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Nyilvánosak 
a vagyonnyilatkozatok

A törvényi előírásoknak megfelelően Tiszaújváros honlapján 
megtekinthetők az októberben megválasztott képviselő-tes-
tület tagjainak 2019. és 2020. évi vagyonnyilatkozatai. Elér-
hetőségük:
tiszaujvaros.hu/Önkormányzat/Önkormányzati tájékoztató 

rendszer/Képviselők

Különös éjszaka volt

Rendhagyó órák 
a Diákműhelyben 

Készül az évkönyv

Tanítási időben, de iskolán kívüli rendhagyó órákat szervez a Ti-
szaszederkényi Művelődési Ház. Az első rendezvényen Szutor 
István amatőr csillagász állt a katedrán, aki a csillagokról, boly-
gókról és a naprendszerről mesélt a gyerekeknek.  István min-
dent látó távcsövével a szabadban az eget kémlelték, a villany-
póznákon pedig a nyár végén itt hagyott gólyafészkeket, amik - 
hiába a jó idő - még a gólyákra várnak.  Az általános iskolások-
nak szervezett ismeretterjesztő programsorozat a Diákműhely 
címet kapta. A távoli galaxisok felfedezése után március 2-án a 
színjátszással ismerkedhetnek meg a gyerekek, a későbbiekben 
pedig lesz gyertyamártás, rendhagyó történelemóra igazi lovagi 
tornával és madártani ismeretek egy, a gáton tett barangolással 
összekötve. A szederkényi Diákműhely idén indult 5 programjá-
ra 10 osztály jelentkezett be a város általános iskoláiból. A soro-
zat első vendégosztálya a Széchenyi másodikosai voltak.  

Március 15-ére készül el a 2019-es Tiszaújváros Évkönyv. 1200 
példányt nyomtatnak belőle, és a kemény borítós példányait 
azok kapják meg elsőként, akik az ünnep alkalmával kitüntetést 
vehetnek át az önkormányzattól. Az évkönyv oldalain a Tiszaúj-
városi Krónika cikkei köszönnek vissza, amik az elmúlt év ese-
ményeit, rendezvényeit fűzik össze. A mellékletben városi sta-
tisztikákat szemlézhet, és a város kitüntetettjeinek, ösztöndíja-
sainak névsorával is találkozhat az olvasó. A Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban meg is lehet majd vásárolni, de polcokra is ke-
rül ki az évkönyv példányaiból.

A „Legszerethetőbb munkahely”
Újra szerethető cég lett a tiszaújváro-
si telephellyel is rendelkező Trans-Sped 
Kft. Az országos lefedettségű, komplex 
logisztikai feladatokat ellátó cég elő-
ször 2018-ban pályázott a „ Legszeret-
hetőbb munkahely” címre, amit akkor 
meg is nyert, majd egy évvel később 
megismétlődött a győzelem. 

Most különdíjban is részesültek, amivel 
az összetartozást, a rendezvényeiket, a 
belső kommunikációjukat és a jól műkö-
dő csapatmunkát jutalmazták. A cég or-
szágosan 800 munkavállalót, itt Tiszaúj-
városban pedig csaknem 200 főt foglal-
koztat.  

- Három éve dolgozom a Trans-Sped 
Kft.-nél - mondja Szatmári László, a ti-
szaújvárosi telephely területi vezetője. - 
Az elmúlt évek során számos pozitív ta-

pasztalatom volt a cég családias hangu-
latát illetően. A munkatársak odafigyel-
nek egymásra, jellemző a segítőkész-
ség. Amikor újonc  érkezik hozzánk, 
a már itt dolgozó kollégák szárnyaik 
alá veszik, hogy minél hamarabb beil-
leszkedjen és már az első naptól kezd-
ve a csapat tagjának tekintik. A vezető-
ség is nyitott a dolgozók felé, egyen-
rangú munkatársaknak tekintik őket. 
Napi kapcsolatban vannak egymással, 
ami segít abban, hogy a felmerülő eset-
leges problémákat szinte azonnal orvo-
solni tudják. Nem utolsó szempont az 
sem, hogy a Trans-Sped Kft. megbízha-
tó megélhetést biztosít a munkavállalói 
számára.    

Tiszaújváros hetilapja      2020. február 20.      XXXVIII. évfolyam, 8. szám

Színek, ízek, illatok, dallamok. Megannyi élmény várta szombaton este a Derkovits Művelődési Központba látogatókat. Az 
intézmény idén is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal nevet viselő sorozathoz. Cikkeink a 4. oldalon. 

Jó hangulatban telik a megbeszélés, amit Szatmári László tart. 

„A munkatársak odafigyelnek egy-
másra.”

Szállítmányozással és csomagolással 
is foglalkozik a cég. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
Február 23-án, vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés. 
Február 25-én egyházközségek képviselő-testületeinek ülése. 
Február 28-án 18.30-tól jegyeskurzus első alkalom. Akik 2020-
ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, jelezzék a 
plébánián.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.
Március 1-jén, a hónap első vasárnapján a 11 órakor kezdődő 
gyermekmise után az elsőáldozásra készülő gyermekek szü-
leinek rövid megbeszélés lesz. Szeretettel hívom és várom a 
gyermekeket és szüleiket. 
Február 26-án hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete.  
Református
Tiszaújváros
Február 20-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Február 23-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel 
párhuzamosan az imateremben óvodások és kisiskolások szá-
mára foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészí-
tő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Február 23-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden február 23-án, vasárnap 9.00 órakor kezdődik 
az istentisztelet.
Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn 
kezdődik a Nagyböjt szent időszaka. Hétfőn és kedden 17.30 
vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik feledhetetlen hozzátartozónk:

Dóka Ferenc
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban mély részvéttel osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki Tiszaújváros Város Ön-

kormányzatának, jelenlegi és egykori vezetőinek, valamint 
a Katasztrófavédelem munkatársainak, hogy személyes 

részvétellel rótták le kegyeletüket.
A Dóka család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
 és szerették, hogy
 Juhász albert 

(volt TVK-s dolgozó)
86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 21-én 

(péntek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi 
Városi Temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
 és szerették, hogy 

sepsik JózseFné 
(szül.: OrOsz anna) 

67 éves korában hosszan tartó súlyos betegség után el-
hunyt. Temetése 2020. február 21-én (péntek) 11 órakor 

lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 23-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd február 24-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

kronika@tiszatv.hu

Tisztelt Városatyák!
Csütörtök este szörföztem a TV csatornák 
között, és végül a városi TV által közve-
tített nyílt testületi ülésnél ragadtam le, 
mely a 2020. évi költségvetésről szólt. Az 
utolsó kb. 1 órába sikerült bekapcsolód-
nom, ahol több fontosabbnak tűnő téma 
is előkerült, de millióik ide, milliók oda, 
mindent elhomályosított egy személy-
gépjármű beszerzéséről szóló vita, mely 
ráadásul az újonnan megválasztott pol-
gármesteré lenne. Hát nem mondom! Én 
nem tudtam, hogy ez a terület 30 éve eny-
nyire szabályozatlan. Beszélhetnénk itt 
erkölcsről, demagógiáról, füllentésről, 
blöffről, de ezeket hagyjuk. Koncentrál-
junk a gépkocsivásárlásra!
Elárulom a „film” nem happy enddel zá-
rult, nem sikerült megoldani a problé-
mát, pedig szerintem végtelen egyszerű. 
Egyébként itt nagyon sok kérdést föl le-
het tenni. Például csak egy:  Kérdem én 
Tisztelt Csikász Gábor (tegye szívére a 
kezét), fordított helyzetben - ha Ön a pol-
gármester - mit tett volna? Simán beül az 
előző polgármester által használt autóba? 
Ismerve az autók iránti szenvedélyét alig-
ha. Mi városlakók ugyanezt a műsort lát-
nánk, csak fordított szereposztásban. Erre 
semmi szükség. Ilyen alapon még mindig 
Farkas Zoltán legendás Barkasát kellene 
vezetnie az aktuális polgármesternek.
Az állam túlköltekezése ezen a téren sok-
kal jobban zavar, - lásd TEK Audi Q7, 
szolgálati autók a felduzzasztott államap-

parátusban, fölösleges repülőgépvásárlá-
sok, stb. - mint a város első emberének 
autója.
Egy 10,4 milliárdos költségvetési összeg-
gel rendelkező város becsülje már meg a 
polgármesterét annyira, hogy 5 évenként 
ad neki egy 10 mFt értékű személygép-
kocsit. Hívják a polgármestert akár Csi-
kász Gábornak, akár dr. Fülöp György-
nek, akár bárki másnak. Ötévenként en-
nek bele kell férnie! Akárhogy is alakul 
a szavazás politikai kimenetele, ezt a ja-
vadalmazás részének kell tekinteni, nem 
pedig a másikkal való kibabrálásnak. Ez 
nem ördöggel való cimborálás, azt egy 
bármilyen kisebb kft vagy bt simán adja 
az ügyvezetőjének, nem egy ilyen méretű 
város a polgármesterének. Ezt be kell ten-
ni az SZMSZ-be egyszer, - ezek szerint 
most  - és nincs többé vele gond. 
Tudjuk, 10 mFt nem kevés pénz, annak 
mindig lenne helye akár még Budapest 
költségvetésében is, demagógia ezzel ér-
velni. 
Amin pluszban el kellene gondolkodni, 
hogy a beszerzés nyíltvégű pénzügyi lí-
zing legyen - így a fél áfa megnyerhető -, 
az öt év alatt a hivatal a kötelező szervize-
ket és az üzemeltetést fizesse, a bizonyí-
tottan rossz használatból eredő meghibá-
sodás a használót terhelje, valamint a fu-
tamidő végén maradványértéken a lelépő 
polgármester vehesse meg az autót, így 
ösztönözve a korrekt, hibamentes haszná-

latra. Ez ma egy felelős, motiváló, ugyan-
akkor gazdaságos cégautó-juttatás proto-
kollja. 
Javaslom Tiszaújvárosnak is!

VS
(Teljes név a szerkesztőségben)

*
Azon olvasóink számára, akik nem követ-
ték nyomon a közvetítést, az alábbiakkal 
egészítjük ki a levélíró által leírtakat.
Március elsejétől az építésügyi igazgatá-
si feladatok a járási hivatalhoz tartoznak, 
és át kell adni a feladatellátáshoz szüksé-
ges eszközöket, így a Polgármesteri Hiva-
tal úgynevezett „kulcsos” személygépko-
csiját is, melyet nem csak az építésügyi, 
hanem a hivatal egyéb munkatársai is 
használtak munkájuk során. Mindenkép-
pen szükséges és indokolt tehát egy új au-
tó beszerzése.
A polgármester által jelenleg használt 
gépkocsi 4 éves múlt és 90 ezer kilomé-
tert futott, az éves futásteljesítménye te-
hát 20-22 ezer km. A hivatali gépkocsi 
ennél nagyságrendekkel kevesebb kilo-
métert tett meg évente. Ezért született az 
a javaslat, hogy az egyébként jó állapot-
ban lévő - de a futásteljesítmény miatt 
költségesebben üzemeltethető - polgár-
mesteri autó legyen a jövőben a hivatali 
gépkocsi, a beszerezendő új járművet pe-
dig a polgármester használja.

f. l.

