
Kitűnő 
tanulók

/4. oldal

Jöttek, mentek, 
edzenek, játszanak

/9. oldal 

Huszár Andorra
emlékeztek

1996 júniusa óta áll a MOL Petrolkémia irodaházának falán a 
Huszár Andor tiszteletére állított emléktábla. A TVK egykori le-
gendás vezérigazgatójára minden évben együtt emlékeznek a ré-
gi kollégák, barátok, a család és a város vezetése, akik idén is el-
hozták az emlékezés virágait. Koszorút helyeztek el a TVK Pet-
rolkémia Nyugdíjas Klub tagjai, a MOL Petrolkémia Zrt. képvi-
selői és a város közösségét képviselve Molnár István alpolgár-
mester. Huszár Andor több mint 20 évig vezette a TVK-t, mun-
kásságának tisztelegve tavaly az önkormányzat a vezérigazgató 
nevével fémjelzett díjat is alapított, amit minden évben augusz-
tus 20-án adnak át olyan személyeknek, szervezeteknek, akik, 
vagy amelyek az iparban maradandót alkotnak.  

Munkaszüneti nap a hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztisztviselői 
napra való tekintettel 2020. július 1-jén (szerda) a Polgármes-
teri Hivatalban a munkavégzés szünetel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A poliol beruházás mellett folytatódik az Olefin 1 üzem úgyneve-
zett élettartam meghosszabbítási projektje is. Ennek részeként egy 
új hőhasznosító kazán építése folyik jelenleg, melynek az az ér-
dekessége, hogy ez Magyarországon a legnagyobb olyan beruhá-
zás, amelyet üzemelő berendezésen, üzemelő gyáron végeznek. Így 
több mint 20 évvel hosszabbodhat meg a gyár élettartama, emel-
lett a projekt egy komoly energiahatékonysági beruházást is jelent. 
Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt vezérigazgatója lapunknak 
elmondta, hogy az elmúlt időszak ebben a projektben is támasztott 
nehézségeket, amelyeket sikerült áthidalni. Ebben annak is szerepe 
volt, hogy a munkák első fázisa már 2019-ben elkezdődött a nagy-
leállás idején, hiszen ezt a beruházást egyébként is a nagyleállások 
időszakában végzik, emiatt nem állítják le külön a gyárat. Jelenleg 
is folynak az előkészületek a következő nagyleálláshoz, amikor be-
fejeződnek a munkák, ebben az időszakban fogják „élőre kötni” a 
kazánt. Ez 2022-ben valósul majd meg. 

Hétfőn megtartotta utolsó ülését a Pre-
venciós Bizottság, amely hónapok óta 
figyelte a koronavírus-járvány helyze-
tet, tárgyaltak, döntöttek, egyeztettek a 
kérdésekről, a város új szabályok sze-
rinti működésről. 

A veszélyhelyzet véget ért ugyan, de az 
élet nem tért vissza a régi kerékvágásba. 
- Azt látjuk, hogy az első periódus véget 
ért - mondta Dr. Fülöp György polgár-
mester -, nagyon remélem, hogy a mos-
taninál nem lesz veszélyesebb a hely-
zet. Hétfőn a Prevenciós Bizottság meg-
szüntette tevékenységét, én mindenkinek 
megköszöntem azt az áldozatos munkát, 
amit Tiszaújvárosért végzett. Folyama-
tosan egyeztetünk a szakértőkkel, az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok vezetőivel, az intézmények vezetői-
vel annak érdekében, hogy ez az újranyi-
tás milyen szabályokat von maga után, 
hiszen ugyanúgy nem tud folytatódni az 
élet, mint annak előtte volt. Minden in-

tézménynek, cégnek megvan a maga sa-
játossága, csak hogy egy példát is mond-
jak: az Ezüsthíd Gondozóházban és Idő-
sek Otthonában lehet látogatni az ott ellá-
tottakat, de nyilván ott szigorúbbak a sza-
bályok, amiatt, hogy veszélyeztetett kor-

osztályt gondoznak. Köszönöm minden-
kinek, aki tett azért, hogy a védekezés si-
keres legyen és nagyon köszönöm a vá-
ros valamennyi polgárának, hogy segítet-
tek, abban hogy Tiszaújvárost meg tudjuk 
óvni a vírustól. 

