
Langyos 
a meleg víz

/3. oldal

Választási 
végeredmény

/5. oldal 

Televíziós
fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. 
Április 20-án ismét találkozhatnak dr. Fülöp György 
polgármesterrel. Városunk első emberével aktualitások-
ról beszélgetünk, de természetesen nézőinknek is alkal-
muk lesz kérdéseket feltenni. Ezeket a fogadoora@ti-
szatv.hu e-mail címünkre, vagy a 49/341-844-es illet-
ve 49/341-755-ös telefonszámunkra várjuk április 18-
án, hétfőn 12 óráig. 

Húsvéti lázban Tiszaújváros

A húsboltok bejáratánál a héten már kora reggel kígyózó sorokban álltak a városlakók. Folyamatosan töltik fel 
a pultok árukészletét, és a boltok polcairól is gyorsan fogynak az ünnepi menü hozzávalói. Többnyire tojás, ka-
lács, füstölt húsok kerültek a vásárlók kosarába. Az élelmiszerárak folyamatosan emelkednek, ám ügy tűnik, a 
tiszaújvárosiak nem a húsvéton spórolnak. Cikkeink a 3. oldalon

Befejeződött a gyógy- és strandfürdő külső termálme-
dencéjének bővítése, már fel is töltötték. A korábban 
280 vízköbméteres medence 24 vízköbméterrel bővült. 
Minderre azért volt szükség, hogy a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ által előírt vízmérleget biztosítani tud-
ják. A próbaüzem még tart, közben a területet rendezik. 
A munkálatok miatt három héttel ezelőtt bezárt a für-
dő, de már az utolsó simításokat végzik. A leállás a me-
dencebővítés miatt volt. A nyitás április 15-én, pénte-
ken lesz. 

Bővítették
a termálmedencét

Nyugállományba vonulása alkalmából több évtizedes 
munkája elismeréseként újabb négy személy, (képün-
kön balról jobbra) Rácz Attiláné pénztáros, Poropati-
chné Mester Judit személyzeti és munkaügyi szakrefe-
rens, Gottfried Lászlóné óvónő és Horváth Csilla óvó-
nő vette át a képviselő-testület által adományozott Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj önkormányzati kitüntetést.
Az elismerésben részesültek pályafutását jövő heti szá-
munkban ismertetjük. 

Tiszaújvárost 
szolgálták

A Tisza TV idén is közvetíti a történelmi egyházak egy-
egy húsvéti ünnepi szertartását. A reformátusok nagy-
pénteki istentiszteletét délelőtt 11 órakor rögzítik, amit 
aznap, április 15-én 15 órától láthatnak a Tisza TV-ben. 
A római katolikusoknál a szombaton 20 órakor kezdő-
dő ünnepi misét, míg a görögkatolikusoknál a szomba-
ton 21 órakor kezdődő húsvéti liturgiát rögzítik a kame-
rák. Ezeket a szertartásokat vasárnap 15 órától láthatják 
a nézők a fenti sorrendben, folyamatosan.

Templomi
közvetítések
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Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek április 
19-étől: kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 
8.30, vasárnap 11.00. A nagyhéten az ettől való eltérése-
ket lentebb részletezzük. 
Első áldozás időpontja május 22, a bérmálkozás idő-
pontja május 29. vasárnap 11.00 óra! A felkészítők idő-
pontja minden pénteken az elsőáldozók részére 16.00, a 
bérmálkozók részére 17.00. Kérjük a szülőket, hogy az 
első áldozásra és bérmálkozásra készülő gyermekeik-
kel együtt minden vasárnap 11.00-kor vegyenek részt a 
szentmisén.
Húsvét szent három nap: április 14. nagycsütörtök 18.00 
ünnepélyes szentmise az Oltáriszentség alapításáról. 
Április 15. nagypéntek 15.00-tól Szentkereszt szertartá-
sa, este 20.00 órától városi fáklyás keresztút. Indulás a 
római katolikus templom elől. Április 16. Nagyszombat 
20.00-tól húsvét vigilia fényünnepséggel. A szertartás a 
templom bejáratánál kezdődik. 
Közeleg az adóbevallások beadásának határideje. Kér-
jük az szja kétszer 1 %-ának felajánlását az alábbi szer-
vezetek javára: 1. Magyar Katolikus Egyház technikai 
száma 0011; 2. Főegyházmegyei Alapítvány adószáma: 
18573903-1-10; 3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjé-
ért” Alapítvány adószáma:18439315-1-05.
Görögkatolikus
Nagycsütörtök: 17.30 kínszenvedési evangéliumok ol-
vasása. Nagypéntek: 8.00 királyi imaórák, 15.00 sírba-
tételi vecsernye, 18.00 jeruzsálemi utrenye, Krisztus si-
ratása. Nagyszombat: 9.00 Nagy Szent Vazul liturgiája 
vecsernyével. Húsvét: előző este 21.00 húsvéti utrenye, 

a végén pászkaszentelés, 11.00 ünnepi szent liturgia, 
pászkaszentelés, 17.00 húsvéti vecsernye. Húsvéthétfő: 
10.00 utrenye, 11.00 szent liturgia. Húsvétkedd: 8.00 ut-
renye, 9.00 szent liturgia.
Krisztus feltámadásának fényes ünnepén szeretettel kí-
vánjuk a halált eltipró Üdvözítő bőséges áldását és gaz-
dag kegyelmét!
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök 18.00 óra.
Nagypénteki istentisztelet 10 óra és 18.00 óra.
Húsvétvasárnap 9.30 órától úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentisztelet, 15.00 délutáni istentisztelet.
Húsvéthétfő 10.00 óra istentisztelet.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentisztelet csütörtök 17 óra.
Nagypénteki istentisztelet 11 óra és 17 óra.
Húsvétvasárnap 11.00 órától úrvacsoraosztással egybe-
kötött istentisztelet, 16.00 délutáni istentisztelet.
Húsvéthétfő 11 óra istentisztelet.
A konfirmációi előkészítő elmarad.
Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.00 óra
Sajószöged
Húsvéthétfőn úrvacsoraosztással egybekötött istentiszte-
let 9.00 óra.
Az ünnepi legátus Kovács Kinga, sárospataki harma-
déves teológiai hallgató.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánnak a gyülekezet lelki-
pásztorai.

Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot április 17-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd április 
18-tól (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 
20/400-1952) látja el. A telefonos készenléti szolgálat a 
legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdő-
dik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 
percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek

Parkoló- és útlezárás
2022. április 23-án (szombaton) a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg „A 
biztonság napja” városi nagyrendezvény. A programok za-
vartalan lebonyolítása érdekében parkoló- és útlezárások 
lesznek az alábbiak szerint:
10.00 - 19.00 óra között a Polgármesteri Hivatal parko-
lója.
15.00 - 18.00 óra között a Szent István út a Tisza ABC par-
kolójának bejárata és a József Attila út közötti szakasza. 
10.00 - 19.00 óra között - a közös bemutató miatt - a Szent 
István út ezen szakaszának mindkét oldalán megállni tilos, 
és ez vonatkozik a parkolókra is! 
Figyelem! A bemutatók ideje alatt erős hanghatás (fegy-
verzaj, sziréna, stb.) lesz.

Baba született

Csapda
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áp-
rilisi sorozatunk. A megfejtéseket 
május 3-ig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. április 14.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
Hamvas sándor Istvánné, 
(született takács márIa)
aki 1960 óta volt a város lakója, 
és 30 éven át tanított itt, elhunyt.

Az érte tartandó szentmise április 20-án, 8:30-tól, 
temetése pedig 11 órától, a római katolikus templom 

altemplomában lesz. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik részt vettek édesanyánk, 

szalayné meskó klára kInga 
temetésén.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett férjem,
BöcsödI József 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 
részvétüket nyilvánították, ezzel is enyhíteni 

szerették volna a család mély fájdalmát. 
Külön köszönetet mondok Tiszaújváros polgármeste-

rének, a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság, 
és a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőinek, 

illetve munkatársainak a gyászszertartás 
méltó megszervezéséért, és közreműködésükért. 

A gyászoló család



Húsvéti lázban Tiszaújváros
A húsboltok bejáratánál a héten 
már kora reggel kígyózó sorokban 
álltak a városlakók. Folyamatosan 
töltik fel a pultok árukészletét, és a 
boltok polcairól is gyorsan fogynak 
az ünnepi menü hozzávalói. Több-
nyire tojás, kalács, füstölt húsok ke-
rültek a vásárlók kosarába. Az élel-
miszerárak folyamatosan emelked-
nek, ám ügy tűnik, a tiszaújvárosi-
ak nem a húsvéton spórolnak.