Keresztény 
előadássorozat

Ki tartja kezében a világot? Néhány titkos csoport (G8, Bil-

derberg csoport, Illuminátusok) vagy az élő Isten? Egy új vi-

lágrend születőben. Előadó: Molnár István gyülekezetvezető

Időpont: 2020. február 27. 17 óra. Helyszín: Tiszaújváros, 

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Szervező: Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet. A belépés 

ingyenes. 

Színes diploma 
igénylése

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok! 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség van színes 
diploma igénylésére. Azok a pedagógusok, akik 50-60-65-70 
éve szerezték pedagógus diplomájukat, kérjük jelezzék igé-
nyüket a következő telefonszámon: 06/20 925 8877, Dem-
jén Barnabásné, a Pedagógus Szakszervezet Nyudíjas Tago-
zatának titkára.

Gyáva
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári 

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap vé-

gén egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2. oldal 2020. február 20.Sokféle



Béremelés, szociális gondoskodás, takarékosság
Bérfejlesztés, szociális gondoskodás, bizton-
ságos, takarékos gazdálkodás - ezek Tisza-
újváros 2020. évi költségvetésének „hívósza-
vai”. A büdzsét első olvasatban február 13-
án tárgyalta a képviselő-testület.

A költségvetés alapvetően az igazságosságra és 
a szolidaritásra épül, ezáltal a társadalom egyes 
rétegeit érintő hátrányok és különbségek mér-
sékelhetőek, csökkenthetőek. Mivel a költség-
vetés közpénzek felhasználásáról és hasznosu-
lásáról szól, ezért végrehajtása során kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a transzparens és tisztes-
séges gazdálkodásra, melynek elsődleges cél-
ja, hogy a közösség pénzei a közjót, a tiszaúj-
városi lakosság érdekeit szolgálják - áll az elő-
terjesztés bevezetőjében.
Kiemelten fontos eleme a 2020. évi költségve-
tésnek az önkormányzati bérfejlesztés, amely 
stratégiai lépése egy hosszú távú befektetésnek 
a helyi humánerőforrásba. A munkabérek eme-
lésénél alapvető szempont az igazságosság, va-
lamint a teljesítmény és az elvégzett munka el-
ismerése, ezzel kifejezve azt, hogy a jövőben is 
számítanak a dolgozók munkájára. (Lásd Ön-

kormányzati bérintézkedések című írásunkat!)
A költségvetés összeállításánál nagy hangsúlyt 
kapott a szociális ellátórendszer elért vívmá-
nyainak megőrzése, és a jelenlegi társadalmi, 
gazdasági viszonyokhoz történő igazítása. A 
cél az, hogy hathatós segítséget nyújtson az ön-
kormányzat a rászoruló családoknak, az egye-
dül élő időseknek, mindemellett a fiatalok le-
telepedési szándékát, lakáshoz jutását is támo-
gassa az aktuális lakáspiaci helyzetnek megfe-
lelően.
A város biztonságos működtetése érdekében lé-
nyeges, hogy megfelelő pénzügyi tartalék kép-
ződjön és átgondolt, takarékos gazdálkodás 
folyjon az év során, így a következő esztendők 
kihívásai elé is nyugodtabban, bizakodva te-
kinthet a város. 
Az előző évhez hasonlóan idén is olyan kiadá-
si tételek jelennek meg a költségvetésben, ame-
lyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. 
Bevételt csökkentő tételek az egyes támoga-
tások elvonása, kiadást növelő tételek a szoli-
daritási hozzájárulás, a minimálbér, garantált 
bér-minimum emelése, melyekhez nincs köz-
ponti forrás. 
2020-ban a települési önkormányzatok műkö-

désének különböző támogatása jogcímeken az 
önkormányzatot 319.753.195 Ft állami támo-
gatás illetné meg, de a magas adóerő-képes-
ség okán ezt nem folyósítják. Ezen túl az ön-
kormányzatot szolidaritási hozzájárulás címén 
további 1.385.704.827 Ft befizetési kötelezett-
ség is terheli. Az állami elvonások miatt tehát 
1.705.458.022 Ft-tal csökkennek a város érde-
kében felhasználható források.
A költségvetési bevételek tervezett előirányza-
ta 7.619.622.656 Ft, melyet az előző évi marad-
vány 1.423.635.905 Ft-tal, a hosszú lejáratú fej-
lesztési hitel 462.194.000 Ft-tal, az állampa-pí-
rok visszaváltása 899.950.000 Ft-tal egészít ki. 
Így a bevételek főösszege 10.405.402.561 Ft.
A költségvetési kiadások tervezett előirányza-
ta 10.375.228.295 Ft - ebből a működési költ-
ségvetés kiadásai 8.746.019.606 Ft, a felhal-
mozási költségvetésé 1.629.208.689 Ft -, az ál-
lamháztartáson belüli megelőlegezések törlesz-
tése 30.174.266 Ft, így a kiadások főösszege 
10.405.402.561 Ft.
A bevételek és a kiadások főösszegének egye-
zősége ellenére a költségvetési hiány (költ-
ségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 
2.755.605.639 Ft.
A középületek, közterületek állagának megőr-
zésére, műszaki színvonalának emelésére, be-
ruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra 
több mint 1,6 milliárd Ft áll a költségvetésben 
rendelkezésre.
Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt fi-
gyelmet fordított a lakosság jó színvonalú, biz-
tonságos szociális ellátására. Így lesz ez 2020-
ban is.
 A februári ülésen módosul az első lakáshoz 
jutók pénzügyi támogatásáról szóló rendelet. 
Emelkedik mind a visszatérítendő támogatás, 
mind a vissza nem térítendő támogatás maxi-
mális összege, és módosul a jogosultsági érték-
határ. Az önkormányzat vizsgálja a szociális el-
látórendszer valamennyi elemét, így a márciu-
si képviselő-testületi ülésen a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint 
a természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló rendelet is módosul. 

A kötelező ellátásokon túl az önkormányzat to-
vábbra is 16 önként vállalt támogatással igyek-
szik segíteni a szociálisan rászorult, a gyerme-
ket nevelő családok, az időskorúak, az egész-
ségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek és családjaik megélhetését. Rászo-
rultság és szükségelvű szociálpolitikai rend-
szer működtetésére törekszik az önkormány-
zat, az a cél, hogy az ellátások és támogatások a 
lehetőségekhez mérten leginkább biztosítsák a 
szociális védőhálót a településen élők számára. 
A költségvetési javaslat mindemellett 1.006.289.259 
Ft általános- és céltartalékot tartalmaz.
Dr. Fülöp György polgármester tisztességes-
nek, jónak, támogathatónak nevezte a költség-
vetési javaslatot, amely valamennyi társadalmi 
rétegnek nyújt szolgáltatásokat és biztosítja azt, 
hogy a város töretlenül tudjon fejlődni. 
Steinerné Vasvári Éva a Fidesz-KDNP és Váro-
sért Egyesület frakcióvezetője üdvözölte, hogy 
néhány javaslatuk beépült a tervezetbe, de csa-
lódott volt, mert ezek kis tételek - ahogy fogal-
mazott, üveggyöngyök az indiánoknak -, a na-
gyobb tételek kimaradtak. Nehezményezte to-
vábbá, hogy az állami elvonások lépten-nyo-
mon visszaköszönnek az előterjesztésben, de 
arról egyszer sincs szó, hogy az iskolák álla-
mosításával milyen anyagi terhektől szabadult 
meg a város.
A napirendi pontot három órán át tárgyalták a 
képviselők, különösen Csikász Gábor tett fel 
sok kérdést, s mondott véleményt több alka-
lommal is konkrét ügyekkel kapcsolatban. En-
nek oka - mint mondotta -, hogy a költségvetést 
megalapozó számításokat, indoklásokat tartal-
mazó tervezési lapokat nem mellékelték az elő-
terjesztéséhez, így nem látták, mi van az egyes 
számok mögött. (A tervlapokat terjedelmi ok-
ból nem mellékelték, de a hivatalban munka-
időben megtekinthetők voltak.)
A költségvetésről - sok-sok pontból álló hatá-
rozat formájában - február 27-én lesz végsza-
vazás. 

Ferenczi László
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A költségvetés tárgyalásakor mindig kevés szék marad üresen az ülésteremben. 

A Polgármesteri Hivatal munkatársait a lokálpatrióta frakció és az ellenzék is dicsérte a 
költségvetés előkészítéséért.

Prioritások, feladatok
• Az önkormányzati szférában a szakképzett munkaerő megtartása, megbecsülése úgy, hogy 
az alkalmazottak juttatásai emelkedjenek, az utóbbi években nyújtott külön juttatások megma-
radjanak.
• Meg kell tartani, illetve meg kell erősíteni azon támogatási formákat, amelyekkel elősegíthe-
tő a fiatalok Tiszaújvárosban való maradása, illetve a fiatalok Tiszaújvárosba történő vonzása, 
az itteni családalapítás, valamint az itt élők megélhetése.
• A takarékos és ésszerű gazdálkodás folytatása.
• Folytatni szükséges a távhőszolgáltatás rekonstrukcióját. 
• Az önkormányzat tulajdonában lévő épített környezet karbantartása, amikor a lehetőségek 
biztosítottak felújítása, fejlesztése. 
• Olyan európai uniós források megszerzése, amelyek a város építését, komfortosabbá tételét 
szolgálják, de fenntartható módon, illetve a már elnyert forrásokból megvalósuló beruházások, 
felújítások lebonyolítása.
• Fokozott városmarketing tevékenységgel, tudatosan megtervezett városarculattal a város még 
ismertebbé, még szerethetőbbé tétele, ugyanakkor a helyben élő városlakóknak azonosulási fe-
lület biztosítása, hogy tovább erősödjön a lokálpatrióta szemlélet.
• Folytatni kell a „Látható Tiszaújváros”, a „Zöldülő Tiszaújváros”, a „Tiszaújváros visszavár”, 
a „Biztonságos Tiszaújváros”, a „Virtuális/Digitális Tiszaújváros”, a „Tiszaújváros babát vár” 
programokat, melyek elemei a költségvetésben megtalálhatóak.