Jól halad 
az olefin projekt

Sikeres volt a védekezés

Újraindult szakellátások, kicsit másképp

Lakástűz a Tisza úton
Kedden késő délután tűz ütött ki a Tisza út 30. szám alatti lakóház egyik földszin-
ti lakásában. A tűzoltókat 16:53-kor riasztották. A kiérkezett egységek rövid fel-
derítés után három vízsugárral  oltották a tüzet és kiürítették az épületet. A 16 la-
kásos társasházból hét embert menekítettek ki, az érintett lakásban, ahonnan a tűz 
kiindult, senki sem tartózkodott, a tulajdonos házon kívül volt. Az elsődleges in-
formációk szerint vélelmezhetően elektromos rövidzárlat okozhatta a tüzet. A la-
kásban mintegy 15 négyzetméter területen égett a tűz, többnyire berendezési tár-
gyak semmisültek meg. A többszintes épületet a hatalmas füst miatt átszellőztet-
ték. A kigyulladt lakás tulajdonosa azóta sem mehetett vissza otthonába, az éjsza-
kát máshol töltötte, ebben az önkormányzat volt segítségére. A tűzoltóságtól ka-
pott információk szerint egyelőre még nem költözhet vissza a lakásba, hiszen a 
nagyfokú hőterhelés miatt a közművek is megsérültek. Az ÉMÁSZ a vizsgálat 
idejére kikapcsolta az áramot az épületben, amit folyamatosan ad vissza a lépcső-
ház lakóinak - tájékoztatta lapunkat Németh Viktor tűzoltóparancsnok.
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Hétfőn utoljára ülésezett a Prevenciós Bizottság. 

Türelem - ebből kell most a legtöbb, pedig tudjuk, ha valakinek egészségügyi problémája van, ebből van a legkevesebb. A 
koronavírus-járvány okozta egészségügyi helyzet igencsak felforgatta az addig megszokott rendet a városi rendelőinté-
zetben is. Cikkünk a 3. oldalon. 
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A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
SIMONNÉ VARGA KATALIN

a szerető feleség, édesanya, nagymama és a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola tanára 2020. június 23-án 

hosszú betegség és kitartó küzdelem után 
61 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2020. június 30-án, kedden 11 órakor lesz 
a városi temetőben.

Az angyalok vigyázzanak rá ezután.
A gyászoló család

„Angyal-ének szól ma földön, égen…”
Egy édesanyát, nagymamát, szerető hitvest, jó embert, barátot, kollégát fogadnak 
fenn, akitől mi itt elköszönni kényszerülünk. Katika, Simonné Varga Katalin 1986-
tól városunk diákjainak sokaságát nevelte, tanította halk szóval, szeretettel 2020. jú-
nius 23-ig. 
1998-tól munkatársként kísérhettem figyelemmel áldozatos munkáját. Tanítványai 
mindannyian példát kaptak tőle emberségből, a magyar nyelv és hazánk történeté-
nek tiszteletéből. Tanárként széleskörű ismereteket nyújtott diákjai számára, osztály-
főnökként összetartó közösséget épített, munkaközösség-vezetőként koordinálta a hu-
mán területen dolgozó pedagógusok munkáját.  Műsorok sokaságát állította össze és 
konferálta szép beszédével. Diákjait lelkiismeretesen készítette fel tanulmányi verse-
nyekre, akik ennek köszönhetően mindig szép eredményekkel öregbítették az iskola 
hírnevét. A több, mint ezer iskola részvételével megrendezett nemzetközi Re: formá-
ció–Kulturális kincskereső versenyen a döntő VI. helyezéséig segítette diákjait. Nem 
csak gyerekeket tanított, mentorként igyekezett tudása legjavát átadni mentoráltjának. 
Tanítványai körében mindig felvidult, feladatát az utolsó pillanatig magas színvona-
lon végezte tantermi, és a  tantermen kívüli digitális oktatás idején is. Az általa készített anyag iskolánk tudásbázisába beke-
rülve további generációk oktató-nevelő munkáját fogja segíteni. Halk szavát, kedves mosolyát örökre szívünkben őrizzük. 
Minden egykori széchenyis és valamennyi kazinczys diák és kolléga nevében, Isten áldjon, Katika!