Idén jóval drágábban juthatunk hoz-
zá a tradicionális húsvéti termékek-
hez. 2019 óta mintegy 21 százalékkal 
drágultak a népszerű húsvéti füstölt 
húsok, sonkák. A tiszaújvárosi Husi 
Húsboltban tíz-tizenkét mázsa húsáru 
is elfogy ebben az időszakban. Az 
előrelátóbb vevők korábban bevásá-
roltak, elkerülve a hosszú sorokat, ám 
a legnagyobb roham még hátra van, 
tudtuk meg kedden Varga Györgytől, 
a bolt vezetőjétől.
- Ezek a húsok már harmincnapos 
szavatosságúak, így nyugodtan el le-
het vinni korábban - kezdte György. 
- Nagyon széles a választék, hagyo-
mányos pácolású és füstölésű sonkák, 
parasztsonkák, darabolt combok, füs-
tölt tarják, kötözött sonkák. Sajnos a 
tavalyi árakhoz képest kétszáz-há-
romszáz forinttal drágábbak lettek a 
termékek, kivéve a kötözött sonka, az 
nagyjából száz forinttal drágult.
- Mire figyeljünk a sonka kiválasztá-
sánál?
- Elsősorban meg kell nézni, hogy 
nem egy vákuumos főtt hús, úgy sze-
leteli az ember, ahogy szeretné. Lát-
szik a színéről, hogy beért, nincs raj-

ta vastag zsír. Nálunk a kötözött son-
ka is csak combból van, nem pedig la-
pocka. Ez biztos, hogy nem fog szét-
peregni.
A városlakók már javában készülnek 
a húsvétra. Gyetvai Gizellával a hús-
boltnál találkoztunk. Családjuk éle-
tében fontos szerepet tölt be a hús-
vét, összegyűlik a család, együtt süt-
nek-főznek.
- Várom a gyerekeket, az unokáimat 
a húsvétra. Nálunk nagytakarítás elő-
zi meg az ünnepet, megyünk a misére, 
bevásárolunk. Füstölt húsokat, kol-
bászt, karajt veszek, készül tojássalá-
ta és töltött sonka is - mesélte Gizel-
la. - Figyelek a minőségre is, házi áru-
kat veszek, de azért nagy boltokban is 
vásárolok, mert ott nagy a választék.
Gyömbér Györgyné gyerekei külföl-
dön élnek, az interneten tartják a kap-
csolatot, így magának nem készít bő-
séges húsvéti menüt.

- Mivel egyedül vagyok, nem főzök 
sokat - mondta. - Házi sonkát és kol-
bászt veszek, fonott kalácsból is a leg-
kisebbet választom. Csinálok sárgatú-
rót, amit annak idején anyukám ké-
szített sokszor, azóta is imádom. Szá-
momra a karácsony az igazi családi 
ünnep, olyankor tudunk mind össze-
gyűlni.
Másoknál nagyobb hangsúlyt kapnak 
az ünnepi ételek. Sőrés Ottónét bevá-
sárlás közben szólítottuk meg, hogy 
elmondja, mivel készül a húsvétra.
- A füstölt hús és csülök mellett készí-
tek kocsonyát is, bablevest és sütemé-
nyeket - sorolta. - Magasak az árak, 
de fontos a minőség, egyszer van hús-
vét, megoldjuk. Hazajön a család, 
együtt leszünk, ha jó idő lesz, kirán-
dulunk egyet valamerre.
A húsvéti nagybevásárlások idején ér-
demes tájékozódni a Nébih honlap-
ján, ugyanis szalmonellával szennye-
zett Kinder termékek érkeztek Ma-
gyarországra. A belga Arlon üzem-
ben készült csokoládék vizsgálatát a 
Nébih egyből megkezdte, az áruhá-
zak azonnal megkapták a fertőzött 
áruk listáját, így a polcokról már le-
kerültek a szennyezett élelmiszerek, 
a kihelyezett termékeket biztonsággal 
megvásárolhatjuk - ezt a tájékoztatást 
kaptuk a Tesco és a Coop helyi veze-
tőitől. Ha valaki korábban olyan ter-
méket vásárolt, ami szerepel a Nébih 
listáján, visszaviheti az üzletbe. A na-
pokban egy újabb terméket, a Nagyi 
titka 1 kg-os búzafinomlisztet is visz-
szahívták, a vizsgálatok idegen anyag 
esetleges jelenlétét mutatták ki a liszt-
ben.

venna

A kereszténység legnagyobb ünnepe negyvennapos böjt-
tel indul, aztán a Húsvétot megelőző vasárnap, a virágva-
sárnap következik, amikor Jézus Jeruzsálembe vonulását 
ünneplik. Körmenettel és barkaágak szentelésével emlé-
keznek a bibliai történésekre. Nagycsütörtök az utolsó 
vacsora emléknapja. Jézust pedig nagypénteken feszítet-
ték keresztre,  majd Húsvét vasárnapján feltámadt, amit 
az egyházak nyolc napon át ünnepelnek.    
A tavasz beköszöntével húsvéti ünnepkör is beköltözik 
az otthonokba. A locsolkodás és a piros tojás is ott van 
még a családok életében. 
- Természetesen nagyon várjuk már a Húsvétot - mond-
ta lapunknak Jávorszki Andrásné. - A családban vannak 
már nagyobbacska fiúcskák, akik minden évben jönnek 
locsolkodni, de nem ám kölnit hoznak, hanem vízzel lo-
csolnak minket. Nagyon örülnek a gyerekek ilyenkor, mi 
sikongatunk, ők pedig megkergetnek minket az udvaron. 
A terített asztal sem maradhat el ilyenkor. Sonkával, főtt 
tojással, süteménnyel kínáljuk a locsolkodókat. Nagyon 
szép hagyomány és rajtunk múlik, hogy fennmaradjon. 

Nekünk kell a gyerekeket megtanítani, mert ha úgy nő-
nek fel, hogy fontosak a tradíciók, akkor fontos lesz ne-
kik is, és ők is továbbadják a gyermekeiknek.  
A keresztény egyházak legfontosabb ünnepe a húsvét. 
Ünnepi istentisztelet és szentmise várja majd a híveket.
- A pandémia alatt a templom csak az üvegajtóig volt 
nyitva - nyilatkozta lapunknak Pásztor Pascal, római 
katolikus plébános. - Számomra lélekemelő volt, hogy 
megálltak az emberek a munkájuk közben, aztán húsvét-
ra kinyitottam a templomot és mindig bejött valaki egy-
egy imádságra. A tavasz a megújulást jelenti a természet-
ben és az ember számára is fellélegzést, szabadságérzést 
jelent. Mindemellett mi lelkipásztorok egyre inkább azt 
tapasztaljuk, nagy szerepe van az egyházi közösségek-
nek. A templomok kapui nyitva állnak a hívők számára, 
bárki bejöhet, akik távol maradnak a mindennapos elfog-
laltságaik miatt, de ilyenkor betérnek. A templom látoga-
tottsága úgy tűnik, hogy szükségessé vált az emberi lel-
kek számára. 

ema

Húsvét hagyományosan

Sokszor langyos 
a meleg víz

Hideg vízben kell fürdeni, melegíteni kell a vizet mo-
sogatáshoz - többen hívták ezzel a panasszal szerkesz-
tőségünket az utóbbi hetekben. A probléma egy részét 
a melegítő berendezések vízkövesedése okozza, de van, 
ahol minden vezetéket ki kellett cserélni a házban.

- Hideg… hideg… még most is hideg… - mondja Balogh 
Istvánné, miután megnyitja a melegvíz-csapot a konyhá-
jában.
A meleg víz nem meleg, vagy perceket kell várni rá, mi-
re felmelegszik. Az Árpád úton, az Örösi úton, és a Deák 
Ferenc téren több lakóközösség is jelezte a szolgáltatónak 
a problémát.
- Kicserélték a golyós szelepeket - mondja Badonics Sán-
dorné -, az több mint 200 ezer forintos kiadást jelentett, 
utána pedig teljes csőcsere volt az épületben, ez 4 millió 
100 ezer forintot jelentett a tulajdonközösségnek.
Ennek ellenére folyamatosan érkeznek a panaszok a lakás-
szövetkezethez. Sok vizet kell kiengedni, és így is langyos 
vízben kell zuhanyozni.
- A tulajdonközösségek - mondja Csoma Bertalan lakás-
szövetkezeti elnök -, amikor a vízfogyasztás megkezdő-
dik, akár a reggeli fürdésnél, akár amikor este későn érke-
zik haza, azt tapasztalják, hogy nincs kellő időben meleg 
víz, vagy nem megfelelő hőfokú a víz. Ezt jelzik a szövet-
kezet felé, mi megnézzük az adott épületben milyen hő-
fokot kértek a tulajdonosok, ez általában 40-45 fok kö-
zött van, és ha gond van, akkor jelezzük a szolgáltató felé. 
Azért azt tudni kell, hogy ezek a rendszerek egyes esetek-
ben 60 évesek, ott azért lerakódás lehet benne, és a szige-
telésük sem megfelelő.
A szolgáltató folyamatosan végzi a megelőző karbantartá-
sokat. Minden hőközpontot megvizsgálnak, és ellenőrzik 
a kimenő víz hőmérsékletét.
- A használati meleg vizet a hőcserélő berendezésekkel 
tudjuk előállítani a hőközpontokban - mondja Németh 
Ádám, a TiszaSzolg távhőszolgáltatási üzemvezetője. - 
A városi vízhálózatban sajnos nagyon kemény a víz, ami 
vízkőlerakódásokat okoz, és ezáltal csökken ezeknek a be-
rendezéseknek a teljesítménye. Azért, hogy ezt elkerüljük, 
a kollégáim heti rendszerességgel vízkőtelenítik ezeket a 
hőcserélőket, vagy szükség szerint lecserélik.
A TiszaSzolg azt kéri, ha bármilyen hibát tapasztalnak a 
szolgáltatásban, telefonon, a diszpécserszolgálaton ke-
resztül jelezzék. A 24 órás diszpécserszolgálat telefonszá-
ma: (49) 341-627 üzenetrögzítős telefon, vagy (70) 333-
7476 mobiltelefon.