A minimálbér és garantált bérminimum je-
lentős emelése, illetve a különböző ágazatok 
különböző mértékű bérpolitikai intézkedései 
továbbra is bérfeszültséget okoznak az elté-
rő végzettségű, továbbá az azonos munkakör-
ben foglalkoztatott munkavállalók körében. E 
bérfeszültségek csökkentése érdekében 2020-
ban az önkormányzati intézmények dolgozó-
inak bérét az alábbi szempontok figyelembe 
vételével emelik. 
1. A főiskolai, egyetemi végzettséget és szak-
képzettséget igénylő munkakörökben foglal-
koztatott munkavállalók garantált illetményét 
legalább 227.000 Ft-ra egészítik ki.
2. 2019. december 31-éhez viszonyítva min-
den dolgozónak alanyi jogon legalább 6%-
kal, a TIK alkalmazottai esetében legalább 
8%-kal emelkednek a bérek, vagyis aki a jog-
szabályok által meghatározott emelésekből 

(pl.: minimálbéremelés) nem részesült ilyen 
mértékű emelésben, annak az önkormányzat 
egészíti ki bruttó bérét erre a szintre.
3. A bérfeszültségek enyhítése érdekében az 
intézményvezetők egy meghatározott bérke-
retből további bérkorrekciót hajthatnak vég-
re a polgármester utólagos tájékoztatásával. 
4. Az intézményvezetők, a vezetők általános 
helyettesei, vezető-helyettesek, vezető be-
osztású dolgozók bére egységesen 10%-kal 
emelkedik, amennyiben a jogszabályok által 
biztosított emelések nem érik el ezt a szintet.
A képviselő-testület az intézmények és a sa-
ját tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói-
nak cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft-
ban határozta meg. 
Az illetmények bankszámlára utalásának 
költségéhez való hozzájárulás mértéke brut-
tó 12.000 Ft/fő/év.

Folytatódik a távhő-rekonstrukció. 

Önkormányzati bérintézkedések



Sok hűhó Carmenért 

Különös éjszaka volt

Lazán, farmerben, pólóban a színpadon. 
Shakespeare szavai zengenek az üres néző-
téren, Mátyás Edina rendező elégedetten bó-
logat, olykor egy-egy fél mondattal instruál, 
segíti a szereplőket. 

Shakespeare vígjátékát, a Sok hűhó semmiért 
című darabot tavaly mutatták be a Tiszaszeder-
kényi Művelődési Házban, most pedig a Der-
kovits Művelődési Központ színpadára hozták. 
Nagyobb tér, több néző, új szereplők, régi sze-
replők új szerepben - változás bőven van a Ku-
lissza Játékszín háza táján. A díszletek szom-
bat délután már készen vannak, zajlik a próba, 

olykor egy-egy nézelődő csoport is becsatlako-
zik, most van a Kultúrházak éjjel-nappal ren-
dezvény, a Derkó nyitva áll, sok a program, a 
látnivaló és a látogató is. Így próbálnak ők, a 
függöny mögött a jelmezek sorakoznak, itt egy 
cipő, ott egy fésű, mindenki tudja és teszi a dol-
gát. 
- Igyekszünk nem lazábban venni egyébként 
ezt a próbát - mondja a Benedettot alakító Les-
kó Tamás -, ugye jönnek a látogatók, úgyhogy 
ugyanazzal a vehemenciával és lendülettel kell 
odatenni magunkat, mint egy rendes próbán, 
sőt, inkább kettőzött lendülettel. 
- Mit nyújt az amatőr színjátszás?
- Egyrészt önkifejezést. Másrészt itt minden-
ki új barátokra lelhet, vagy akár megújulhatnak 
régi barátságok. Fizikálisan és szellemileg is 
nagyon jó felkészülés a mindennapokra, és na-
gyon jó kikapcsolódás is. Én nagyon szeretek 
ide járni, semmi pénzért nem adnám. 
Sokan gondolják így. Kőszegi Ákos is, aki e da-
rabnak korábban mellékszereplője volt, most 
pedig az egyik főszerepben, Claudio szerepé-
ben láthatjuk. Az erkélyen állunk, nekem szo-
katlan, némiképp szédítő érzés, de Ákos már 
rutinos. 
- Itt nem folynak párbeszédek - magyarázza 
Ákos -, a háttérben történő események zajla-
nak itt, és innen is megyünk le. Korábban mel-
lékszereplő voltam, volt tehát időm felfedezni 
a színpadot, most így főszereplőként már köny-
nyebb dolgom van. Claudiót alakítom, aki egy 
nagyon szerelmes katona, épp Leonardo házá-
ban száll meg, szerelmes lesz a lányába, lesz-
nek azért bonyodalmak, de boldog a történet 
vége. Nagyon izgalmas a színjátszás, szeretem 

csinálni. Régebben is sokat álmodoztam arról, 
hogy milyen lehet színészkedni, fent lenni a 
színpadon, aztán amikor meghívtak, hogy csat-
lakozzak, azonnal igent mondtam. Most persze 
nagyon izgulok, hetek óta erről álmodozok, az 
egész sok izgalommal és persze örömmel is jár. 
Csuhai Csilla sem kezdő már, most ő is új sze-
repben lépett színpadra. 
- Aki szeret szerepelni, annak nagyon nagy él-
mény a színjátszás is - mondja Csilla -, de talán 
a próbafolyamat még inkább. Hiszen itt meg-
tanuljuk egymást segíteni, megtanulunk együtt 
játszani, tisztelni egymás tehetségét. A színpa-
di szereplés maga pedig egy nagy próba, hogy 
felül tudunk-e kerekedni az izgalmon, és hogy 
tudjuk-e azt hozni, amit elképzeltünk. 
Vasárnap bebizonyították, hogy igen. Közben 

pedig már készülnek egy új darabbal is. 
- Mindig valami újat szeretnék kipróbálni - 
mondja Mátyás Edina rendező -, olyan hely-
zet elé állítjuk magunkat, amit meg kell ug-
rani. Egy mesével kezdtünk, az Óz-zal, aztán 
volt a Csörgess meg! darabunk, majd a krimi 
vizeire eveztünk Agatha Christie Egérfogójá-
val, most egy klasszikus vígjáték, a Sok hű-
hó semmiért van színpadon. Idén egy újabb 
klasszikushoz nyúlunk, ez pedig a Carmen. 
Nagyon várjuk már az új darabunkat, komoly 
táncos betétek lesznek benne, melyeket Ko-
csis Andrea táncművész tanított be nekünk. 
A darab szöveges változatát adjuk elő, de azt 
a virtust, amit a Carmen ad, azért belecsem-
pésszük. 

Fodor Petra

Színek, ízek, illatok, dallamok. Megannyi él-
mény várta szombaton este a Derkovits Mű-
velődési Központba látogatókat. Az intéz-
mény idén is csatlakozott a Kultúrházak éj-
jel-nappal nevet viselő sorozathoz. 

Már a bejáratnál nagy volt a nyüzsgés, Kádár 
Ferkó fotószínháza sokakat elvarázsolt. Ké-
szültek a fotók az ötvenes évekbeli háttér előtt, 
motoron ülve, a húszas évek paraszti világában 
és Lúdas Matyi története is megelevenedett. 
- Szerencsések vagyunk, mert az emberek sze-
retnek mosolyogni - mondta Kádár Manni -, 
ha kipróbálják a fotószínházat, mindig jól ér-
zik magukat. Fotószínházunk tulajdonképpen 
egy modernkori hagyományőrzés, amikor a 

gyerekek, felnőttek kezébe adjuk a régi kellé-
keket, meg is nevezzük, hiszen nagyon sokan 
nem ismerik már például, hogy mi a kucsma. 
A gyerekeknek a fejkendő, a hurkatöltő, hús-
daráló is újdonság, továbbá rengeteg olyan ka-
laptípusunk van, amit bemutatunk. Ez a hagyo-
mányőrzés tudatosan működik, tehát akár kér-
dezik, akár nem, megnevezzük, pontosan azért, 
hogy egy kis tárgyismeretet is vigyünk bele a 
bolondozásba. 
A bolondozás nem csak az aulában, hanem az 
egész épületben zajlott. Játékok, kézműves fog-
lalkozások színesítették a programot. A konfe-
renciateremben a Kisbocskor és Pántlika tagja-
inak segítségével táncházba várták a szülőket, 
látogatókat. 
- Szerintem ez azért jó - mondta a néptáncos 
Viszóczki Flóra -, mert mindenki kipróbálhat-
ja, hogy tetszik-e neki ez a tánc, és ha tetszik, 
akkor be lehet illeszkedni a csapatba. Én tavaly 
február óta táncolok, nagyon tetszik a közös-
ség, a ruhák, és persze a táncok is. 
A vidám percek után azért kellett egy kis pi-
henő, úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. 
- Először próbáltam ki ezt a műfajt - mondta 
Korpás Anita -, nagyon megtetszett. A táncon 
kívül minden érdekel, a kézművesség, a játé-
kok, minden programot megnézünk, erre szán-
tuk az estét. 
Sokan gondolták így, kisgyermekes családok, 
baráti társaságok is eljöttek a Derkovitsba. 
A tánc és egy kis pihenés után jött a Hangtano-

da, a Derkovits Fúvószenekar rendhagyó, kü-
lönleges bemutatója. 
- Itt a hangolócső - kezdte bemutatni a tubát Lo-
vász Gergely -, és itt vannak a billentyűk. Nem 
nehéz egyébként megszólaltatni, én már négy 
éve zenélek. Hogy mi alapján választottam? 
Megláttam és megszerettem. 
Népszerű volt a digitális világba repítő kocka-
sarok és társasjáték party is. Utóbbi állomáson 
egészen bonyolult, komplex játékokkal ismer-
kedtek a fiatalok. 
- Ki akartam mozdulni otthonról, ezért jöttem 
el - mondta Bonifác -, egy barátommal érkez-
tem, de több ismerősöm is van itt. Társasozni 
pedig nagyon szeretek.
Közben elindultak a művelődési központot fel-
fedező csoportok, a kalandozók rejtélyeket és 
rejtvényeket oldottak meg, miközben olyan he-
lyekre is bejutottak, ahová a hétköznapokban 
nincs lehetőség. 
 - Mindenre megkaptuk a választ - mondta a ka-
land végén Ferenc -, annyira nem volt nehéz, vi-
szont nagyon érdekes volt, feldobta a délutánunkat. 
Nem csak a kalandtúrára jelentkezők fedezték 
fel az épületet, hanem azok a csoportok is, me-
lyeket Mátyás Zoltán, az intézmény igazgatója 
navigált. Az egyik állomás maga a színpad volt, 
ahol épp a Kulissza Játékszín nyílt próbája zaj-
lott, a másnap délutáni Sok hűhó semmiért da-
rabot próbálták. Az út az irodákon át a nézőtér 
felé vezetett, ahol kicsik és nagyok is ámulva 
nézték az alattuk hatalmasodó teret. A Kultúr-
házak éjjel-nappal eseménysorozat több mint 
tíz éve indult el, a Magyar Népművelők Egye-

sülete koordinálásával zajlik, ehhez csatlako-
zott idén is a Derkovits Művelődési Központ. 
- Nagyon örülök neki, hogy sok kisgyerekes 
család jött el - mondta Mátyás Zoltán igazgató. 
- Kollégáimmal hosszú ideje dolgozunk már a 
program előkészítésén, és ilyenkor valóban mi 
is egy kicsit a föld felett járunk, amiért ennyi 
embert érdekel a munkánk, illetve az, hogy mi 
folyik egy ilyen intézményben. Olyanokkal is 
találkoztam, akik nem jártak még itt a házban, 
ők is fantasztikusnak találták. Úgy gondolom, 
ma este a minősített intézményi címünkhöz 
méltóan tudjuk bemutatni a tevékenységünket. 