Makkainé Chmara Marianna
                 igazgató

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

   Édesapánk,
VERESS ANTAL

76 éves korában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt.

Temetése 2020. június 26-án (péntek) 
13 órakor lesz a sajószögedi 

                         Városi Temetőben.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, 
akik elbúcsúztak  Kobza Józsefné, Éva nénitől.

KOBZA JÓZSEFNÉ, ÉVA NÉNI 
2020. június 17-én reggel örökre megpihent. Elköszönt a 

várostól, mely majdnem 60 évig otthont, biztonságot, meg-
becsülést adott neki. Elköszönt mindenkitől, aki ismerte, 

szerette, sok-sok tanítványától, akik vele rajzolták 
első betűiket.

 Azt üzeni: „Legyetek jók, ha tudtok! A többi nem számít!” 
Férje hamvaival együtt 2020. június 24-én 

Monokon helyezték örök nyugalomba.

Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék időpontja: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a más-
fél méter távolság megtartását.
Az egyéb közösségi összejövetelek még továbbra is szünetel-
nek.
Június 28. a hónap utolsó vasárnapja, ünnepeltek szentmisé-
je 11.00.
Június 29. hétfő Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, 
Szentmise reggel 8.30.
Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe, szentmise 18.00.
Július 5. a hónap első vasárnapja, gyermekmise 11.00.

Görögkatolikus
Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Vasárnap 
10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 ve-
csernye litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. Hétfőn (jún. 29-
én) ünnepeljük Szent Péter és Szent Pál apostol emlékét: 8:00 
reggeli istentisztelet, 17:30 Szent Liturgia. Szerdán 8:00 Szent 
Liturgia.

Református
Istennek hála gyülekezeteinkben újra vannak templomi isten-
tiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében a Magyar 
Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készülje-
nek Istent dicsőitő alkalmainkra. Kereszteléssel, esküvővel és 
temetéssel kapcsolatban e-mailen és telefonon várjuk a meg-
kereséseket, és a továbbiakról akkor adunk tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros
• 2020. június 26-án, pénteken 17 órától konfirmációval egy-
bekötött istentisztelet
• 2020. június 28-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztele-
tet tartunk.
• Bibliaóra, gyerek istentisztelet elmarad.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. június 28-án, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum a rendkívüli járványügyi 
helyzetben az idén nem tudott megje-
lenni a már hagyományosnak nevezhe-
tő preventív, tájékoztató programjai-
val. A megfigyelések alapján a pandé-
mia ideje alatt azonban továbbra is je-
len volt a kábítószer fogyasztása.
 A „maradj otthon” állapot számos konflik-
tushelyzetet, feszültséget eredményezett, 
melyet sokszor alkohollal vagy amfeta-
min származékok fogyasztásával próbál-
tak sokan csökkenteni. Ebben a rendkívüli 
helyzetben a szerekhez való hozzáférés út-
ja módosult, az anyagokat online boltok-
ban, vagy a darkneten lehetett beszerez-
ni. Az Európai Kábítószer-jelentés 2019 
dokumentuma megfogalmazza, hogy ha-
zánkban már nem az opiátok az elsődleges 
intravénás szerek, helyette a szintetikus 
kationok fogyasztása jelent meg. A Tisza-
újvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
csatlakozott az ENSZ-közgyűlés 1987. 
évi határozatában foglaltakhoz, mely sze-
rint 1988-tól június 26-a a kábítószer-elle-
nes világnap ünnepe. Ennek a jeles napnak 
a célja, hogy nemzetközi és helyi szinten 
felhívja a figyelmet a drogfogyasztás ve-
szélyeire, a drogkereskedelem elleni harc 