Surányi P. Balázs
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Balogh Istvánné szemlélteti a meleg vízzel kapcsolatban 
tapasztalt problémákat.

A hőcserélőket terv szerint vízkőtelenítik.

Már kora reggel kígyózó sorban álltak a vásárlók.

A polcokról már levették a fertőzött árukat.



Több száz ukrán munkavállaló-
ja van a Jabil tiszaújvárosi gyárá-
nak. Sokan már békeidőben is itt 
dolgoztak és köztünk éltek. A há-
ború elől menekülve újabb család-
tagok érkeztek a városba, többsé-
gében gyerekek, nők és nagyma-
mák. Nekik tartottak tájékoztatót 
a hétvégén az egészségügyi ellátá-
sok igénybevételéről, iskoláztatás-
ról, óvodai felvételekről. 

Kateryna Prozvaniuk nemrégiben jött 
Tiszaújvárosba, Harkivban dolgo-
zott, az ottani Jabilnél. A háború miatt 
azonban ott nem maradhatott, most a 
tiszaújvárosi gyárban kapott munkát. 

Jabilből Jabilbe

- Az édesanyámmal és a hétéves 
kisfiammal jöttem át. Az apukája és 
a nagypapája ott maradtak - mondja 
Katarina. - Nem tudom, hogy meddig 
maradunk itt, ezt majd az idő meg-
mutatja. Most sajnos nem tudunk ha-

zamenni, mert nincs hová. Ahonnan 
mi jöttünk, ott most nagyon sok rob-
bantás van és lövöldözések, úgyhogy 
a gyerekek miatt sem szeretnénk ha-
zamenni. Gyakran nincs áram, nincs 
fűtés, meleg víz egyáltalán nincs. A 
Jabil segített, SIM kártyát is vett ne-
künk, így tudjuk a családtagokkal a 
kapcsolatot tartani. Hál’ Istennek jól 
vannak még az otthoniak, tartják ma-
gukat. Itt most a Tisza-parton lakunk 
a csónakházban, mint egy kis család, 
több mint tízen vagyunk ott - mesél 
mindennapjaikról az ukrán nő. 
Az ukrán Jabiles dolgozókhoz az el-
múlt hetekben körülbelül 120 család-
tag érkezett, főleg nők, nagymamák 
és gyerekek. Néhányan már munkát 
is kaptak a cégnél. Nekik szervezett a 

Jabil egy közös délelőttöt a művelő-
dési központban. A gyerekeknek ját-
szóházat, a felnőtteknek tájékoztatót 
tartottak az egészségügyi ellátások 
igénybevételéről, a beiskolázásról, az 
óvodai ellátásról, a munkahelykere-
sésről. Dr. Fülöp György polgármes-
ter, Nagyné Kántor Judit, a rendelő-
intézet főigazgatója és Kalmár Zsolt-
né az óvoda vezetője válaszolt a kér-
déseikre.

Egészségügy, oktatás

- Nagyon érdekelnek az egészségügyi 
ellátások, hiszen ez mindenki életé-
ben fontos, és az oktatás is, szeret-
ném, ha a kisfiam továbbra is tanul-
na, mert már 7 éves. Érdekelne, hogy 

van-e lehetőség angol nyelvű oktatás-
ra, vagy a nyáron egy magyar nyelvű 
előkészítő tanfolyamra - mondja Ka-
tarina, - majd egy másik anyuka kér-
dez, akinek a gyereke a kilencedik 
osztályt kezdi szeptembertől, de sok 
a kérdés az egészségügy témaköré-
ben is, sürgősségi ellátásról, házior-
vosi ellátásokról, vérvizsgálatról.
- Tudom, hogy önök rendkívül nehéz 

lelki helyzetben vannak, és azt gon-
dolom, hogy nekünk, a város vezetői-
nek az a feladatunk, hogy mindenben 
segítsünk. Ebből a nehéz helyzetből 
nekünk most a legjobbat kell kihozni 
- mondta a polgármester. - Én azt tu-
dom ígérni, hogy Tiszaújváros vala-
mennyi polgára befogadó lesz és sze-
retettel fog fordulni önökhöz. A vá-
ros életét igyekeztünk úgy berendez-
ni, hogy ha elhúzódik a háború, akkor 
minél tovább itt tudjanak lenni, eset-
leg ha valaki kedvet kap, akkor akár 
véglegesen is le tudjon települni a vá-
rosban. Az óvodai beiratkozásról is 
sokan érdeklődtek, ami egyébként a 
helyi családoknál is aktuális mosta-
nában.

- Tulajdonképpen itt két dologról 
van szó, azokról a gyerekekről, akik 
2022. augusztus 31-éig betöltik a 3. 
életévüket, rájuk a 2022/23-as évben 
tudunk számítani, illetve a csoport ki-
alakításoknál ezt figyelembe tudjuk 
venni - tájékoztatott Kalmár Zsolt-
né, a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda vezetője. - Vannak olyan 
gyerekek, akik már most betöltötték 
a 3 éves kort, ám egyelőre még ilyen 
gyerek nem jelentkezett az óvodába. 
Várható azonban, hogy a közeljövő-
ben fognak hozzánk beadni óvodai 
felvételi kérelmet, természetesen fel 
vagyunk erre is készülve. A beiratko-
záskor biztosítjuk a tolmácsot, illet-
ve föl kell készülnünk  arra is, hogy 
év közben, ha jönnek, akkor is szük-
ség van egy velük kommunikálni tu-
dó kolléganőre. Érdeklődők vannak, 
ám egyelőre nem tudjuk még, hogy 
mennyien jönnek majd hozzánk az 
óvodába a közeljövőben.

berta

A háború elől menekültek hozzánk Jótékonysági gyűjtés 
a Brassaiban

A Brassai tanulói is figyelik a világ eseményeit, és látják, 
hogy mennyire nehéz helyzetben vannak családok, gyer-
mekek a hazánktól északkeletre tomboló háború miatt. A 
10. Ü osztály tanulóinak kezdeményezésére a diákönkor-
mányzat közreműködésével adománygyűjtés zajlott isko-
lánkban azzal a céllal, hogy ezáltal segíthessünk, minde-
nek előtt a harcok sújtotta Ukrajnából családjukkal elme-
nekülni kényszerülő gyermekeknek. Az adománygyűj-
tés április 8-án ért véget, az összegyűlt tartós élelmiszere-
ket, édességeket és játékokat a Magyar Vöröskereszt kép-
viselői szállították el az általuk működtetett gyűjtőpont-
ra. Ezúton is köszönjük az adományokat, valamint a Ma-
gyar Vöröskereszt segítségét azok eljuttatásában a megfe-
lelő helyekre!

Városunkba jön 
a Tour de Hongrie

Május 12-én érkezik Tiszaújvárosba a Tour de Hong-
rie mezőnye. A kerékpáros körverseny egy rövid sza-
kasza a Széchenyi úton halad át, itt egy részhajrán is 
szurkolhatunk majd a versenyzőknek. 

192 kilométer a Tour de Hongrie 2. szakasza, ennyit te-
kernek majd a nevezők Karcagtól a hajdúszoboszlói be-
futóig.  A verseny második napján Karcagról rajtolnak a 
kerékpárosok, egészen városunkig tekernek, innen jut-
nak el Hajdúszoboszlóig. Május 12-én, csütörtökön dél-
után érkezik a mezőny Tiszaújvárosba, és ezzel kapcsolat-
ban nagyon sok operatív feladata lesz a városnak is. Ezért 
is egyeztetett a héten a városvezetés a rendőrkapitánnyal, 
a közterület- felügyelőkkel és Lehmann Tiborral, aki a tri-
atlon versenyek szervezéséből eredő tapasztalatával segíti 
a munkát. Komoly feladatot jelent majd a helyszínek biz-
tonságos kialakítása, hiszen jelentős létszámú mezőnyről 
van szó, és mivel részhajrá helyszíne vagyunk, várhatóan 
nagy sebességgel érkeznek majd a versenyzők, fontos te-
hát, hogy a pályán ne legyen semmi olyan tényező, amely 
veszélyezteti a kerékpárosokat.
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A kerékpáros körverseny tiszaújvárosi szakasza. 

Kateryna Harkivból menekült.

Az ukrán édesanyák közül nagyon so-
kan érdeklődtek az egészségügyi ellá-
tás és az oktatás tiszaújvárosi lehető-
ségeiről.

A polgármester, a rendelő főigazgatója, és az óvoda vezetője tájékoztatott.

A gyerekeknek játszóházat tartottak.

„Ahonnan mi jöttünk, ott most 
nagyon sok robbantás van és lö-
völdözések, úgyhogy a gyerekek 
miatt sem szeretnénk hazamen-
ni. Gyakran nincs áram, nincs fű-
tés, meleg víz egyáltalán nincs.”