Fodor Petra
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Kádár Ferkó fotószínházába sokan be(k)öltöztek. 

Az intézmény amatőr szakkörei is bemutatkoztak. 

A Sok hűhó semmiért nyilvános próbáján, jobbra Kőszegi Ákos. 

Játék a kockasarokban. 

Mátyás Edina, a darab rendezője. 

„Úgy gondolom, ma este a minősített 
intézményi címünkhöz méltóan tud-
juk bemutatni a tevékenységünket.”

Mátyás Zoltán



Tűzoltás, pánikkezelés a Derkovitsban 
Ha egy tömegrendezvényen tűz üt ki, kitör a 
pánik, mindenki menekül, amerre és ahogy 
tud. Ilyen esetekre is felkészül a katasztró-
favédelem, a tűzoltóknak több gyakorlata is 
van évente. Mentettek már embereket tűz-
ből, hárítottak már el vegyi katasztrófát, leg-
utóbb a Derkovits Művelődési Központban 
fellángolt tüzet fékezték meg. Mindez persze 
csak egy védelmi gyakorlat volt. 

Sérülteket kerestek a sötétben. Hatalmas füst és 
rossz látási viszonyok között 400 embert kel-
lett kimenekíteni a színházteremből. Egy má-
sik egység a színpadon oltotta a tűzet, gázálarc-
ban törtek előre fecskendőikkel, hogy megfé-
kezzék a lángokat. Tragédiába is torkollhat egy 
tömegrendezvény, ha tűz üt ki, ilyen helyzetek-
re is készül minden évben a tűzoltóság.
 - A színpadon egy kellékgyertya begyújtotta a 
kellékeket, illetve annak környezetét, ezt a fel-
tételezett tüzet oltották el kollégáink - nyilat-
kozta lapunknak Németh Viktor, a Tiszaújváro-
si Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltópa-
rancsnoka. - Pánikkezelés, emberéletek men-
tése, tűzoltás, párhuzamosan zajlik a feladatok 
végrehajtása. Az életmentés a legfontosabb, hi-
szen minden esetben arra kell törekedni, hogy 
az emberi élet ne sérüljön egy éles helyzetben, 

gondolok itt a civil lakosság és a kollégáink 
életére is. Jelenleg kint az épület előtt az oltás 
előkészítése zajlik, bent pedig a civil lakosság 
mentése van folyamatban. Mivel ez egy gya-
korlat, egy kicsit lassabban történik minden, 
mint élesben, mert olyan szakmai fogásokat 
gyakorolnak be ilyenkor a tűzoltók, amik iga-
zából résztevékenységek, ezt most „felfűzik”, 
hiszen egy komplex gyakorlat során lehet ezt 
megtapasztalni. 
A katasztrófavédelem öt autóval, több ezer li-
ter vízzel teli tartályokkal érkezett a helyszínre.

 

- Nincs az a tűz, amit ennyi vízzel ne lehetne el-
oltani - magyarázza megnyugtatóan kérdésem-
re Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség kirendeltségvezetője.  
Tűzoltók futnak, cikáznak az épület körül és 
bent mindenütt. Kint a tömlőket szerelik, bent 
már életet mentenek. 
- Élesben még szerencsére nem szembesül-
tünk ilyen eseménnyel. - mondja Macz János. 
- Ez az objektum nagyon szerteágazó, nagyon 
sok feladat jelenhet meg, hiszen van tükrös te-
rem, színpad, hatalmas nézőtér és az sem ki-
zárt, hogy egyszerre több helyiségben van sok 
ember, emellett még a kiszolgáló személyzet 
is elhelyezkedik valahol, a világosító részben, 
az irodákban. A riasztásoknál fokozatokat ha-
tároznak meg. Egy ilyen esemény egy ötös, ki-
emelt riasztási fokozatot jelenthet, ami azt je-
lenti, hogy több egységet, magasból mentőt ve-
zényelnek a helyszínre a megye szerei közül, 
hiszen csak így lehetne megoldani a feladatot. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy a tűzoltásra kel-
lene bevetni ezeket az egységeket, hanem a lét-
szám kezelésére kellene használni. 
Az elmúlt hetekben többször is tűzoltóautók 
sorakoztak a Derkovits körül. A járókelők ta-
lálgatták, mi történhetett, néhányan megálltak 
bámészkodni, élőben kísérték figyelemmel a 
vészhelyzet elhárítását. 

- Ez nem az első gyakorlatunk volt a művelődé-
si központban. Rendszeresen visszatérő felada-
tunk, hiszen itt nagy létszámot kell kezelni, ha 
az esemény úgy kívánja. A feladatainkat, gya-
korlatainkat ismételni kell, hiszen a tudás meg-
kopik, ezért mindig szinten kell tartani, mindig 
fel kell újítani. Az állományunk cserélődik, na-
gyon sok fiatal van, a régiek nyugdíjba mentek, 
elmentek, úgyhogy a fiatalokat is trenírozni 
kell, ezek pedig nagyon jó alkalmak erre. Egy 
tömegrendezvénynél az a nagy feladat, hogy 
nagy tömeggel, sok emberrel kell számolni, és 
valójában a pánik az, ami kezelhetetlen, vagy 
legalábbis nehezen kezelhető. Amikor az em-
ber élesben egy ilyen szituációba kerül, igazá-
ból akkor derül ki, hogyan reagál az esemény-
re. Az embereket nem lehet arra felkészíteni, 
hogyha bajba kerülnek, hogy reagáljanak. Le-
het tanácsokat adni, de ott és akkor dől el min-
den, abban a vészhelyzetben, abban a szituáci-
óban, hogy hogyan tudja kezelni, és ha ő nem 
megfelelően reagál egy adott eseményre, a tűz-
oltóknak - amellett, hogy feladatot is kell vég-
rehajtani -, az ő pánikjukat és az ő kiszámítha-
tatlan reakciójukat is valamilyen formában ke-
zelni kell - mondta Macz János.

berta

Akár SMS-ben is 
kérhető a postázás

 
Akinek még nincs ügyfélkapuja, és nem is szeretne a digita-
lizáció útjára lépni és ügyfélkaput nyitni, az idén is kérhe-
ti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási ter-
vezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az 
adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérel-
met SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz már-
cius 16-áig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok 
szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adat-
tal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésé-
re kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elké-
szített tervezeteket a NAV március 15-étől elektronikus formá-
ban, KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, tele-
fonos azonosítás) utáni belépést követően elérhetővé teszi. Aki-
nek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását 
március 16-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV 
tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
Kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formá-
ban:SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
• telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21 22-es te-
lefonszámon (előzetes regisztrációt igényel)
• személyesen az ügyfélszolgálatokon.
 Aki lecsúszik a március 16-ai határidőről, május 20-áig sze-
mélyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási terve-
zetének nyomtatását. Az adózók bármikor nyithatnak ügyfélka-
put, mellyel adóbevallási tervezetüket a www.nav.gov.hu-ról és 
a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA portálon (március 
15-étől) megtekinthetik, és szükség esetén módosíthatják.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez ha-
sonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni 
egészen május 20-ig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Giada és Csongor az élen
A Mediaworks kiadóhoz tartozó Észak-
Magyarország megyei napilap, és a 
Borsod Online február 13-án, csütörtö-
kön székházában tartotta meg a „Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye Év sportoló-
ja” díjátadó ünnepséget.

A kiadó felkérésére immáron tizenhete-
dik alkalommal választották meg a me-
gyében sporttal foglalkozó újságírók az 
előző esztendő legjobb sportolóit, edző-
it, csapatait. Idén is tíz szakember adta le 
voksát.
Tiszaújvárosból négy kategóriában öt 
sportember és egy csapat volt érdekelt.
Az utánpótlás leány kategóriát Braga-
to Giada, a Tiszaújvárosi KKSE kenusa 
nyerte 31 ponttal. (Az 5. helyen végzett 
C-1 500 méteren a szegedi felnőtt olim-
piai kvalifikációs kajak-kenu világbaj-
nokságon. A Pitestiben rendezett U23-as 
kajak-kenu világbajnokságon női C1 500 
méteren ezüstérmes, míg C-2-ben a Kis-

bán Zsófia, Bragato Giada páros harma-
dikként ért célba.) E kategóriában a TKK-
SE másik üdvöskéje, Máró Anna 5. lett a 
szavazáson 8 ponttal.
- 2019 túlszárnyalta az elvárásaimat - nyi-
latkozta Giada. - Három világbajnoksá-
gon vettem részt, ott voltam az U23-as 
vb-n Pitestiben, a szegedi felnőtt vb-én, 
majd a maraton világbajnokságon Kíná-
ban. Mindegyikre kvalifikálni kellett, szin-
te nem is volt az események között pihe-
nő, talán ezért is nem sikerült már annyi-
ra jól a harmadik, a kínai verseny. Örülök, 
hogy elindulhattam pályafutásom első fel-
nőtt egyes vb-jén Szegeden, nagyon büsz-
ke vagyok az 5. helyre, a szakemberek sze-
rint ez kiváló belépő volt a felnőtt mezőny-
be. Köszönöm a zsűrinek a szavazatokat, a 
győzelmet! Köszönöm mindenkinek a tá-
mogatást, különösen edzőmnek, Krucsay 
Józsefnek, a TKKSE-nek, a városnak, az 
iskolámnak, páromnak, a családomnak. És 
nagymamámnak a finom ételeket!
Az utánpótlás fiú kategóriában is tisza-
újvárosi, a TTK triatlonosa, Lehmann 
Csongor végzett az élen, 44 ponttal. (A 
Lausanne-ban megrendezett U23-as triat-
lon világbajnokságon ezüstérmet nyert.) 
- Tavaly léptem fel a juniorból az U23-
as korosztályba, és azok után, hogy 2018-
ban junior világbajnoki címet szereztem, 
nagyon kíváncsi voltam arra, hogy eggyel 
feljebb mire leszek képes - mondta Cson-
gor. - Az év elején sokat dolgoztam, és az 
U23-as korosztályban is sikerült a világ-
bajnokságon dobogóra állnom. Tudtom-
mal nem nagyon volt példa arra, hogy va-
laki a juniorból felkerülve az első évben 
az U23-ban is érmet szerez. A vb-n min-

den összejött, és annak is örülök, Tiszaúj-
városban a felnőtt világkupa versenyen is 
viszonylag jól szerepeltem, csak néhány 
másodperc választott el attól, hogy igazán 
jó eredményt érjek el. Akkor nagyon vitt 
a szívem, lehet, hogy egy picit hamarabb 
kezdtem hajrázni, mint kellett volna, de a 
felnőtt mezőny más, itt még tapasztalatot 
kell, hogy szerezzek. Az idei célokat is ki-
tűztük, az U23-as korosztályban az Eb-n 
és vb-n állok rajthoz, ezek a versenyeken 
szeretnék érmet szerezni, valamint a fel-
nőtt férfi versenyeken szeretnék fejlődni.
Az utánpótlás csapatok versengésében a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub leány UP2-
es csapata 24 pontot kapva második lett. 
(Magyar bajnoki cím a klubcsapat orszá-
gos bajnokságon.)
Az edzők kategóriájában a TKKSE két 
mestere, Bethlenfalvi István és Krucsay 
József volt a legjobbak között, előbbi a 6., 
utóbbi a 7-8. helyre futott be.

f.l.
Bragato Giada

Lehmann Csongor
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„Egy tömegrendezvénynél az a nagy 
feladat, hogy nagy tömeggel, sok em-
berrel kell számolni, és valójában a 
pánik az, ami kezelhetetlen, vagy leg-
alábbis nehezen kezelhető.”