fontosságára. Mindezek mellett elenged-
hetetlen, hogy a nyári szünet ideje alatt a 
szülők fokozottabban odafigyeljenek gyer-
mekeik szabadidős tevékenységeire, baráti 
kapcsolataira. Sajnos a kontrollálatlan szó-
rakozással eltöltött idő elősegítheti a kábí-
tószerek kipróbálását. 
A KEF a kábítószer-ellenes világnap al-
kalmából az alábbi 6+1 totóval kíván-
ja felhívni a fiatalok figyelmét a kábí-
tószer-fogyasztás veszélyeire. Kérjük, 
hogy a megoldást küldjék el a Tiszaúj-
városi KEF részére a tujvaroskef@gma-
il.com e-mail címre (a helyes válasz be-
tűjelével, pl. 1.b.) 2020. július 1-jéig. A 
helyes megoldást beküldők között négy 
ajándékcsomagot sorsolunk ki, a nyerte-
seket e-mailben értesítjük. 
1. Mikor van a kábítószer-ellenes vi-
lágnap?
a. június 26.
b. június 24.
c. július 01. 
2. Minek a rövidítése a KEF?
a. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
b. Tiszaújvárosi Közösségi Fórum
c. Tiszaújvárosi Egyesített Fórum
3. Mikor alakult meg Tiszaújvárosban 
a KEF?

a. 2000
b. 2001
c. 2005
4. Hány éves kortól engedélyezett az 
alkoholfogyasztás Magyarországon?
a. 16 éves
b. 18 éves
c. 21 éves
5. Kutatások szerint az e-cigaretta ha-
sonlóan veszélyes-e, mint a többi do-
hányáru?
a. igen
b. nem
c. nem bizonyított
6. Milyen kiadványai vannak a KEF-
nek?
a. iskolai hiányzásokkal kapcsolatos
b. elhízás következményeire vonatkozó
c. dohányzás, alkoholfogyasztás, drog-
fogyasztás veszélyeiről szóló tájékoztató
6+1 Melyik diszkódrog az alábbiak 
közül?
a. opium
b. extasy
c. heroin

Pálnokné Pozsonyi Márta
 KEF elnök

Kábítószer-ellenes világnap

Lélek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi so-
rozatunk. A megfejtéseket a hónap vé-
gén egyben várjuk e-mailben a kroni-
ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre. A májusi nyertes: Gunics 
Miklósné. 

2. � Sokféle 2020. június 25.



Ebéd a központi 
étteremből 

Véget ért a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhely-
zet, lassan minden visszaáll az eredeti kerékvágásba. Hétfő-
től megszűnt az ebédkihordás is, az idősekhez most már nem 
viszik házhoz az ételt, a megszokott módon, személyesen kell 
átvenniük. 

Nagy volt a sor hétfőn délben a Kazinczy úti központi étterem 
előtt, sokan hónapok után most találkoztak először egymással, 
várták már ezt a napot, egy pár kedves mondatot, a jó levegőt. A 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a múlt héten mérte fel 
az igényeket, a hét elején pedig az igénylők megkapták az ebéd-
jegyeiket is. 
- A fizetés módjáról és a következő havi ebédmegrendelésről 
mindenkit értesítünk majd - mondta Poropatich Péter, a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ vezetője -, mindenről tájékoz-
tatjuk az időseket. Arra kérek mindenkit, hogy a korábban kiosz-
tott ételhordókat hozzák vissza, amikor jönnek az ebédért, és ad-
ják le. Nem lehet tudni, hogy lesz-e második hulláma a vírusnak, 
erre a helyzetre is fel kell készülnünk. 