Kateryna



Választókerületi végeredmény
Egyéni Pártlistás

Jézsó 
Gábor

(DK, Momen-
tum, MSZP, 
Párbeszéd, 

Jobbik, LMP)

Macskás 
József

(Független)

Molnár 
Sándor
(NÉP)

Veszprémi 
Ádám

(Megoldás 
Mozgalom)

Papp 
György

(ISZOMM és 
Munkáspárt)

Dr. Koncz 
Zsófia

(FIDESZ-
KDNP)

DK, 
Momentum, 

MSZP, 
Párbeszéd, 

Jobbik, 
LMP

Normális 
Élet Pártja MKKP Megoldás 

Mozgalom Mi Hazánk FIDESZ-
KDNP

18.618 732 523 558 237 29.737 16.958 452 1.029 486 3.075 28.435

Így szavazott Tiszaújváros

Sz
av

az
ók

ör

Egyéni Pártlistás
Jézsó 
Gábor

(DK, Mo-
mentum, 

MSZP, Pár-
beszéd, Job-
bik, LMP)

Macskás 
József

(Független)

Molnár 
Sándor
(NÉP)

Veszprémi 
Ádám

(Megoldás 
Mozgalom)

Papp 
György

(ISZOMM 
és Munkás-

párt)

Dr. Koncz 
Zsófia

(FIDESZ-
KDNP)

DK, 
Momen-

tum, 
MSZP, 

Párbeszéd, 
Jobbik, 

LMP

Normális 
Élet Pártja MKKP Megoldás 

Mozgalom
Mi 

Hazánk
FIDESZ-

KDNP

1. 214 6 5 2 0 201 167 5 9 1 31 212
2. 179 2 6 4 1 195 145 4 6 2 21 209
3. 78 6 1 2 1 55 63 3 2 1 12 61
4. 252 11 11 12 4 169 213 8 10 10 44 171
5. 243 4 17 12 1 197 199 17 12 9 35 206
6. 402 4 5 4 2 240 344 6 19 5 34 250
7. 283 4 7 11 3 186 244 4 19 10 22 188
8. 256 5 5 8 6 179 209 5 6 8 47 188
9.* 1.939 56 21 29 19 792 1.284 13 110 25 129 749
10. 256 7 5 6 2 142 208 5 10 9 28 156
11. 303 6 10 11 4 207 262 10 17 6 34 210
12. 283 7 9 0 4 166 247 9 6 0 31 177
13. 317 12 8 7 1 209 279 4 13 6 42 210
14. 313 7 8 5 2 175 270 10 12 4 31 181
15. 292 3 11 7 1 183 249 8 14 5 19 201
16. 289 9 8 7 4 174 256 8 11 8 33 177
17. 493 5 17 12 2 280 443 14 22 10 31 290

Összesen 6.392 154 154 139 57 3.750 5.082 133 298 119 624 3.836

* AZ ÁTJELENTKEZŐKKEL, ÉS A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÓKKAL EGYÜTT.

Választás 2022: jogerős fordított világ
Az április 3-án megállapított előzetes 
eredmény egyértelműen mutatta, hogy 
a tiszaújvárosi 9. sz. szavazókörben ké-
sőbb összeszámolandó voksok érdem-
ben már nem befolyásolhatják választó-
kerületünkben az országgyűlési válasz-
tás végkifejletét, dr. Koncz Zsófia, a FI-
DESZ-KDNP jelöltje nyeri el a parla-
menti mandátumot. Így is történt, Jézsó 
Gábor, az ellenzéki pártszövetség jelölt-
je csak közelíteni tudott vetélytársához.

A 6.sz. egyéni választókerületben a tisza-
újvárosi 9. számú szavazókört jelölték ki 
az átjelentkezéssel és a külképviseleteken 
szavazók voksainak összeszámlálására. 
Ebben a szavazókörben április 3-án a sza-
vazatszámláló bizottság nem bontott urnát, 

s nem számlálta meg a helyben leadott sza-
vazatokat. Ezt a feladatot április 8-án vé-
gezték el, amikor a Nemzeti Választási Iro-
dától megérkeztek az átjelentkezettek és a 
külképviseleteken voksolók szavazólap-
jai. A helyben szavazók 599 szavazatához 
1737 érkezett, ez nagyságrendileg 4 szava-
zókörnyi létszám, volt tehát dolga bőven a 
szavazatszámlálóknak, akik a szavazóla-
pokat összekeverve számlálták meg, s en-
nek alapján rögzítették az eredményt. 
E szerint az érvényesen szavazók közül 
Jézsó Gáborra, a közös ellenzéki jelöltre 
1939-en szavaztak, dr. Koncz Zsófia (FI-
DESZ-KDNP) 792 voksot kapott, a továb-
bi négy jelölt neve mellé összesen 115-en 
tették az X-et.
Megszületett tehát a választókerületi vég-
eredmény, ami jogerős, mivel a helyi vá-
lasztási bizottság erről szóló határozatát a 
törvényben előírt határidőig (április 11-én 
16 óráig) senki sem fellebbezte meg. 
Előző heti közlésünkhöz képest érdemben 
nem, csak kissé változott a helyzet. A győ-
zelmet megszerző dr. Koncz Zsófia szava-
zati aránya 59%-ra csökkent ugyan, de így 
is több mint 22%-os maradt az előnye Jézsó 
Gáborral szemben, aki 36,94%-ot ért el. (A 
választókerületi eredményt és a tiszaújvá-
rosi szavazóköri eredményeket lásd táblá-
zatainkban.) A megválasztott képviselő áp-
rilis 14-én veszi át megbízólevelét.
A választókerületi és a tiszaújvárosi ered-
ményeket összevetve megállapítható, 
hogy „fordított világban” élünk. Tiszaúj-
városban ugyanis Jézsó Gábor 60,04%-ot, 
Koncz Zsófia 36,03%-ot ért el. Matemati-

kailag csaknem pontosan fordított tehát a 
helyzet. A pártlistákra leadott szavazatok-
nál kisebbre nyílik az olló. A választóke-
rületben 56,37% a FIDESZ-KDNP támo-
gatottsága, városunkban 38,01%. Az Egy-
ségben Magyarországért pártszövetség a 
kerületben 36,94%-ot, helyben 50,35%-ot 
kapott. Helyet követelt magának a Mi Ha-
zánk is, a kerületi 6,09 és a városi 6,18%-
kal.
Ám nem csak Tiszaújváros tűnt ki a sor-
ból. Sajóörösön 468:396-ra, Sajószöge-
den 658:551-re szintén Jézsó Gábor nyert. 
Egyértelműen leszögezhető tehát, hogy Ti-
szaújvárosban és közvetlen szomszédságá-
ban továbbra is az ellenzék dominál.

Még néhány „érdekesség”. Koncz Zsófia 
méltán örvendhetett a választás éjszaká-
ján adott nyilatkozatában annak, hogy 
egy tiszaújvárosi szavazókört - a 2. szá-
mút - habként a tortán sikerült megnyernie 
(50,39%). Ezt a bravúrt Jézsó Gábor Ongán 
mutatta be egy szavazókörben (47,7%), és 
ez kis híján Szerencsen is sikerült neki, az 
egyik szavazókörben csaknem döntetlenre 
(49,32 és 48,46%) hozta az eredményt.
A legnagyobb arányú győzelem Koncz 
Zsófia nevéhez, illetve Kiscséshez fűződik. 
Itt az érvényesen szavazók 94,85%-a vok-
solt a FIDESZ-KDNP jelöltjére.

F.L.
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A nem helyben leadott szavazólapok zöld 
borítékokban érkeztek.

A 9. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsága 8 órán keresztül végezte a munká-
ját április 8-án. Közel 2400 borítékot kellett kibontaniuk, mintegy 7200 szavazólapot kel-
lett kiértékelniük. A helyi választási bizottság ezt követően állapította meg az eredményt.



Gyerünk az oviba be!
Április az óvodai beiratkozás hó-
napja. A szülőknek április 20-21-én 
reggel nyolc és délután öt óra kö-
zött kell személyesen megjelenni-
ük a Szivárvány óvodában, a Pajtás 
köz 13-ban. A szükséges nyomtat-
ványok az óvoda honlapjáról letölt-
hetőek, de az óvodai épületekben is 
beszerezhetőek.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda Szivárvány épületében két 
tiszta kiscsoportot indítanak szeptem-
berben, míg a Tündérkertben és a Bó-
bitában vegyes és tiszta csoportok is 
lesznek.
- A 2022. augusztus 31-ig harmadik 
életévüket betöltött gyerekeknek kö-
telező az óvodát elkezdeni a 2022/23 
nevelési évben - nyilatkozta lapunk-
nak Kalmár Zsoltné, a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda vezetője. - 
Az óvodalátogatás alól indokolt eset-
ben lehet felmentést kérni a járási hi-
vataltól a gyermek négy vagy öt éves 
koráig. Ritkán élnek ezzel a szülők, 
egy-két esetben szokott előfordulni. A 
szülők megjelölhetik az óvodai épüle-
teket prioritásnak megfelelően, ám a 
férőhelyek száma limitált. Igyekszünk 
figyelembe venni azokat a kéréseket, 
hogyha a nagyobb testvér idejár vagy 
az óvoda közelében laknak, de Tisza-
újvárosban nincsenek óvodai körze-
tek. Így előfordul, hogy nem minden 
kisgyerek kerül oda, ahova a szülő 
szeretné. Viszont minden óvodai épü-
letünkben magas színvonalú szakmai 
munka folyik, ugyanolyan jól kép-
zett óvodapedagógusok, dajka nénik 
dolgoznak, tehát minőségi különbség 
ilyen szempontból nincs.
Az óvoda nyílt napokat is szervezett, 
hogy a leendő ovisok és szüleik meg-
ismerkedhessenek az intézmény pe-

