vül rapszodikus teljesítményt nyújtó 
Jászberény volt az ellenfél. A két csa-
pat őszi összecsapását 2-1-re nyerték 
meg Bocsiék, de idegenben nem me-
hettek biztosra. A találkozó a Tiszaúj-
város számára kezdődött kedvezően, 
hiszen megszerezte a vezetést. 
A 11. percben Bussy végzett el jobb-
ról szabadrúgást, a beívelésre Gott-
fried érkezett, aki 8 méterről fe-
jelt a hazai hálóba, 0-1. A folytatás-
ban előnye birtokában nyugodtan fut-
ballozott a vendég együttes, és őrizte 
előnyét. A Jászberény a mérkőzésnek 
ebben a szakaszában nem tudott hely-
zeteket kialakítani, így 0-1-es állásnál 
fordultak a csapatok.
A második játékrészben a 62. perc-
ben Bartusz előtt kínálkozott lehető-
ség a gólszerzésre, az újvárosi játékos 
egyedül vezethette kapura a labdát, 
de a hazai kapus hárított. A 75. perc-
ben Nagy D. tesztelte Menczelest, aki 
ezúttal is hatástalanította a vendég tá-
madó 13 méterről leadott lövését. A 
kimaradt ziccerek után jött a feketele-
ves, hiszen a 87. percben egyenlítet-
tek a házigazdák. Szőllősi 20 méterről 
elvégzett szabadrúgása vágódott a ka-
puba, 1-1. A 92. percben a győzelmet 
is megszerezhették volna a vendéglá-
tók, ám Herceg hárította a kísérletet, 
így döntetlennel ért véget a találko-
zó. Ezzel az eredménnyel a tiszaújvá-
rosiak 51 ponttal az 5. helyen állnak 
és legközelebb április 10-én, vasár-
nap délután 4 órától a DEAC együt-
tesét fogadják. 

Jászberény - Tiszaújváros
1-1 (0-1)

 
Jászberény, 200 néző. V.: Kakuk.
Jászberényi FC: Menczeles - Muha-
ri, Szőllősi, Erdős, Borics (Kurunczi), 
Balla, Tóth O., Sárossy (Micskó), 
Szanyi, László, Lakatos (Izsold). 
Edző: Németh Gyula.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Her-
ceg - Bocsi, Mahalek, Géringer L. 
(Gönczi), Gelsi, Bussy, Bartusz (Ben-
ke), Lőrincz (Tóth S.), Gottfried, Erős 
(Vitelki B.), Nagy D. (Molnár M.). 
Edző: Vitelki Zoltán. 

Németh Gyula: Gratulálok a csapat-
nak a pontszerzéshez, hiszen egy jó 
erőkből álló együttes ellen értük el 
ezt az eredményt. Megdolgoztunk ér-
te, megyünk tovább minden nehézség 
ellenére, próbáljuk fejleszteni a fiatal-
jainkat.

Vitelki Zoltán: Szereztünk egy pon-
tot, de ennek most nem igazán tudok 
örülni. Úgy érzem a mérkőzés össz-
képét látva, azt kell mondanom, hogy 
ezt a találkozót 2-3 gólkülönbséggel 
kellett volna megnyernünk. De azt is 
el kell ismernem, hogy a végén egy 
kapusbravúrnak köszönhetjük, hogy 
nem kaptunk ki. Ilyen a foci. Műkö-

dött az, amit megbeszéltünk, taktikai-
lag mindenki fegyelmezett volt. Sike-
rült is a vezetést megszereznünk, utá-
na is stabilak voltunk, de a kihagyott 
lehetőségeink, majd egy 16-os előtti 
határozatlanság miatt a végén a Jász-
berény örülhetett. Pontot szereztünk, 
de győznünk kellett volna!