fp

Újraindult szakellátások, kicsit másképp
Türelem - ebből kell most a legtöbb, 
pedig tudjuk, ha valakinek egészség-
ügyi problémája van, ebből van a leg-
kevesebb. A koronavírus-járvány okoz-
ta egészségügyi helyzet igencsak felfor-
gatta az addig megszokott rendet a vá-
rosi rendelőintézetben is. Több mint 
4500 előjegyzett betegnek maradt el a 
kezelése, ez túlterheli a rendszert. La-
punk 8. oldalán olvashatják, hogy az 
egyes szakrendelésekre milyen szabá-
lyok vonatkoznak. Nagyné Kántor Ju-
dittal, a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet főigazgatójával az aktualitások-
ról és a jövőről beszélgettünk.

- Olyan most a rendelőben, mint régen. 
Sokan vannak, sokan jönnek. Hogy telt az 
elmúlt pár hónap? 
- Megviselte a lakosságot is és nekünk 
sem volt könnyű. Ezt a szakmát válasz-
tottuk, nem kívánom, hogy sajnáljanak, 
de a vírusra mi sem számítottunk. Ren-
geteg mindent kellett a háttérben tennünk 
azért, hogy megakadályozzuk a vírus ter-
jedését. Most újra lehet indítani a rend-
szert, ez mindenki fejében úgy él, hogy 
minden a régi. De ez koránt sincs így, hi-
szen a kormány ugyan eltörölte a veszély-
helyzetet, de ezzel együtt a 283/2020-
as kormányrendelettel életbe léptette az 
egészségügyi válsághelyzetet. Ami azt je-
lenti, hogy Magyarország egész területén 
egészségügyi válsághelyzeti jogszabályi 
és működési rend van életben. 
- Az újraindítás több szakaszban történt. 
Nagy munka volt a háttérben? 
- Rengeteg. Az informatikai rendszerün-
ket igyekeztünk oly’ mértékben fejleszte-
ni, hogy a betegeknek hozzáférhetőséget 
biztosítsunk nagyon sok rendelés eseté-
ben. Ha regisztrálnak honlapunkon (www.
rendelointezet.tiszaujvaros.hu), akkor több 
szakrendelésre tudnak önmaguknak idő-
pontot kérni. Nem kell az egyébként túl-
terhelt telefonközpontot hívni és ideges-
kedni, hogy nem veszik fel. Egyszerre hat 
vonalon jön be a hívás, a legjobb esetben 
három-négy embert tudunk ide biztosítani. 
- Akik már itt vannak, könnyen bejuthat-
nak? 
- A rendelőintézet területét figyelembe 
véve igyekszünk úgy beengedni az em-
bereket, hogy a másfél méteres védőtá-
volságot be tudjuk tartatni. Igyekszünk 