dagógusaival és az óvodai épületek-
kel, valamint ételkóstolókkal is vár-
ták a látogatókat. Györkiné Kovács 
Anett kislánya is szeptemberben kez-
di az óvodát. Egyik legfontosabb 
szempontja, hogy otthonukhoz közel 
legyen az óvoda épülete.
- Nagyon szuper, hogy megismerhet-
jük előre az óvodát, azt a környeze-
tet, amibe a gyerekünk évekig járni 
fog. Jó találkozni az óvónőkkel, meg-
nézni, hogy milyen állapotú az épü-
let, hogy néznek ki a csoportszobák -  
nyilatkozta Anett.
Köhlerné Mórocz Katalin is hasznos-
nak tartja a nyílt napokat, mert így 
megismerhetik a város óvodáit.
- A bölcsődében nem volt nyílt nap a 
pandémia miatt, attól féltünk, hogy itt 
sem lesz. - kezdte Katalin. - Kristóf az 
első gyermekünk, visszük magunk-
kal a látogatásokra, megyünk még két 
másik oviba is. A fő szempontunk a 
választásnál az, hogy hol érzi magát a 
legjobban. Hiszen az ovi nagy válto-
zás, most már tud beszélni, önállóan 
öltözni, az óvoda az iskolára fog fel-

készíteni, úgyhogy fontos döntés.
A 75 férőhelyes Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola és Óvo-
da óvodájában három vegyes csoport 
működik. Beiratkozni az intézmény 
székhelyén, a Munkácsy út 18. szám 
alatt lehet. A beiratkozásról az intéz-
mény igazgatójával, Makkainé Ch-
mara Mariannal beszélgettünk.
- Az egyházi intézményekre ugyan-
azok a jogszabályok vonatkoznak, 
mint az államiakra, így ugyanazok a 
dokumentumok kellenek, illetve ke-
resztlevélre is szükség van - mondta 
az igazgató. - Egyházi intézményként 
egyházi elkötelezettségű szülőknek a 
gyermekeit várjuk elsősorban, akik 
elfogadják azokat az értékeket, ami-
ket mi nyújtunk számukra. Előny az 
is, ha a szülők gyülekezeti tagok va-
lamelyik gyülekezetnél. Tiszaújvárosi 
lakcím viszont nem szükséges, mert 
nincs körzethatár, ami kötne minket. 
Vegyes csoportjaink vannak, a gyere-
kek sok mindent tanulnak egymástól, 
ez nálunk nagyon bevált.

venna

Széchenyis nyelvészek és sportolók
A XXV. Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási verseny is-
kolai fordulójának eredményei: 
5. osztály: 1. helyezett: Suba Flóra 5.a 
(felkészítő tanár: Hajdu Eszter Erika), 
2. helyezett: Berta Nóra 5.c (felkészí-
tő tanár: Baloghné Hideg-Nagy Gyön-
gyi), 3. helyezett: Orbán Emma 5.c és 
Kiss-Kulcsár Zsuzsanna 5.a (felké-
szítő tanáraik: Baloghné Hideg-Nagy 
Gyöngyi és Hajdu Eszter Erika). 6. 
osztály: 1. helyezett: Mészáros Anna 
6.c (felkészítő tanár: Koncz Barbara), 
2. helyezett: Bakonszegi Dorina 6.a, 
3. helyezett: Nagy Zsófia 6.a (felké-
szítő tanáruk: Baloghné Hideg-Nagy 
Gyöngyi). 
7. osztály: 1. helyezett: Kujbus Ki-
ra 7.c, 2. helyezett: Bakos Léna Fru-
zsina 7.c, 3. helyezett: Laczai Dá-
vid 7.c (felkészítő tanáruk: Baloghné 
Zsipi Hajnalka). 8. osztály: 1. helye-
zett: Vámosi Réka 8.b (felkészítő ta-
nár: Baloghné Zsipi Hajnalka), 2. he-
lyezett: Répási Laura 8.c, 3. helye-
zett: Magyar Sára 8.c (felkészítő ta-
náruk: Réthi Zoltánné). A megyei for-
dulóban Suba Flóra, Berta Nóra, Or-
bán Emma, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, 
Mészáros Anna, Bakonszegi Dorina, 
Kujbus Kira, Bakos Léna Fruzsina, 
Laczai Dávid és Vámosi Réka képvi-
seli iskolánkat. 

Réthi Zoltánné mk. vezető
Ügyességi csapatbajnokság megyei 
döntő: 3. kcs. lány csapat távolugrás 

6. hely, a csapat tagjai: Bakonszegi 
Dorina, Bán Petra, Hajdú Gréta Em-
ma, Juhos Lia, Turóczi Hanna.
Mezeifutó-bajnokság megyei dön-
tő: 2. kcs. lány csapat: 4. hely: csa-
pat tagjai: Gál Bíborka, Pöstényi Jáz-
min Mira, Kiss-Kulcsár Marietta, 
Tóth Anna Sára. Egyéni: Gál Bíbor-
ka 6. hely, Pöstényi Jázmin Mira 14. 
hely, Kiss-Kulcsár Marietta 15. hely, 
Tóth Anna Sára 44. hely, 3. kcs. fiú 
csapat: 11. hely: csapat tagjai: Izsák 
Csaba, Pap Csanád Kornél, Bartha 
László, Nagy Dávid, Puskás Botond. 
Egyéni: Izsák Csaba 7. hely, Pap Csa-
nád Kornél 47. hely, Bartha László 
55. hely, Nagy Dávid 60. hely, Pus-
kás Botond 62. hely. 3. kcs. lány csa-
pat 2. hely: csapat tagjai: Bán Petra, 
Juhos Lia, Gál Boglárka, Mézes La-
ura, Hajdú Gréta Emma. Egyéni: Bán 
Petra 1. hely, Hajdú Gréta Emma 3. 
hely, Gál Boglárka 5. hely, Mézes La-
ura 47. hely.
Mezeifutó országos bajnokság: 3. 
kcs. lány csapat: 2. hely, a csapat tag-
jai: Bán Petra, Mézes Laura, Gál Bog-
lárka, Juhos Lia, Hajdú Gréta Emma.
Úszás diákolimpia megyei döntő: 
egyéni eredmények: 2. kcs. lányok: 
50 m gyorsúszás: Gál Bíborka 8. hely, 
50 m hátúszás: Gál Bíborka 8. hely. 
3. kcs. fiúk: 100 m gyorsúszás: Üve-
ges Kristóf 7. hely, 100 m hátúszás: 
Rauch Ferdinánd 5. hely. 3. kcs. lá-
nyok: 100 m hátúszás: Vámosi Ré-

ka 1. hely, 100 m gyorsúszás: Vámo-
si Réka 3. hely. Csapat eredmények: 
2. kcs. lányok 4x50 m gyors váltó 3. 
hely: Gál Bíborka, Pöstényi Jázmin 
Mira, Váji Liza, Bartha Edit. 3. kcs. 
fiúk 4x50 m gyorsváltó 3. hely: Üve-
ges Kristóf, Bartha László, Czokó 
Nimród, Rauch Ferdinánd.
Sakk diákolimpia megyei döntő: 2. 
kcs. fiú csapat 2. hely: Kiss Máté Bo-
tond, György Levente, Derzsényi Gá-
bor Bence, Stefán Ferenc Péter, egyé-
ni: Kiss Máté Botond 1. hely.  Kosár-
labda megyei döntő 4. helyezés, lány 
csoport D3, csapattagok: Kiss-Kul-
csár Zsuzsanna, Gondos Fruzsi-
na Anita, Benkő Léna, Suba Flóra, 
Görömbei Szabina, Zilahi Korina, 
Harnisféger Hanna, Görömbei Réka, 
Germus Lili, Kiss-Kulcsár Marietta, 
Szabó Bianka, Oszkocsil Nóra. 
Kosárlabda megyei döntő 4. helye-
zés lány csoport D4, csapattagok: 
Kiss-Kulcsár Zsuzsa, Gondos Fruzsi-
na, Benkő Léna, Suba Flóra, Göröm-
bei Szabina, Murvai Izabella, Zilahi 
Korina, Lajtos Vanda, Balogh Boglár-
ka, Görömbei Réka, Kovács Rebeka. 
Kosárlabda megyei döntő 4. helye-
zés fiú csoport D4, csapattagok: Nagy 
Erik, Nagy Dávid, Szabados Zsom-
bor, Farkas Balázs, Farkas Kris-
tóf, Fábri Márk, Riczu Levente, Fe-
renczi Lajos, Emődi Kende Mór, Er-
dei Zsombor. 