Macz János

Magasból mentő járművet is bevetettek a gyakorlaton.  

Sérülteket keresnek a széksorok között, tüzet oltanak a színpadon.



Tisztítószert, ápolókrémet a kamrából
Kézkímélő házi készítésű mosogatószer, aja-
kír természetes alapanyagokból, és hulla-
dékmentes életmód. Az Alapítvány Tiszaúj-
város Gyermekeinek Egészségéért kedvcsi-
náló eseményt rendezett, ahol a résztvevők a 
gyakorlatban is kipróbálhatták, hogyan le-
het egyszerű, természetkímélő anyagokból 
házilag is előállítani tisztítószereket, kréme-
ket. 

Jó volt látni, hogy a könyvtár földszinti terme 
teljesen megtelt. A fiatal hölgyektől kezdve a 
kicsit idősebbekig minden korosztály képvisel-
tette magát.
- Sokan vannak, ennyire érdekli az embereket a 
természetes életmód?
- Igen, sőt többen is lettek volna, csak mivel 

húsz főt számoltunk, meg kellett húzni a határt. 
Így valószínű, hogy még egy eseményt kell, 
hogy szervezzünk, mert olyan sok az érdeklődő 
- válaszol Pető Gabriella doktornő, az alapít-
vány elnöke, az esemény szervezője.
- Ez a mosogatószer, amit most elkészítenek, 
miben más, mint a bolti, és mi a receptje?
- Egyrészt kevesebb alkotórészből, és környe-
zetbarátabb anyagokból áll. Másrészt a bolti 
mosogatószereknél azt tapasztaljuk nagyon so-
kan, hogy kézi mosogatás után a bőrünk ren-
desen tönkremegy. Ezzel nem, ez nem bántja 
a kezünket. Nagyon sok helyről szedtük össze 
a recepteket, de az alapítvány weboldalán fönt 
lesznek. Aki érdeklődik, az interneten rengeteg 
helyen találhat erre vonatkozó leírásokat.
Közben a helyszínen mindenki megkapta a re-
ceptúrákat, és a patikamérlegek, lombikok és 
vízfürdők között munkához láttak. Amíg én a 
„Nóbel Alfréd svéd kémikus” kezdetű vegyész-
dalt énekelgettem, addig Pogonyi Petra na-
rancs illatú ajakírt készített.
- Miért gondoltad, hogy eljössz ide, és megné-
zed ezt az előadást? - kérdezem tőle.
- Itt voltam az előző előadásokon is, és itt sze-
retnék lenni majd mindegyiken. Új ötleteket 
szerzek, tetszenek ezek a receptek. Van, amit 
még én se próbáltam, úgyhogy nagyon kíván-
csi vagyok. Egyébként van sok olyan recept, 
amit megcsináltam. Egy éve kezdtem a hul-
ladékmentes életmódot, és már több mindent 

kipróbáltam. Nem viszek haza a boltból nej-
lonzacskót, vannak saját bevásárló szatyraim. 
Nem veszek flakonos vizeket, és mosható pe-
lenkát használok a kislányomnál, úgyhogy már 
sok mindent sikerült lecserélni.
- Vannak olyan élelmiszerek, melyek eleve 
műanyagban vannak, de problémát jelenthet a 
tejes doboz is.
- Igen, például vannak olyan tészták, amiket 
még csak zacskóban lehet beszerezni. Azt csi-
nálom, hogy akkor abban a zacskóban fagyasz-
tom le a húst, így újra felhasználom. Amit pe-
dig lehet, szelektíven gyűjtök. Üveges tejet saj-
nos nem lehet venni, de a piacon van házi tej, 
azt pedig újra- töltik üvegbe. De boltban nem 

láttam még csak flakonosat vagy a papírosat, 
azt szoktam én is vásárolni.
- Az élelmiszerek előkészítésekor keletkezett 
hulladékkal mit lehet csinálni?
- Próbálok a zöldségből és gyümölcsből is fris-
set venni, nem fagyasztottat vagy konzervet, 
ahhoz ugye nincs csomagolás, azt én mérem ki. 
A babot, lencsét is meg lehet így venni a pi-
acon. Utánanéztem a komposztálásnak is, de 
ez nem könnyű feladat a lakásban. Szerencsé-
re apukámék falun laknak, van tyúk, meg ku-
tya, így nekik külön gyűjtöm az ehető dolgokat. 
Van négy nagy dobozom, és hetente viszem ne-
kik a kaját.

Surányi P. Balázs

A népi kalendárium szerint hamvazószerdá-
ig tart a farsang hava, így még jócskán van 
ideje az iskolásoknak, óvodásoknak és a ha-
gyományokat ápoló felnőtt közösségeknek, 
hogy megrendezzék maszkabáljukat, tél-
űző-tavaszváró mulatságukat.

Múlt pénteken a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola tartotta farsangi mulat-
ságát a Derkovits Művelődési Központ szín-
háztermében. Mint a legtöbb iskola, ők is „rá-
dupláztak”, egymás után két előadást is látha-

tott a közönség, kora délután az alsósokat, kora 
este pedig a felsősök produkcióit.
- Ez az egyik legnagyobb ünnep az iskolás gye-
rekek életében, hiszen róluk szól, nekik szól, a 
vidámságé, a mulatozásé, a táncé ez az időszak 
- nyilatkozta az iskola igazgatója, Gál Benjá-
minné, aki legalább olyan izgatott volt, mint a 
fellépő gyerekek a színfalak mögött. -Tele van-
nak energiával, jó kedvvel, csak rájuk kell néz-
ni, minket pedig ez boldogsággal tölt el. Hetek 
ót a készülnek, próbálnak az osztályok, a taní-
tók és a tanárok, a legnagyobbak pedig a kerin-
gőre készülnek, már nagyon izgatottak, hogy 

bemutathassák, mit tanultak az elmúlt hóna-
pokban.
A Derkó minden szeglete gyerekekkel volt te-
le, pókemberek, királylányok szaladgáltak a fo-
lyosókon, cowboyok, Barbibabák és szuperhő-
sök szaladtak szüleikhez egy ölelésre vagy egy 
fellépés előtti gyors puszira. A pedagógusok 
nem bújtak jelmezbe, ők a szülőkkel együtt az 
utolsó simításokat végezték, ki sminkelt, ki fri-
zurát tupírozott, ki meg a farsangi jelmezt varr-
ta. 
- Imádjuk a farsangot, ez a legjobb - harsogják 
kórusban a minket körbevevő elsősök, s egy-

más szavába vágva mutatják ruháikat és mutat-
ják be magukat, hogy milyen jelmezt, karaktert 
választottak. Izgalomnak nyoma sincs, az talán 
majd a színpadra marad, fülig érő szájjal érkez-
nek a kánkánosok, a mesehősök, a szinkronú-
szók, a színes pávatollakkal ékeskedők és a Jo-
kerek. És hogy ez a nap valóban csak a gyere-
kekről szólt?  Igen!  Ők voltak a műsorveze-
tők, a konferansziék, a farsangok házigazdái és 
a fellépők felkonferálói. A pedagógusoknak és 
a szülőknek maradt a taps, a dicséret és gyer-
mekeik elismerése. 

berta

Katolikus farsang, vidám maszkabál

6. oldal 2020. február 20.Mindenes

A nyitótánc, a keringő a végzősök privilégiuma. 

Mi lesz ebből? Csak tán nem kánkán?

Gyakorlásképpen mindenki elkészített egy adagot.

Házi készítésű mosogatószer - hozzáadjuk a decil-glükozidot.

„...  a bolti mosogatószereknél azt ta-
pasztaljuk nagyon sokan, hogy ké-
zi mosogatás után a bőrünk rendesen 
tönkremegy.”

Dr. Pető Gabriella

Kézkímélő mosogatószer

1,5 dl víz
2 dl 10%-os ecet

1 dl decil glükozid
2 kávéskanál xantán

2 kávéskanál citromsav

A vízben feloldjuk a citromsavat és a xantánt, majd hozzáöntjük az ecetet és a decil glükozidot. 
Régi vágású kézi habverővel addig kevergetjük, amíg minden feloldódik, és kissé sűrűbb folya-
dékot kapunk. A decil glükozid kókuszolajból és cukorból készül, és majdnem minden zöld-, 
illetve natúr-bolt forgalmazza. A xantán természetes eredetű sűrítőanyag, és minden bio- vagy 
vegánboltban kapható. Citromsavból és ecetből nem muszáj étkezési minőségűt használni, az 
ipari változat is tökéletesen megfelel a célra.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 25. (kedd) 18.00 óra
A MI JÓZSINK ERZSIKE
pódium-előadás
Február 27. (csütörtök) 17.00 óra
ÖTÓRAI TEA
Közönségtalálkozó 
Vendég: Czura Karina TIKTOK - videós
Derkó MiniGaléria
RAJZAIM 
Ficzere János kiállítása
Látogatható: február 25-ig
Városi Kiállítóterem
„VÁLTOZÓ IMPRESSZIÓK”
H. Tóth László képzőművész festménykiállítása
Látogatható: március 13-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
SZEMBETŰNŐ 
Nagy Zoltán fotókiállítása
Látogatható: március 20-ig.
Február 20. (csütörtök) 17.00 óra
CSÜTÖRTÖKI TÖRI
Az utolsó magyar király
Előadó: Kiss Zoltán középiskolai történelemtanár

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
VOLT EGYSZER EGY TVK
A kiállítás látogatható: 2020. február 25 - április.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Február 20. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Február 21. (péntek) 17.00 óra
TERMÉSZETJÁRÓK „NYÁRIDÉZŐ” SOROZATA  
Hajózás a Níluson
Előadó: Illés Lászlóné, Illés László
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 25. (kedd) 16.30 óra
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Portrékészítés tojástartóból
Vezeti: Barnóczki Ulrike és Pomichal Anna gyermekkönyv-
tárosok
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
Február 25. (kedd) 17.00 óra
TÉNYEK, TÉVHITEK A TUDOMÁNYBAN
A titokzatos holt-tengeri tekercsek
Qumrán titkai
Előadó: Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 26. (szerda) 10.00 óra
LELKI FITNESZ VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISGYERME-
KES ANYUKÁKNAK
Leválási bonyodalmak
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 25. (kedd) 16.00 óra
„TÁRSAS” DÉLUTÁN 
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal
Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros

A Tisza TV műsora
Február 20., csütörtök

9:00 HétHatár: Költségvetés első olvasatban - Az év mun-
kahelye - Tűzoltógyakorlat a Derkóban - Katolikus farsang - 
Készül az évkönyv - Csillaglesen Szederkényben - Kulissza a 

kulisszák mögött -Tisztítószerek házilag
9:15 Hétről-Hétre: Kultúrházak éjjel-nappal -  Cserkészfar-

sang - NŐ az esély- Kajak-kenu erőfelmérő 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 26., szerda
18:00 Héthatár: Farsangoló iskolások - Újra zsetonnyertes - 

Kiállítás - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Cserkészfarsang - Diákműhely - Élet.

történetek.hu 

Február 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése 

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

FELHÍVÁS

SZEDERKÉNYI KI MIT TUD?
Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Színpadi produkciók
Időpont: 2020. április 3. (péntek) 15.00 óra
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- prózai színpadi produkció: színdarab, jelenet, paródia, vers, 
próza
- zenei produkció: ének, zenekari, hangszeres
- tánc: néptánc, modern tánc, hip-hop, mazsorett, hastánc, tár-
sastánc
- egyéb
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk.