a szabályoknak megfelelni és csak any-
nyi beteget beengedni a rendelőintézetbe, 
amennyit fogadni tudunk. Persze adód-
nak problémák. A laborvizsgálatra három 
intervallumban adunk időpontot: 7, 8 és 9 
órára tömbösítve. Nagyon kérek minden-
kit, hogy ne jöjjön ide az is 7 órára, aki-
nek 8 vagy 9 órára van időpontja, hiszen 
így nagy sor alakul ki. Szerdától két aj-
tón keresztül engedjük be a betegeket a 
rendelőintézetbe. Ha torlódás alakul ki, 
felkészültünk rá, hogy azonnal megnyis-
sunk egy másik ajtót. Az egyik ajtón a la-
borvizsgálatra érkezők, a másikon a szak-
rendelésre érkezők léphetnek be. A hő-
mérsékletmérés továbbra is működik és a 
kézfertőtlenítés is. Annyi a változás, hogy 
a covid-kérdőívet már nem itt lent, hanem 
a szakrendelésen töltik ki, így is gyorsít-
va a bejutást. 
- Ugyanúgy csak időpontra lehet érkezni? 
- Igen, a régi rendszer még nem állhatott 
vissza, hogy csak úgy bejönnek a betegek 
egy sorszámos rendelésre. Akinek nincs 
időpontja, nem engedhetjük be. 
- Vannak-e még olyan rendelések, melyek-
re a háziorvos kér időpontot?
- Dr. Bakó Barnabás rendelései, a diabe-
tológia és az endokrinológia, valamint a 
pszichiátriai rendelés. A háziorvos hívja 
fel a szakorvost rendelési időben és kon-
zultálnak a beteg állapotáról, ha lehet, ak-
kor személyes megjelenés nélkül oldják 
meg a terápiát. Ez jól működött az elmúlt 
időszakban, sok beteg terápiáját be tudták 
így állítani. A háziorvosok hozzáférnek 
az előjegyzési naptárunkhoz (a fent em-
lített rendelések kivételével) és ezen ren-

delésekre is tudnak időpontot foglalni az 
online felületen. 
- Sokaknak volt időpontja március 16. 
utánra is. Velük mi lesz? 
- Összesen 4550 betegnek volt előjegy-
zett időpontja március 16-án. Egy részü-
ket menet közben elláttuk. Ez a több ezer 
ember várja, hogy felhívjuk és új időpon-
tot egyeztessünk számukra, az assziszten-
sek sokszor a telefonközponton keresztül 
hívják fel a betegeket, és nekik kell a be-
jövő hívásokat is fogadni. Szeretnék min-
denkit megnyugtatni, hogy a kolléganők 
folyamatosan a központban vannak, de 
nagyon nagy a kimenő és bejövő forga-
lom is. Türelmet kérek a betegektől és a 
kollégáktól is, hiszen ez egy teljesen új 
helyzet. 
- Sok a kérdés a fogászati ellátást illető-
en is. 
- A fogászat alapellátási típus, külön, ön-
álló körzeti tevékenységet végeznek, 
mint a háziorvosok. Akik a fogászatra ér-
keznek, itt jönnek be a főbejáraton, mi 
léptetjük be őket. Azon dolgozunk, hogy 
a fogorvosok közvetlenül is hívhatók le-
gyenek, így a hét fogorvos bejövő hívá-
sai nem fogják terhelni a telefonközpon-
tot. Illetve még egy könnyítés szerepel a 
terveink között. Van már egy monitoron 
vezérelt betegbehívó rendszerünk, nem 
olyan régen helyeztük működésbe, és eh-
hez kapcsolódóan van egy betegbehívó 
oszlop, amire már árajánlatot kértünk. Ar-
ra törekszünk, hogy meg tudjuk venni, és 
ki tudjuk helyezni a beléptető kapuhoz. A 
beteg itt már tudja azonosítani magát (vo-
nalkódos lelettel, vonalkódos TAJ-kár-
tyával, vagy a TAJ-száma begépelésével) 
és itt azonnal látszik, hogy mikorra és ho-
va van időpontja, és itt meg is kapja a sor-
számát. 

Fodor Petra

Szombaton nyit a strand 
Június 27-én, szombaton délelőtt 9 órától nyit ki a Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfürdő. A múlt héten még arról szól-
tak a hírek, hogy nem lehet „teljes” a nyitás, ám egy friss, 
keddi rendelet szerint a kültéri mellett beüzemelhetnek a 
beltéri gyógyvizes medencék is. A korábbi létszámkorlá-
tozást is eltörölték, ám a higiéniás szabályokra különös fi-
gyelmet kell fordítaniuk a vendégeknek és az üzemeltető-
nek ezután is. A komplexum több pontjára is kézfertőtlení-
tőket helyeztek ki. A stand jegyárai nem változtak, ugyany-
nyiért léphetünk be a fürdőbe, mint tavaly. A strandmeden-
céket már feltöltötték, a nyitás előtti utolsó napokban ker-
tészeti munkákat végeznek, takarítanak, rendbe teszik a te-
rületet - tudtuk meg Szénégető Istvántól, a Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő üzemvezetőjétől. 