Balogh Bence testnevelő

Tisztelt Szülők!
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolába (OM: 028892) 
a beiratkozás időpontja: 

2022. április 21. (csütörtök) 8:00-18:00
2022. április 22. (péntek) 8:00-18:00

A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korba lépő 
gyermekét a közzétett időpontban köteles beíratni a lakó-
helye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára. 
A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügy-
intézés felületén https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
keresztül is, mely meggyorsítja az ügyintézés folyamatát. 
Az online ügyintézésre 2022.04.06. - 2022.04.22. (péntek) 
12.00 óráig van lehetősége.
A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részlete-
iről az iskola honlapján a BEIRATKOZÁS menüpont alatt 
találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyúj-
tott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumokat eredetiben is szükséges leadni iskolánk 
titkárságán. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyerme-
két, a választott intézményben akkor is meg kell adnia a 
kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét 
a jelentkezése során.
A diákigazolvány iránti kérelmet a kormányhivatalban kell 
elindítani, az erről szóló igazolást (NEK adatlap) 2022. jú-
nius 30-ig kell leadni az iskola titkárságán.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek és a szülő/gondviselő személyi igazolványa
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek és gond-
viselő)
• TAJ- kártya (gyermek)
• oktatási azonosítót tartalmazó dokumentum
• igazolás, bírósági végzés a törvényes gondviselő szemé-
lyéről (válás, különélés esetén)
• nevelési tanácsadói szakvélemény, vagy szakértői véle-
mény, amennyiben a tanuló rendelkezik vele
Honlapunkról http://hunyaditiszaujvaros.hu/index.php le-
tölthető dokumentumok :
• Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
• Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
• Hozzájáruló nyilatkozat felvétel készítése tanulóról
• Nyilatkozat Etika/Hit-és erkölcstan választáshoz
• Szándéknyilatkozat a beiskolázáshoz
• Krétához tanulók adatai
Felmerülő kérdéseik esetén keressék kollégáinkat az 544-
520-as telefonszámon.
Szeretettel várjuk a nekünk bizalmat szavazó leendő 1. 
osztályos szülőket!

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

6. � Gyermekeink 2022. április 14.

A református óvodában három vegyes csoport működik.



Április 14. csütörtök
9:00 HétHatár: Választás - Beiratkozások - Húsvéti ké-
szülődés - Meleg víz kérdés - Befejeződött a medence-

bővítés - Tiszaújváros Szolgálatáért - 
- Eötvös-napok - Kosárlabda   

9:15 Hétről-Hétre: Ukrán menekültek a városban - Hur-
kapite fesztivál - Tour de Hongrie - Rendőri ellenőrzé-
sek - Irodalomról, versekről, írókról a magyar költészet 

napja alkalmából - Labdarúgás
Egy hajóban: Egyházi gondolatok a Húsvétról

(A műsor a szerdai adás ismétlése) 
18:00 A Tiszaújvárosi Phoenix KK - SMAFC bajnoki 

kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről 

Április 15., péntek
15:00 A nagypénteki református istentisztelet közvetíté-

se felvételről

Április 17., vasárnap
15:00 A római katolikus ünnepi mise és a görögkatoli-

kus húsvéti liturgia közvetítése felvételről

Április 18., hétfő 
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC  Tiszaújváros - Kis-
várda II. bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvé-

telről

Április 20., szerda
18:00 HétHatár: Újra drágulnak a húsáruk - Útfelújítá-
sok, építkezések városszerte - Tavasz a kertben - Am-
nesty a népszavazás után - Egészségnap fiataloknak - 

Meteogyógyász - Kosárlabda
18:15 Hétről-Hétre: Többletpontgyűjtés egyetemre - 

Munkaerőhiány - Fűben-fában
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel  

 
Április 21., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora Zenével a magyar költészet ünnepén
A magyar költészet napja alkalmá-
ból a versek megzenésítéséről is-
mert Másképp Zenekar emlékmű-
sorát élvezhette a publikum ápri-
lis 11-én a könyvtárban. A trió mű-
vészetéről és a versekhez fűződő 
érzéseiről az énekest, Vajda Évát 
kérdeztük, aki a Miskolci Nemzeti 
Színház énekkarában is tevékeny-
kedik.

- Miben áll a zenekar művészete?
- A Másképp Csoport már több mint 
húsz éve foglalkozik folyamatosan 
versek megzenésítésével, főként Fe-
hér Sándor szívéből-lelkéből ered-
nek ezek a művek, amelyhez a zene-
kar többi tagja is hozzáteszi a maga 
részét. 
- Hogyan alakult ki a költemények 
megzenésítésének ötlete?
- Én a kezdetek kezdetén még nem 
voltam itt, tizenöt éve erősítem a for-
mációt, ezért az első lépésekről nem 
tudok beszámolni. A közelmúltról vi-
szont igen. Nemrég az 1956-os forra-
dalom kapcsán született meg két da-
lunk, melyeknek az alapjai már ko-
rábban megvoltak, de valójában csak 
most nyerték el végső formájukat, kli-
pek kíséretében. Így állítottunk emlé-
ket mi a XX. századi magyar történe-
lem egyik legmeghatározóbb esemé-
nyének, nem csak vers formájában, 
hanem elsődleges eszközünk, a zene 
segítségével. Általában a zenekar tag-
jainak kedvenc költeményeiből me-
rítünk, és a versek tanulmányozása 

közben feltörő megérzések is nagy-
ban meghatározzák, hogy milyen ze-
nét készítünk a különböző költemé-
nyekhez. Így születnek a dalaink.
- Milyen műsort láthatott ma a közön-
ség?
- Ma egy kaleidoszkópszerű koncer-
tet adtunk, amely Petőfi Sándor ver-
seitől kezdve Nemes Nagy Ágnes 
műveivel bezárólag tizenkét alko-
tó munkáit ölelte fel. Arra töreked-
tünk, hogy az egyik legnagyobb köl-
tőnk, József Attila művei mellett más 
szerzők alkotásait is megismerje a 
közönség, mind önmagában, mind 
egy új megközelítés szerint, szóban 
és dalban egyaránt. Érdekességként 
egy ismeretlen szerzői sorait is fel-
vettük ma a repertoárunkba, amelyek 
az 1956-os forradalom idején íródtak. 

Annyira gyönyörű, szívbemarkoló és 
mély sorok, hogy muszáj volt ma is 
előadnunk őket. Úgy gondolom, ez-
úttal is ékes darabjai voltak a fellépé-
sünknek.
- A költők között van kedvence?
- Nincs kedvencem, nagyon-nagyon 
sok költőtől szoktam rendszeresen ol-
vasni. 
- Mit jelent az ön számára a magyar 
költészet napja?
- Nem tudok hangzatos választ adni 
erre a kérdésre, mert a mindennapja-
im részét képezik a versek. Örömfor-
rások és menedékek a számomra nap, 
mint nap, amelyek nemcsak bennem 
élnek, hanem a másokkal való kap-
csolatteremtés során is nagy segítsé-
gemre vannak. 

Ördögh István

2022. április 14. Kultúra/Oktatás � 7.

A Másképp Zenekar.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. április

Dátum Helye Ideje Kinek a részére
14. 
csütörtök

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
20. szerda Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

21. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00 - 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!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
 Vendlerné Polyák Ilona a 5. sz. választókerület képviselője

2022. április 20-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

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 2-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.

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

Zöldhulladék szállítása
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJ-
TŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el, melyek 
pótlása ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. 
A zöldhulladék elszállítása kéthetente történik április 1. – november 30. közötti idő-
szakban. 

A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem 
szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosz-
szúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem 
kötegelt ágakat nem szállítják el!

A zsákokba kizárólag zöldhulladék kerülhet! Amennyiben munkatársaink a 
zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, 
akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, a megtelt zsákokat a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig 
helyezzék ki az ingatlan elé.
Amennyiben a zöldhulladék gyűjtőzsák kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűj-
tési napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető a keletkezett zöldhulladék, va-
lamint hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható.  A 
zsák átláthatósága azért fontos, hogy a gyűjtést végző munkatársak szemrevételezés-
sel megállapíthassák a zsák tartalmát. 