Kézműves alkotások
A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendezünk.

Kiállítás-megnyitó időpontja: 2020. április 2. (csütörtök) 17.00 
óra

Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- képzőművészet
- népművészet
- foltvarrás
- textiljáték
- kötés-horgolás
- egyéb

Egy személy vagy csoport legfeljebb 3 alkotással pályázhat.
Jelentkezési lap kérhető a Derkovits Művelődési Központban, 
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, valamint letölthető az 
intézmény honlapjáról és Facebook-oldaláról.
Jelentkezési határidő: 2020. március 24. (kedd)
Bővebb információ: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Füredi Zsuzsanna művelődésszervező Tel.: 70/383-2654, 
E-mail: furedizsuzsa@tujvaros.hu

kronika@tiszatv.hu

Kis híján döntős az Eötvösből
„Kisgimnazistáink” közül ketten - Bolgár Dániel (képünkön balra) és Cziáky Ádám (a képen 
jobbra) 7.H osztályos tanulók - megmérették magukat a Varga Tamás matematikaversenyen. Az 
általános iskolából hozott alapos tudás mellé a gimnáziumban elsajátították azt, hogy miként 
kell kidolgozni a feladatok megoldását pontosan, követhetően, logikusan felépítve. Így az el-
ső fordulóból magabiztosan jutottak tovább a megyei fordulóba, ahol kategóriájukban a megye 
legjobb 31 hetedikese találkozott. A feladatlapokat a Földes Ferenc Gimnáziumban írták meg 
január 21-én. A napokban kihirdetett eredmények alapján mindketten az első harmadban végez-
tek. Bolgár Dániel a 9., míg Cziáky Ádám az 5. legtöbb pontszámot szerezve zárta a versenyt és 
mindössze 2 ponttal maradt el az országos döntőbe jutott 4. helyezettől.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!
A diákokat matematikából tanítja, és a versenyre felkészítette: dr. Fülöpné Gyuricskó Krisz-
tina.

Szaniszló László
mb. intézményvezető

7. oldal2020. február 20. Kultúra/Oktatás

Bemutatóórák
 a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola emelt szintű angol nyelvet és emelt óra-
számú dráma és táncot tanuló osztályaiban
Bemutatóóra emelt szintű angol nyelv tantárgyból:
A 7.b-ben (1-es csoport) tanít: Szabóné Gubányi Éva
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 30-as terem. 
Időpont: 2020. február 25. 9.00
A 2.b-ben (1-es csoport) tanít: Nagy Noémi
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 39-es terem
Időpont: 2020. február 27. 8.00
Bemutatóóra emelt óraszámú dráma és tánc tantárgyból:
A 1.a-ban tanít: Mucza-Krisztin Judit
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., tornaszoba
Időpont: 2020. február 25. 10.00 
Bejelentkezés szükséges az 544-520-as telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó 
intézményvezető-helyettes

MEGHÍVÓ
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatót tart

az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, 
amelyre meghívjuk a 2020/2021-es tanévben az 

1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamot kezdő tanulók szüleit. 
Időpont:

2020. március 10. (kedd) 16:30 óra.
Helyszín:

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója
Meghívott egyházak:

A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görögkatolikus Egyházközség, valamint a

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség 
képviselője.

A Magyarországi Református Egyház részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!
  Hok Csaba 

   intézményvezető 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2020. február 26-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György polgármester,

a 2. sz. választókerület képviselője
2020. február 24-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-

508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót gyógymasszőr munkakör betöltésére teljes munkaidős 
közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre történő fog-
lalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a ké-
rőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-

rálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 29.
- Elbírálás határideje: 2020. március 5.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 50003-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 
„gyógymasszőr”.

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Tiszaújváros képviselő-testülete 2020. február 27-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti ta-
nácskozó termében. 

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére (kiegé-
szítő javaslat)
3. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szó-
ló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi városi rendezvényeinek tá-

mogatására, valamint Tiszaújváros 2020. évi rendezvénynap-
tárának módosítására
5. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési 
díjának meghatározására
6. Javaslat a települési önkormányzatok számára nyújtha-
tó könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére
7. Javaslat a kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályáza-
tok elbírálására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Hamvas Béla Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 
2020. évi szakmai munkatervének elfogadására
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Gyógymasszőr munkakör

Ülésezik az önkormányzat

A református óvoda 
nyári zárva tartása

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot, 
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tisza-
újvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

ZÁRVA
2020. július 20. - augusztus 14.
2020. augusztus 03. - 14. A Tiszaújvárosi Napközi Ottho-

nos Óvoda Bóbita épülete bizto-
sítja az összevont ellátást.

NYITVA
2020. augusztus 17 - 31. Nyitva és összevont ügyeletet 

biztosít a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Óvoda.

2020. szeptember 1-jétől az épület minden csoportja teljes nyit-
vatartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a 
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben 
értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Nyugdíjas közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2020. március 3-án 
14.30 órától tartja éves közgyűlését, amelyre ezúton tisztelet-
tel meghívom tagjainkat. (Határozatképtelenség esetén az is-
mételt közgyűlés megtartása 15.00 órától lesz.)
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazin-
czy út 2.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2019. évben végzett munkájáról
Előadó:  Varjas Lászlóné   elnök
2. Beszámoló az egyesület 2019. évi gazdasági munkájáról
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a Felügyelőbizottság 2019-ben végzett mun-
kájáról
Előadó: Kapus Erzsébet bizottsági elnök
4. Egyebek.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelené-
sükre számítok.

Varjas Lászlóné elnök

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve: 
OPAL Szolgáltató Zrt.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
működési helye:
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az OPAL Szolgaltató Zrt. telephelyén 
stratégiai céllal kőolaj tárolása történik. 
A kőolaj a telephelyre a MOL-ból cső-
vezetéken érkezik. A kőolaj kiszállítá-
sa a MOL Logisztika tiszaújvárosi tele-
pére csővezetéken zajlik. A telephelyen 
2 db 80000 m3-es tartály található, ösz-
szesen 160000 m3 névleges tárolókapa-
citással. A tartályok védőgyűrűs kialakí-
tásúak, amelyeket 2,5 m széles felfogó-
teret képező acél védőgyűrű vesz körbe. 
A védőgyűrű kármentőként funkcionál. A 
telephelyen összesen 137600 tonna kőo-
laj lehet jelen. A tárolt kőolaj mennyisé-
ge miatt az üzem felső küszöbértékű ve-
szélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek 
minősül. A cég kérelme a soros felülvizs-
gálatra benyújtott egységes szerkezet-

be foglalt biztonsági jelentésének elfoga-
dására, valamint a 2015. 01. 16-án kelt, 
35500/426-1/2015.ált. számú katasztró-
favédelmi engedélyének meghosszabbí-
tására vonatkozik. Ezzel összhangban, a 
jogszabályi előírások alapján a cég elké-
szítette a biztonsági jelentését.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Vismeg Monika osztályvezető-helyettes, 
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-
037) ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb információk, Biz-
tonsági jelentések, OPAL Szolgáltató Zrt. 
biztonsági jelentése 2020 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követ-
kező címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. Az írás-

beli észrevételek benyújtásának határide-
je: 2020. március 09. 16:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás nem új 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
építésére, vagy a már működő veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem tevékeny-
ségének jelentős változására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szó-
ló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 22.§ 
(2)-(3) bekezdései alapján nem kell köz-
meghallgatást tartani.
Az illetékes hatóság elérhetősége, kap-
csolattartási adatai :
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15., 3501 
Pf.:18., Tel.: +3646502962, Fax: 
+3646502963, email: borsod.titkarsag@
katved.gov.hu
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje: 2020.04.15.