További eredmények:

DVTK II. - Tiszafüred 0-1
T.szentmiklós - Békéscsaba II. 1-1
Hidasnémeti - Kazincbarcika 0-4

Putnok - Hajdúszoboszló 1-1
Eger - DEAC 0-2

BKV Előre - Kisvárda II. 0-4
Sényő - Újpest II. 1-1
DVSC II. - SBTC 1-0

Tállya - Füzesgyarmat 1-1 

Következik a 29. forduló

2022. április 10., vasárnap 
11:00 Békéscsaba II. - Hidasnémeti 

DVSC II - DVTK II. 
Újpest II. - SBTC 

Füzesgyarmat - Kisvárda II. 
16:00 Eger - BKV Előre
Tiszaújváros - DEAC 

Hajdúszoboszló - Jászberény 
Tiszafüred - Törökszentmiklós 

Tállya - Sényő
Kazincbarcika - Putnok 

Bő góltermés a fiataloknál
LABDARÚGÁS. Az elmúlt hétvé-
gén az  utánpótlás csapatok a Jász-
berény, a Nyírbátor, a Gödöllő és a 
Heves ellen léptek pályára. A legna-
gyobbak nagy zakót kaptak az U14-
esek viszont óriási diadalt arattak. 
Összességében Három győzelem és 
egy vereség a mérleg.

U19
Gödöllő - Tiszaújváros

6-1 (6-0) 
Gól: Nyíri L.
Puskás Tibor: Ezen a mérkőzésen az 
első félidőben megjártuk a poklot, 7 
perc alatt 5 gólt kapni nem minden-
napi teljesítmény. Teljesen alárendelt 
szerepet játszottunk a fizikálisan, mo-
tiváltságban teljesen fölénk kerekedő 
hazaiakkal szemben és a kérdés csak 
az volt, hogy mennyi lesz a vége. A 
félidőben próbáltuk rendezni a sora-
inkat, egy teljesen más felfogású csa-
patot láttunk. Mertünk játszani, sok-
kal agresszívabbak voltunk, és ami 

egy óriási dolog, nem estünk össze, 
csapatként küzdve megnyertük ezt a 
félidőt. Ebből meríthetünk erőt a hét-
végi, az első helyezett Salgótarján el-
leni mérkőzéshez.
Jók: György K.

U16
Nyírbátor - Tiszaújváros 

1-6 (0-3)
Gól: Kovács Milán (3), Emődi Márk 
(2), Mező Dániel
Hágen Zsolt: A télies időjárás és a vi-
haros szél jelentősen befolyásolta a 
játék minőségét, nem ez volt minden 
idők leglátványosabb futballmérkőzé-
se. Meghatározó játékosok gyengéb-
ben teljesítettek, ám ettől függetle-
nül a gólokon kívül kapufáink voltak, 
több gólhelyzet is kihasználatlan ma-
radt, magabiztos győzelmet arattunk 
idegenben, ami mindig, minden kö-
rülmény között dicséretes. Örömteli a 
3 bajnoki pont megszerzése, valamint 
az a tény, hogy minden játékosomnak 
tudtam adni megfelelő játékpercet.

Jók: Kovács M., Emődi M., Jávorsz-
ki R., Mező Dominik, Elek M., Pász-
tor Z.

U14
Tiszaújváros - Heves

15-0 (11-0) 
Gól: Tóth R. (9), Emődi M, (2), Kas-
sai B., Vámosi Zs., Pózman D.

U13
Jászberény - Tiszaújváros 

0-2 (0-0) 
Gól: Czokó N., Jávorszky T.
Császár Zoltán: Színvonalas mérkő-
zést játszottunk a jó erőkből álló Jász-
berény ellen. Csapatom nagyon jó fo-
cit tett le a pályára, szép labdakihoza-
talokat mutattunk be, több veszélyes 
támadást vezettünk. Sikerült az akara-
tunkat érvényesíteni. A mérkőzés vé-
gét sokkal jobban bírtuk erővel, és ha 
nehezen is, de sikerült felőrölnünk el-
lenfelünket. Megérdemelt győzelmet 
arattunk. Gratulálok a csapatnak!
Jók: az egész csapat

Milán az olimpián

Szárazon és vízben

AQUATLON. Úsztak és futottak a versenyzők szombaton a 
Sportcentrumban. Hét klub 133 sportolója négy korosztály-
ban mérte össze tudását a 25 méteres medencében és a fu-
tópályán az aquatlon regionális döntőben.

DIÁKSPORT. Hetedik lett az Eötvös gimnázium diákja, No-
vák Milán az alpesi sí diákolimpia országos versenyén Mát-
raszentistvánon. Óriás műlesiklásban a IV. korcsoport B ka-
tegóriájában tizennyolc fős mezőnyben indult.

Hálóba tart a jászberényiek egyenlítő gólja.                     (Fotó: Jászberényi FC)
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