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu ol-
dalon a saját településüket kiválasztva a 2022. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a húsvéti ünnepek 
alatt. A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn válto-
zatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legké-
sőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Az ügyfélszolgálati irodák 2022. április 15-én és 18-án zárva tartanak. A tiszaújvá-
rosi hulladékudvar 2022. április 15. - 20. között zárva tart.  
A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok nyitvatartásával kapcsolatban kér-
jük, keressék fel a www.bmhnonprofit.hu oldalt vagy érdeklődjenek az alábbi elérhe-
tőségeken. 
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Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának fenntartásá-
ban működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodá-
ba a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás:
2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. (csütör-
tök) napján 8.00-17.00 óra között az intézmény szék-
helyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás 
köz 13.) lesz. A beiratkozás - járványügyi szempontok 
figyelembevételével kialakított - rendjéről, a szüksé-
ges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda 
honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ olda-
lon érhető el. 
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai 
honlapról tájékozódni, abban az esetben munkanapo-
kon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kér-
het tájékoztatást.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás 
rendjére a nemzeti köznevelésről 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. nap-
jáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdetétől (szep-
tember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvoda-
köteles gyermekét a közleményben meghatározott idő-
pontban köteles beíratni óvodába, vagy jogosult az óvo-
dalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyúj-
tott - kérelme alapján annak az évnek augusztus 31. nap-
jáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, kü-
lönös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alap-
ján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogo-
sult engedélyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatko-
zik, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és 
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhá-
rom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadha-
tó a kérelem. A már óvodába járó gyermekeket nem kell 
újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhet-
nek azok a gyermekek, akik harmadik 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 bölcső-
de, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcső-
de és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal 
felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 
15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Okta-
tási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hi-
vatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető űrlap kitölté-
sével szükséges teljesíteni. 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körze-
te: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi kör-
zetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallás-
sérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kap-
csolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelsze-

rű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beirat-
kozás első határnapját megelőző három hónapnál régeb-
ben szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek ne-
vére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági iga-
zolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazo-
ló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indo-
kolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beil-
leszkedési - tanulási - magatartási zavarának megállapí-
tásáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

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

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a je-
len közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a 
gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2022/2023. nevelési évre történő 
óvodai beiratkozásról

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
Tiszaújváros képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete 
alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásra jogosult:
 - az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújvá-
ros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú 
köz-nevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros önkormányzata által 
fenn-tartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmény, továb-
bá ön-kormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szervezett nyári táboroztatásban, 
vagy nyári napközis táborban vesz részt, - feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a 
gyermek és törvényes képviselője élet-vitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatás gyermekenként és tanévenként egy nyári táborra, vagy egy 
nyári napközis táborra vehető igénybe.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:

1. Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyári 
napközis tábor esetén tanu-

lónként 
0 – 94.050 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyá-
ri napközis tábor esetén ta-

nulónként 
0 – 85.500 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

A kérelmek benyújtása 2022. június 30-áig lehetséges. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést köve-
tően nyújtható be. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető: Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7. földszint), a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról 
is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (Bethlen G. 
út 7.), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Táboroztatási támogatás
2022. április 14. Közlemények � 9.



Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a városközponti piac és vásárcsarnok te-
rületén a lakossági gombavizsgálat újból 
nyitva tart. Gombavizsgálat időpontja: 
szerda 18:00 - 20:00 óra, vasárnap 18:00 
- 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 
üzemeltető

Újra tojásfa 
díszítés

A Remény Klub szervezésében április 14-
én  (csütörtökön) 16 órától újra tojásfa díszí-
tés lesz. Gyülekezés 15:45-től a házasságkö-
tő terem melletti fáknál. Szeretettel várjuk a 
város érdeklődőit! 

A Remény Klub tagjai
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A Sportcentrum eseményei
Április 14. (csütörtök)

Labdarúgás
11.00 FCT - Gyöngyösi AK    
U13 bajnoki mérkőzés   Füves pálya

Április 16. (szombat) 
Kézilabda
18.00 TSC- Heves SE
férfi bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 FCT - Gyöngyösi AK    
U14 bajnoki mérkőzés   Füves pálya
12.00 FCT - Eger LS     
U19 bajnoki mérkőzés   Füves pálya

Április 17. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00 TFCT- Kisvárda II.    
Centerpálya           felnőtt bajnoki mérkőzés

Labdarúgó NB III
További eredmények 

Békéscsaba II. - Hidasnémeti 6-1, Újpest II. - SBTC 
2-0, DVSC II. - DVTK II. 1-3, Füzesgyarmat - Kis-
várda II. 2-0, Eger - BKV Előre 0-0, Hajdúszoboszló 
- Jászberény 2-0, Tiszafüred - Törökszentmiklós 5-0, 
Tállya - Sényő 0-4, Kazincbarcika - Putnok 2-1

Következik a 31. forduló 
2022. április 17., vasárnap 

11:00 Békéscsaba II. - Jászberény, Újpest II. - Török-
szentmiklós, 15:00 Hajdúszoboszló - BKV
17:00 Füzesgyarmat - Eger, Tiszaújváros - Kisvárda 
II., Kazincbarcika - DEAC, Tiszafüred - Putnok, 
DVSC II. - Hidasnémeti, Tállya - DVTK II., 
Sényő - SBTC

Hátrányban a rájátszásban
KOSÁRLABDA. A rájátszást a 
SMAFC ellen kezdte a Phoenix. A két 
győzelemig tartó párharc első állomá-
sa a soproni találkozó volt. Fontos lett 
volna a győzelmet megszerezni, ám a 
négy A csoportos játékost felvonulta-
tó házigazdákkal szemben nem jártak 
sikerrel az újvárosiak.

SMAFC - Phoenix KK
96-82 

(21-28, 29-19, 24-18, 22-17) 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drahos Gábor (13/9), Gerőcs 
Roland Bálint (11/3), Hegedűs Ger-
gely (4), Molnár Bence (9/9), Jordan 
Madrid-Andrews (17/3). Csere: Driz-
ner Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), 
Frikker Marcell (6), Szabó Norbert 
(-), Kovács Zoltán (7/3), Asszú Ádám 
(5/3). Vezetőedző: Siska János.

Biztató volt az első negyed, jól forgott 
a Phoenixnél a labda, jó dobószáza-
lékkal dolgozott a csapat.
A Sopron változtatott a második etap-
ban, és sajnos sikerült is megtalálnia 
a fogást. A hétpontos előny a negyed 
közepére elolvadt, a nagyszünetre pe-
dig már hárompontos lett a hátrány.
A pihenő nem hozott áttörést, a sza-
porodó pontatlanságok az alaposan 

megerősített ellenfél malmára hajtot-
ták a vizet. A harmadik etap közepé-
ig maradt a három-öt pontos hátrány, 
ezt követően azonban növekedni kez-
dett a különbség. A nehézségek elle-
nére azonban még mindig látótávol-
ságon belül volt a rivális.
A záró felvonásban elszántan küzdött 
a Tiszaújváros, kemény munkával si-
került négy pontra is feljönnie a hete-
dik percben, a lendületet azonban egy 
jó időkéréssel megakasztotta a Sop-
ron. A végjáték kapkodós igyekeze-
tében a  Phoenix védekezése lazáb-
bá vált, így a hazai együttes tizennégy 

pontos győzelmet arathatott.
Carlos Vallejo Rocamora: Büszke va-
gyok arra, hogy a csapat megérezte a 
mai mérkőzés súlyát és ennek megfe-
lelően dolgozott. Nem kezdtük jól a 
mai napot, de amint megtaláltuk a rit-
must védekezésben, sikerült lepatta-
nókat szedni és könnyű gólokat sze-
rezni. Innentől a mérkőzést kontrol-
lálni tudtuk, és sikerült nyernünk, 
azonban örülni nincs idő, a végső du-
daszó pillanatától már a szerdai foly-
tatásra fókuszálunk. 
Siska János: Gratulálok a soproni 
csapatnak, szerdán folytatjuk. 

A végsőkig küzdöttek, mégis vesztettek a fiúk
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 29. fordulójában a tavaly 
még másodosztályban szereplő DEAC 
együttesét fogadta a Tiszaújváros. A 
találkozón a sérülés miatt csaknem 20 
percet emberhátrányban játszó hazai-
ak egyenlítettek, de a hosszabbításban 
újabb gólt kaptak, így vereséggel zár-
ták a hétvégét.

Ősszel Debrecenben 5-0-ra kapott ki ri-
válisától a Tiszaújváros, így fűthette a 
visszavágás vágya. A vendégek már a 2. 
percben helyzetbe kerültek, de Szabó kö-
zeli lövését Galambvári hárította. A 31. 
percben már ő sem tudott segíteni. Szabó 
ugratta ki Bereczkit, aki két újvárosi védő 
asszisztálása mellett betört a 16-oson be-
lülre, majd 7 méterről kilőtte a hosszú sar-
kot, 0-1. A 37. minutában ifj. Sándor Ta-
más kapura lövésénél hárított a házigaz-
dák kapusa. 
Még meg sem kezdődött a második já-
tékrész máris érdekes jelenetnek lehet-
tek szemtanúi a nézők. A vendégek játé-

kosa Al-Sheraji Rauf ugyanis összeesett. 
Mint később kiderült az arab böjti hónap, 
az április 1-jén kezdődött ramadán előírá-
sa szerint napközben nem fogyasztott táp-
lálékot, ezért lett rosszul. A házigazdák-
nál Vitelki Zoltán kettős cserére szánta el 
magát, hogy felfrissítse csapatát, Bussyt 
és Papot küldte csatasorba a mester. Az 
51. percben Bussy szánta el magát lövés-
re 30 méterről, de kísérlete célt tévesz-
tett. Három perccel később Bidzilya előtt 
adódott lehetőség, de a kapujából kirob-
banó Galambvári védett, majd a duplázás-
nál a hazai védők szögletre mentettek. A 
71. percben Bussyval szemben szabályta-
lankodott Orosz, méghozzá olyan durván, 
hogy a tiszaújvárosi labdarúgót le kellett 
hozni. A hazai tréner azonban már kihasz-
nálta mind az öt lehetőségét a mérkőzé-
sen, így 10 emberre fogyatkoztak a ven-
déglátók. A szabadrúgást Géringer ívelte 
Nagy D.-hoz, akit a vendégkapus Tóth el-
ütött és ezért a megmozdulásért a játék-
vezető büntetőt ítélt. A hosszas reklamá-
lás után kínálkozó esélyt Nagy D. váltot-
ta gólra a 73. percben, amikor higgadtan, 
nagy erővel lőtte a büntetőt a kapu bal ol-
dalába, 1-1.  A házigazdáknak így össze-
jött az egyenlítés, de a szurkolók ekkor 
joggal tették fel a kérdést, hogy ki lehet-e 
húzni hosszabbítással együtt több, mint 
20 percet emberhátrányban? A 76. perc-
ben Galambvári hatalmasat védett, Sza-
bó 19 méteres lövését tolta ki a jobb fel-
sőből. Sándor Tamás, a vendégek edzője 
mindent megpróbált, hiszen nem sokkal a 
rendes játékidő vége előtt, a 86. percben 
Sidibét és Trencsényit is becserélte. A ha-
zai publikum érezte, hogy kell a biztatás, 
hogy az újvárosiak számára összejöjjön a 
bravúr, az 1-1-es eredmény megtartása. A 
89. percben Sidibe fejelt, a rosszul kimoz-
duló Galambvári nem tudott közbeavat-
kozni, de a fejes elkerülte a kaput. A já-
tékvezető 7 perces hosszabbítást jelzett és 
a debreceniek észveszejtő rohamozások-
ba kezdtek, a házigazdák pedig hősiesen 