Dr. Fülöp György
polgármester

8. oldal 2020. február 20.Közlemények



Pszichiáter 
munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére teljes mun-
kaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a ké-
rőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírá-
lóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 26.
- Elbírálás határideje: 2020. március 4.
- Az állás betölthető: 2020. március 6.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50145/2020., valamint a munkakör megnevezését: 
„PSZICHIÁTER SZAKORVOS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-
13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alap-
ján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátá-
sért felelős orvosigazgató beosztás (ma-
gasabb vezetői megbízás) ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: a veze-
tői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő mun-
kakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nincs szükség, 
ha a közalkalmazott a kinevezéskor lega-
lább 5 éves, költségvetési szervnél eltöl-
tött szakmai gyakorlattal rendelkezik. El-
lenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hó-
nap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakor-
lója: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Váro-
si Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompe-
tencia körébe tartozó munkavégzés a jog-
szabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglal-
tak, valamint a munkaköri leírás alap-
ján, így különösen a járóbeteg-szakellá-
tás orvosszakmai feltételeinek biztosítá-
sa, a gyógyító-megelőző tevékenység ter-
vezése, szervezése, ellenőrzése, irányítá-
sa, különös figyelemmel az egészségügyi 
szolgáltató szakmai követelményeknek 
megfelelő folyamatos és gazdaságos mű-
ködtetésére, illetve a rendelőintézet Szer-
vezeti és Működési Szabályzatában meg-
határozott további feladatok ellátása, a 
43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. 
§ (2)-ában meghatározott feladatok ellá-
tása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányren-
delet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, 
szakorvosi képesítés, legalább öt év gya-
korló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés, vagy 
egészségügyi (szak)menedzseri képe-
sítés, vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jog-
szabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával való rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, 
illetve a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény alapján jogosultság 
három hónapot meghaladó tartózkodásra.
• vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg a fentebb megjelölt közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló 
dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét 
igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak 
megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a je-
lentkező által benyújtott dokumentumo-
kat az azt véleményező, elbíráló szemé-
lyek és testületek (ideértve különösen a 
munkáltató szervezet véleményező bi-
zottságát, Szakmai Vezető Testületét) 
megismerhetik, és a jelentkező az álta-
la benyújtott iratanyagban foglalt szemé-
lyes adatainak az eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány annak igazolásá-
ra, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdése-
iben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglété-
ről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járó-
beteg-szakellátási (legalább rendelőinté-
zeti) szakmai profilú egészségügyi szol-
gáltató működtetésében szerzett szakmai 
tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi in-
tézmények és szolgáltatók közötti szerve-
zésében, betegút menedzsmentjében szer-
zett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfo-
kú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szin-
tű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett ve-
zetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban 
szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 5/50144/2020. 
valamint a munkakör megnevezését: já-
róbeteg-szakellátásért felelős orvosigaz-
gató  
• Személyesen a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet székhelyén: 3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 11-13., II. eme-
let, 206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. március 20.
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. 
(XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában fog-
laltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
március 31.
A munkakör betölthetőségének várható 
időpontja: 2020. április 1.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megje-
lenés dátuma: 2020. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információ a 49/544-600-as tele-
fonszámon kérhető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) Tiszaújváros településen a hivatal elnöke ál-
tal 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata 
szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követke-
zők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, 1942,  
A lakosság utazási szokásai.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízá-
sából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válasza-
dásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű min-
tavétellel történik az ország különböző településein. Az adat-
felvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a tár-
sadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Eu-
rópai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általá-
nos adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bi-
zalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. 
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető 
a +36 80 200-766-os telefonszámon munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 
óra között, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen. Az adatgyűj-
tés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatók-
nak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosigazgató beosztás

Lakossági adatgyűjtések

Szelektív 
begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2020. február 20-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal2020. február 20. Hirdetmények

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Óvodák zárva, 
nyitva

Zárva 

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája 
(Tiszaújváros, 
Dózsa u. 9.)

2020. június 29. - július 24. 
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2020. június 29. - július 24. 
között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros, 

Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - augusztus 21. 
között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.)

2020. június 29. - augusztus 21. 
között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2020. június 29. - jú-
lius 24. között

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - au-
gusztus 21. között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2020. augusztus 24-étől minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.
  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Zenededíj
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizeté-
si határideje 2020. február 28. 
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00-17.00 óráig van lehetőség a Vándor Sándor Ze-
neiskola épületében (Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse. 

Hok Csaba intézményvezető

Szakképzett ápolónő vállal egyénre szabottan 
teljes körű 

idősgondozást, igény szerint kötözést, 
szakápolást.

 Tel.: 70/ 424-9376

10. oldal 2020. február 20.Hirdetés

Tiszaújváros, Juhar köz-

ben garázs eladó. Akna, 

padlás, villany van. 

Ára: 3,7 millió Ft. 

Tel.: 20/9122-807



A Sportcentrum eseményei 
 Február 21. (péntek)

Kézilabda
18.00 TSC - Alsózsolcai KSC női kézilabda bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok
 

Február 22. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Sajószöged - Hejőszalonta ifjúsági edzőmérkőzés 
    Műfüves pálya
11.00 FCT - Tállya felnőtt edzőmérkőzés 
    Műfüves pálya
13.00 Sajószöged - Polgár felnőtt edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
Teremlabdarúgás
09.00 Meghívásos utánpótlás teremlabdarúgó torna  
    Edzőterem, Játékcsarnok

Február 23. (vasárnap)
Teremlabdarúgás:
09.00 Meghívásos utánpótlás teremlabdarúgó torna 
    Edzőterem, Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 Emőd - Szirmabesenyő felnőtt edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya

Húzódzkodástól a hasprésig
KajaK-Kenu. Gyerekek futkároztak, ker-
getőztek, játszottak, nevetgéltek az edző-
teremben. Volt energiájuk a húzódz-
kodás, a fekvőtámasz, a lábemelés, a 
sprint és a hasprés között. 

Ilyenek a sportolók, akkor is mozognak, 
ha nem kötelező. A feladatokba pedig 
mindent beleadnak. A hajók ugyan most 
a csónakházban pihennek, de nem soká-
ra kezdődik a szezon, irány a víz, a ver-
senyek izgalmas időszaka. Addig is ma-
rad az edzés és a szokásos téli erőfelmé-
rő, melynek tiszaújvárosi állomását múlt 
szombaton rendezték meg. 
Tíz egyesület 203 sportolója nevezett, a 
8 és 14 éves kor közötti korosztály mérte 
össze egymással erejét. 
- Sokat szigorítottak a szabályokon - 
mondta Bodri Márk (Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület) a 
húzódzkodás után - tizenkettőt fogadtak 
el nekem. A futáson már túl vagyok, re-
mélem a többi feladat is jól sikerül. Jó, 
hogy van ez a verseny, mert tökéletes ké-
pet ad arról, hogy hogyan sikerült a téli 
alapozás. Én úgy látom magamon, hogy 
tavaly óta rengeteget fejlődtem. 
Plank, hasprés, 12 perc futás a szabadban, 
30 méteres sprint, húzódzkodás a nagyok-
nak, rögzített karú függés a kicsiknek és 
lábemelés fej fölé - ezek a feladatok vár-
tak a gyerekekre. 
- A legjobban a plank megy - mondta Vi-
szokai István (Tokaji Vízi Sportklub) -, 
ezt otthon is szoktam sokat gyakorolni. 
Egy-két éve kezdtem el kajakozni, ami-

kor unokatestvérem elkezdte, akkor én 
még thai boxra jártam, de átiratkoztam 
kajakra, mert jobban tetszett. 
Zsófi Emma (Miskolc) öt éve kajakozik, 
emellett kézilabdára is jár. 
- A rögzített karú lógásnál 27 másodper-
cig bírtam, a planknál megcsináltam a 
maximumot - kezdte -, négyszer már vol-
tam első ilyen versenyen, egyszer pedig 
negyedik. Azért jó egyébként sportolni, 
mert erősebb leszek tőle. 
Fekete Nórát (TKKSE) a 30 méteres 
sprintfutás után csíptük el, igaz, nem volt 
könnyű, mert ahogy a rajthoz is szaladt, a 

cél után se pihent. 
- Azt nem mondanám, hogy erős vagyok - 
mondta Nóra -, de azért van bennem erő. 
Várom már a versenyeket. Azért kezdtem 
sportolni, mert éreztem, hogy jó lenne 
egy kis mozgás, sport. Lassan három éve 
kenuzok már. Azért jó, ha valaki sportol, 
mert jobb lesz tesiből is, de nem is ez a 
lényeg, azért is jó sportolni, mert ha unat-
kozol, akkor simán eljöhetsz futni, vagy 
bármit mozogni. 
Az egyik legnehezebb a húzódzkodás 
volt. 
- Lehetett volna jobb is - mondta Fodor 
Fedóra (City-Gas Tiszafüred Kajak-Ke-
nu SE) -, de meg vagyok elégedve. Arra 
kell figyelni, hogy fel kell magasra emel-
ni az állunkat, és nem lehet a másik irány-
ba fogni a húzódzkodó rudat. A fekvőtá-
masz még hátravan, azt szeretem is. 
Országosan hat helyen rendeztek erőfel-
mérőt, ennek egyik állomása volt Tisza-
újváros, itt az ország észak-keleti régió-
jának egyesületei vettek részt, 203 neve-
zés érkezett. 
- Azt látjuk, hogy tele vannak energiával 
a gyerekek. A hétköznapokban is? - kér-
deztem Béke Lászlót, a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnö-
két. 
- Igen, ebben a sportágban igen. Nagyon 
lelkesek és nagyon jól vannak edzve ezek 
a gyerekek, azt gondolom, hogy minden 
tekintetben. Nem csak a fizikai, hanem a 
lelki edzettségükre is igaz, itt csak jót ta-
nulnak - mondta az elnök. 
Megtanulnak szabályok szerint élni, biz-
tatni, segíteni, szurkolni. Egy ilyen ver-
seny támpont nekik és edzőiknek is. 
- Egy ilyen verseny megtöri a téli mono-
tonitást - mondta Kubin Ádám, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség főtitkára -, jó le-
zárás a gyerekek számára, fel tudják mér-
ni, hogy mennyit fejlődtek a télen. Tavaly 
ősszel is voltak ilyen erőfelmérők, ez jó 
lehetőséget nyújt arra is, hogy összeha-
sonlítsák a két eredményt, így egzakt mó-
don mérhető a fejlődés. Két évvel ezelőtt 
kidolgoztunk egy tehetségmenedzselési 
programot, pontos, meghatározott elvárá-
si szintekkel és feladatleírásokkal, ez egy-
séges rendszerben méri a gyerekeket. 

Fodor Petra

A TKKSE eredményei
U-8, U-9 versenyzők, akik aranyzóna minősítést szereztek: Bethlenfalvi Regő, De-
ák Olivér, Suhajda Gábor, Nagy Mihály, Rácz Sára, Bartha Edit, Bethlenfalvi Ken-
de.
U-10 lányok: Andrássy Lujza 5. hely.
U-11 fiúk: Juhász Dominik 2., Bartha László 5., Molnár Bendegúz 7. hely.
U-11 lányok: Macsó Lili 1., Fekete Nóra 4., Hatvani Réka 7., Tóth Anna 8. hely.
U-12 fiúk: Hevesi Dániel 1., Aczél Márton 2., Rácz Máté 4., Bukta Gergő 6., Széll 
Kristóf 12., Suhajda Péter 16. hely.
U-12 lányok: Horváth Hanna 1. helyezés.
U-13 fiúk: Mircse Iván 1., Magyar Ádám 9., Balogh Martin 11., Tagliatti Péter 17. 
hely.
U-13 lányok: Horváth Kata 1., Gémes Blanka 4., Papp Lara 6., Tóth Petra 9. hely.
U-14 fiúk: Kaczvinszki Tamás 3., Andrássy Dénes 5., Juhász Ádám 7., Zsíros Zsom-
bor 8., Galambos István 9., Munkácsi János 11., Kakuk Levente 12., Császár Mi-
lán 13., Bodri Bánk 19., Szegi Zsombor 21., Szarka Dániel 23., Drencsik Balázs 27. 
hely.
U-14 lányok: Kovács Fanni 5., Hudi Vivien 7., Utassy Melinda 13.hely.

Tatamiról dobogóra

Ellentétes félidők

Karate. Szirmabesenyőn rendezték meg a VI. Sajó Kupa 
meghívásos karatebajnokságot, melyen kezdő és haladó ka-
ratékák indulhattak 7 versenyszámban. A tiszaújvárosi Jus-
titia Fuji-Yama 20 versenyzővel indult, akiket 3 edző kísért 
el és egy bíróval is részt vettek a megmérettetésen. 

A tiszaújvárosiak szivacs kumitében, katában, családi katában 
álltak a tatamira, és a legfiatalabb versenyzőt is ők adták, aki 
alaptechnikai kategóriában versenyzett. Nagyon szép eredmé-
nyek születtek, mindenki felállt a dobogó valamelyik fokára. 
Eredmények:
Családi kata: Fejes Árpád, Fejes Csilla, Fejes Renáta 1. hely., 
Kertész L. Blanka, Kertész L. Bianka 2. hely. 
Kádár Balázs sz. kumite 1. hely, kata 1.hely, Jenei Bálint sz. ku-
mite 1. hely, kata 1.hely, Bakos Márk sz. kumite 1.hely, Sarkadi 
Csenge sz. kumite 1.hely, Gonda Nikolett sz. kumite 2. hely, ka-
ta 1.hely, Grenczel Áron kata 1. hely, Gyürky Eszter kata 1. hely, 
Kurucz Hanna kata 2. hely, Kurucz Gergő kata 2. hely. Zohori 
László sz. kumite 2. hely, Szilvási Norbert sz. kumite 2. hely, Ifj. 
Tóth Imre kata 2. hely, Jenei Lőrincz sz. kumite 3. hely, kata 3. 
hely, Riczu Levente sz. kumite 3. hely, kata 3. hely, Bakos Ivett 
alaptechnika 2. hely.
Összesen tehát 10 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérem a mérleg.

Labdarúgás. A téli alapozás negyedik hetének végén a cso-
porttárs, 15. helyezett DVTK II otthonában játszott felké-
szülési mérkőzést a Tiszaújváros, és nyert.  

DVTK II. - TFC Tiszaújváros
2-3 (0-3)

TFCT: Tóth - Bokros, Lippai, Gelsi, Tóth, Kulcsár, Burics, Már-
ton, Hussein, Kristófi, Pap,
Cserék: Herceg, Bene, Molnár, Nagy D., Kundrák, Horváth 
Gól: Kristófi 2, Pap
Az első félidő gyors Kristófi bombagóllal kezdődött, illetve tak-
tikus játékkal mindkét oldalon. Gólhelyzetekig a fiatalok nem 
jutottak el, viszont sokat ütköztek és ütöttek játékon kívül is. A 
második gólt is Kristófi jegyezte Pap labdaszerzését követően, 
majd Pap is ragasztott egy gólt a 16-osról. 
A második játékrészre a fiatalok más felfogásban jöttek ki, s 
nálunk mintha a csapat azt hitte volna, hogy vége a meccsnek. 
Hagytuk játszani ellenfelünket, alig-alig tudtuk kihozni a labdá-
kat, s a két bekapott gól is önmagáért beszél. 
Még két mérkőzés lesz a bajnoki rajt előtt, szombaton a Tállya 
csapatát fogadjuk.
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„Tavaly ősszel is voltak ilyen erő-
felmérők, ez jó lehetőséget nyújt 
arra is, hogy összehasonlítsák a 
két eredményt, így egzakt mó-
don mérhető a fejlődés.”

Kubin Ádám

Fekvőtámaszhoz készülődve. 

Hasprés az edzőteremben. 

Egy copf balra, egy meg jobbra. Tizenkét percig futottak a lányok is. 



Új tehetséggondozó program indult útjára 
Tiszaújvárosban NŐ az esély címmel, ami 
ezúttal kifejezetten lányoknak szól. A szer-
vezők olyan szakmákat, foglalkozásokat sze-
retnének népszerűsíteni a lányok körében, 
amik kifejezetten a „férfias” világban van-
nak jelen. A program segít azoknak a diá-
koknak kibontakoztatni a tehetségüket, akik 
a műszaki tudományok, a technológia, mate-
matika, informatika-robotika területén sze-
retnének érvényesülni. 

- Első alkalommal élményfestésen vettünk 
részt, aztán voltak csoportos foglalkozások, 
beszélgetések, amik nagyon érdekesek voltak, 
mert közelebbről is megismerkedtünk egymás-
sal. Aztán ellátogattunk a Miskolci Egyetemre 
és belenézhettünk egy cég mindennapi munká-
jába is - mesélte Görzsöny Gréta, aki a Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános Iskola nyol-
cadikosa, a program egyik résztvevője. - Már 
ezalatt a néhány alkalom alatt nagyon jól össze-
kovácsolódott a csapat. Mivel engem nagyon 
érdekel a grafikus szakma, nagyon jó, hogy az 
informatikai oldalt is megismerhettem és így 
össze tudom kapcsolni a kettőt, ami számomra 
még érdekesebbé teszi ezt a szakmát. 
A tehetségkutatásban három tiszaújvárosi isko-
la tanulói vesznek részt. A Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola, a Tiszaújváro-
si Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium diákjai kerültek be a tehetséggondo-
zó programba. Összesen 11-en. 
- A tiszaújvárosi gimnázium akkreditált kiváló 
tehetségpont - mondta Szaniszló László, a gim-
názium megbízott igazgatója. - Ezért minden al-
kalmat megragadunk, a saját tevékenységeinken 
kívül is, hogy a tehetségfejlesztést kiteljesítsük. 
Emellett azért is külön öröm számunkra ez a 
program, mert szeretnénk, hogy minél több gye-
rek itt maradjon a városban az érettségiig, ehhez 
pedig tudnunk kell biztosítani nekik a megfelelő 

lehetőségeket. Ezért jó, hogy két helyi általános 
iskola is részt vesz a programban, hiszen így a 
sok érdekes elfoglaltság mellett, amiket ez a pro-
jekt is kínál, az iskolánkkal is megismerkedhet-
nek, mivel itt is tartanak foglalkozásokat. 
A programban résztvevő gyerekek kiválasztá-
sában az osztályfőnökök és szaktanárok segí-
tettek a szervezőknek. 
- Kifejezetten olyan gyerekeket kerestünk, 
akiknek az érdeklődési körük megegyezik a 
pályázatban megjelölt területekkel, mint a  ter-
mészettudományok, a technika, az informatika 
tantárgyak - mondta Tóth Ilona, az EDU-MÉD 
PLUSZ Kft. ügyvezetője, a program koordiná-
tora. - Ami még nagyon fontos, hogy elsősor-
ban lányoknak szólnak a programok. Az a cé-
lunk, hogy szélesítsük a gyerekek ismereteit, 
látókörét, megismertessük őket olyan pályák-
kal, szakmákkal, amik esetleg valamiért szóba 
sem kerülnek a pályaválasztásnál.
Az iskolák padjaiban számos tehetséges gye-
rek ül, mindegyik másban kiváló. A programban 

résztvevő gyerekeket egy dolog biztosan össze-
köti, ez a természettudományok iránti érdeklő-
dés. Már most, 7-8. osztályban rengeteg ismereta-
nyaggal rendelkeznek, azonban nem csak ez fon-
tos. Csépányi-Fürjes Mária kommunikációtanár 
a megszerzett ismeretanyagon kívül  különböző 
képességeket fejleszt ki a tizenegy diákban. 
- Az intellektuális készségeket folyamatosan gya-
rapítják a tanulók azzal, hogy iskolába járnak, ta-
nulnak - mondta.- Azonban gondoljunk bele a sa-
ját életünkbe, ami nem csak adatról, információ-
ról és logikus elemzésről szól. Elmaradhatatlan az 

emberi oldal, az együttműködés, az egymásra fi-
gyelés, a motiválhatóság, nyitottság, kreativitás. 
Azt tudnunk kell, hogy az érzelmi intelligencia 
sanyarú sorsú a magyar közoktatásban, és nagyon 
fontosnak tartom belekapaszkodni minden olyan 
lehetőségbe, ami ezt az oldalát is fejleszti a jövő 
generációjának. Ha megnézünk például egy mér-
nököt vagy egy kutatót, nem egyedül dolgozik, 
hanem többnyire csapatban hoznak létre nagy 
dolgokat. Ahhoz azonban, hogy valakiből jó csa-
patjátékos vagy sikeres vezető legyen, nem csak a 
szakmájához kell, hogy értsen, hanem a körülötte 
dolgozó emberekkel is meg kell találnia a közös 
hangot. Sokszor mondjuk azt valakire, hogy szü-
letett vezető vagy, hogy jól el tudja adni magát. 
Ezek azonban nem adottságok, ezek fejleszthető 
képességek, amik akkor működnek jól, ha a kép-
zeletbeli mérleg két serpenyőjében megfelelő mi-
nőségű és mennyiségű érzelmi és értelmi képes-
ségek kerülnek. 
- A pályaválasztás előtt rendszerint összeülnek 
a családok és próbálják kitalálni, hogy milyen 
pályát válasszon a nyolcadikos gyerek. Sőt, az 
a tapasztalat, hogy nem is pályát, hanem in-
kább középiskolát céloznak meg - nyilatkoz-
ta lapunknak Kormos Dénes kutató-fejlesztő 
szakpedagógus, a Kárpát-medencei Tehetség-
segítő Tanácsok Kollégiumának elnöke. - Úgy 

vélik, akár a szülők, akár a gyerekek, hogy van-
nak nőies és férfias szakmák. Ezért gondoltuk, 
hogy új kapukat nyitunk ki, hiszen mindig min-
den változik, fejlődik. Mára megjelentek olyan 
szakmák, amik például tíz évvel ezelőtt még 
nem léteztek. Célunk, hogy feloldjuk a meg-
rögzött szokásokat és pontosan ezért élménye-
ket biztosítsunk a gyerekeknek, hogy tapasztal-
hassanak, lássanak, ismerkedjenek. Mindebből 
nem biztos, hogy pályaválasztás lesz, de a pél-
dákon keresztül épüljenek bele a gondolkodás-
módjukba, szemléletükbe, ami esetleg érdek-
lődést, kíváncsiságot indít el. Én tudom, hogy 
ezek a dolgok nagyfokú bátorságot igényel-
nek, mind a szülőtől, mind a gyerekektől, de mi 
azért vagyunk itt, hogy erősítsük őket abban, 
hogy igenis próbálják ki, vállalják fel, kockáz-
tassanak! Nem baj, ha az elején nem sikerül.
- Meddig tart a program?
- Januárban kezdődtek a foglalkozások, ami-
ket heti rendszerességgel tartanak különböző 
szakemberek. Azonban sok pályázattal ellen-
tétben, mi nem szeretnénk megszakítani a kap-
csolatot a gyerekekkel. Továbbra is fogni sze-
retnénk majd a kezüket, segítünk nekik abban, 
hogy olyan szakmát találjanak, amiben valóban 
sikeresek tudnak lenni.

ema
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„Célunk, hogy feloldjuk a megrögzött 
szokásokat és pontosan ezért élménye-
ket biztosítsunk a gyerekeknek, hogy 
tapasztalhassanak, lássanak, ismer-
kedjenek.” 

Kormos Dénes

A feladatok is összekovácsolják a csapatot. 

Szemben a sztereotípiákkal 
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