védekeztek. A 93. percben Soltész lövé-
se zúgott el a felsőléc felett, majd 1 perc-
cel később már nem úszta meg kapott gól 
nélkül a Tiszaújváros. Trencsényi lőtt éles 
szögből, Galambvári még védett, de a ki-
pattanót Toboy 11 méterről a kapu köze-
pébe bombázta, 1-2.
A sárga-kékek jelenleg 29 mérkőzés után 
51 ponttal az 5. helyen állnak. Vitelki Zol-
tán tanítványai lapzárta után, április 13-án 
a BKV Előre ellen idegenben meccseltek, 
majd április 17-én, vasárnap 17 órától a 
Kisvárda II együttesét fogadják. 

Tiszaújváros - DEAC 
1-2 (0-1)

 
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Horváth M.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galambvá-
ri - Bocsi, Mahalek (Molnár M.), Nagy P., 
Lehóczki (Bussy), Gelsi, Vitelki B. (Va-
silijevic), Tóth S. (Pap), Bartusz, Gönczi 
(Géringer L.), Nagy D. Edző: Vitelki Zol-
tán.
Debreceni EAC: Tóth D. - Orosz M., Sán-
dor T. (Virág), Bereczki (Sidibe), Spitz-

müller, Szabó L. (Trencsényi), Al-Sher-
aji (Csányi), Soltész, Lakatos, Újvárosi, 
Bidzilya (Toboy). Edző: Sándor Tamás.
Vitelki Zoltán: Stabil védekezésből indul-
tunk ki, ebből próbáltunk építkezni. Ab-
ban biztos voltam, hogy lesznek lehetősé-
geink, de reálisan nézve a győzelem nem 
volt benne ebben a mérkőzésben. Amit 
megbeszéltünk, azt megcsinálták a játé-
kosok, és a második félidőben olyan szív-
vel játszottak a fiúk, melynek eredmé-
nyeként tudtunk egyenlíteni. A döntetlent 
megérdemeltük volna. 

Sándor Tamás: A mérkőzés úgy kezdő-
dött, ahogy előzetesen elképzeltük. Az 
őszi meccsünkből kiindulva arra számí-
tottunk, hogy a hazaiak defenzívek lesz-
nek.  Szerencsére gólt tudtunk lőni, meg-
voltak a helyzeteink, kezünkben tartottuk 
a mérkőzést. Az egyenlítő gólt követően 
próbáltuk rendezni a sorokat, ami sike-
rült, mert a végjátékban a helyzetek után 
újból gólt tudtunk szerezni. Megérdemel-
ten nyertünk, mert több helyzetünk volt és 
jobban akartuk játszani a futballt. 

A találkozó előtt Bakos Tibort, a klub szer-
tárosát köszöntötték 70. születésnapja al-
kalmából, és Parizer bá’ - ahogy mindenki 
ismeri - végezte el fiával a kezdőrúgást.

Galambvári számos veszélyes lövést hárított.

Jól kezdett a Phoenix, hozta az első negyedet.

Sport � 11.2022. április 14.



Hurkából pite Polgáron

Tóth József, Polgár város polgár-
mestere reggel hatkor fogópálinká-
val nyitotta meg a Hurkapite és Böl-
lér Fesztivált, majd a célzópálinka 
elfogyasztása után éktelen malacvi-
sítás tört ki a főtéren. Hat csapat, 
hat malac. Fél óra alatt nem csak 
megperzselték, hanem szét is bon-
tották a jó bőrben lévő sertéseket.

Egy óriási lábasban hozta a vért a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont egyik munkatársa, hogy hagymás 
vért, és a kötelező hurkapitét készít-
senek belőle. Testvérvárosunk, Pol-
gár vendégként hívott meg minket a 
fesztiválra, ahol a tiszaújvárosi sátor-
ban hurka, kolbász, töltött káposzta, 
és húsleves is készült a malacalkat-
részekből. Tóth József polgármestert 
kérdeztem, honnan jöhetett ez a hur-
kapite ötlet.
- Úgy mondják az őseink - mesé-
li Tóth József -, hogy amikor már a 
bél elfogyott, és egyébként még ma-
radt a hurkamasszából, akkor azt tep-
sibe tették, egy picit zsemlével és tej-
jel megdúsították - a polgáriak úgy 
mondják megbolondították -, és egy 
órán keresztül sütve, valami fantasz-
tikus különleges étel jött létre. Javas-
lom mindenkinek, hogy legalább egy-
szer kóstolja meg a polgári pitét, nem 
fogja megbánni.
A megnyitóra az eső is megérkezett, 
de ez nem szegte kedvét a disznótoros 
ételek rajongóinak. A színpadon Ti-
szaújváros polgármestere is köszön-
tötte a polgáriakat, majd mindenkit 

meginvitált városunk sátrába.
- Öt-hat liter vér jön ki egy sertésből 
- mondja Farkas László böllér. - Ezek 
nagyüzemi sertések, mást nem tudunk 
róluk, mert csak kaptuk őket.
Ha pite, akkor sütemény - gondol-
ják sokan, de a polgári hurkapite egy 
disznótoros étel. A májas hurka alap-
ját keverik vérrel és tejjel, majd tep-
sibe öntve megsütik. Úgy szeletelik - 
polgáriasan mondva metszik -, mint a 
süteményt. Egy metszés, egy adag. 

C. Tóth János, Polgár díszpolgára, a 
művelődési ház nyugalmazott vezető-
je szerint története valószínűleg a fel-
vidéki betelepülőkhöz vezethető visz-
sza.
- Magyarországon kevesen ismerik - 
mondja C. Tóth János -, a Tiszántúlon 
nem tudom például sütnek-e máshol 
pitét, de úgy tudom, hogy nem. Már 
Tiszacsegén és Egyeken sem sütnek, 
vagy Hajdúböszörményben sem is-

merik. A felvidéki, egykori felső-ma-
gyarországi vármegyékben viszont 
előfordulhat. Ennek egyszerű a ma-
gyarázata. 1727-ben, mivel a hajdú-
város elpusztul, elnéptelenedik, és itt 
marad egy hatvanezer holdas kápta-
lani birtok, új telepesekre van szük-
ség, így Polgár 1727-től újratelepül. 
A 18. század végére már a népesség 
megközelíti a háromezer főt. És nyil-
ván hozzák magukkal a helyi szoká-
sokat, a helyi hagyományokat, a he-
lyi ételeket, és azoknak a receptjeit is. 
Én innen származtatom a polgári pi-
tének az eredetét. Ezt igazolja, hogy 
nagyon érdekes a polgári étkek meg-
nevezése. Mindenütt a környékünkön 
slambucot főznek, kivéve Polgáron, 
mert itt cserászkát. A cserászka név is 
utal arra, hogy esetleg valami felvidé-
ki eredete lehet. De ugyanígy például 
a zsámiska, ami a kukoricalisztből ké-
szült étel, amit itt mindenfelé pulisz-
kának neveznek, kivéve Polgáron, itt 
zsámiska. Érdekes volt, amikor a Fel-
vidéken jártam, Rozsnyó környékén 
például ismerték, hogy mi az a zsá-
miska. Nem véletlenül, hiszen az új-
ratelepülők első nagy hulláma Eszter-
gom, Nógrád vármegyékből és Kis-
hont vármegyékből települtek Polgár-
ra 1727 és 1730 között.
A polgáriak szerint ezen a fesztiválon 
a tiszaújvárosi volt a leghangosabb 
sátor. Amíg sültek a finomságok, ad-
dig a csapat tagjai mulattak. A részvé-
tel, nem az eredmény számított - zsű-
rizéskor mind a hat csapat elismerő 
oklevelet kapott.

Surányi P. Balázs

12. � Rendezvények 2022. április 14.

Csigapöndörgető versenyt is rendeztek. A Polgári Mentőállomás dolgozói kolbásztöltés közben. 

Ez a malac sem gondolta az előző napon, hogy kolbász, hurka, pite lesz belőle. 

Érkezik a tiszaújvárosiak malaca.
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