„Összesen 4550 betegnek volt elő-
jegyzett időpontja március 16-
án. (...) Ez a több ezer ember vár-
ja, hogy felhívjuk és új időpontot 
egyeztessünk számukra.”

Nagyné Kántor Judit

Legutóbb február 27-én tanácskozott a képviselő-testület. 

Hétfő délben nagy volt a sor az étterem előtt. 

Sok beteg érkezik a szakrendelésekre. 

Az ügyeleti bejáratot is megnyitják, amikor szükséges. 

2020. június 25. Aktuális � 3.

Mennyi? Harminc!

Maratoni hosszúságú képviselő-testületi ülés várható június 
30-án, kedden. Az előzetes napirendi javaslat szerint a kép-
viselőknek összesen harminc napirendi pontot kell megtár-
gyalniuk. 

Emberemlékezet óta nem volt olyan sok dolga Tiszaújváros kép-
viselő-testületének, mint amennyi lesz június utolsó napján. A 
zárt ülésen 7, a nyilvános ülésen az alpontok nélkül 23 téma-
körben kell tárgyalniuk, s döntést hozniuk a képviselőknek. A 
„torlódás” oka, hogy a koronavírus-járvány miatt három hóna-
pon át (március, április, május) nem ülésezett a grémium. Dr. Fü-
löp György polgármester - a törvény adta jogával élve - határo-
zatok formájában számos olyan döntés hozott, mely „békeidő-
ben” testületi hatáskör lenne (legutóbb a Mezőkövesdi Tankerü-
leti Központ részére biztosított 427.800 forintot az Eötvös gim-
názium karbantartási feladataira), de ezek halaszthatatlan, illet-
ve a veszélyhelyzettel összefüggésben lévő intézkedések voltak. 
A mögöttünk lévő három hónap egyébként is mozgalmasnak szá-
mít a testületi döntéshozatal szempontjából, most ezek a felada-
tok egyszerre zúdulnak a képviselők nyakába. Ráadásul sok eset-
ben fajsúlyos kérdésekről van szó. 
Nem kevesebb, mint 10 beszámoló lesz napirenden, egyebek 
mellett a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, a 4 önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaság tevékenységéről, a közrend és 
közbiztonság helyzetéről. Ezeknél is fajsúlyosabbnak ígérkezik 
az idei költségvetés módosításáról szóló javaslat, hiszen a ve-
szélyhelyzet, az ennek nyomán született kormányzati döntések, 
továbbá a későbbi következmények gyakorlatilag a pénzügyi 
terv újragondolását teszik szükségessé. 
A civil szervezetek és a társasházak is várják már a támogatáso-
kat, (utóbbiaknál még az ezt lehetővé tévő pályázati kiírás sem 
készült el) és több személyi döntést is meg kell hoznia a testü-
letnek. 
A testületi ülés - tekintettel a sok napirendi pontra - ezúttal 9 óra-
kor kezdődik.

F.L.



Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hunyadi iskola
Apostol Dia 1.a, Boda Martin Péter 1.a, End-
rész Hanna 1.a, Fekete Milán 1.a, Husonyicza 
Letti 1.a, Kovács Bendegúz 1.a, Kovács Vivi-
en 1.a, Lakatos Levente 1.a, Repei Péter 1.a, 
Vaszil Adél 1.a, Kovács Hanna 1.b, Lőrincz 
Linda 1.b, Lőz Molli 1.b, Mihály-Klinga Pál-
ma 1.b, Spisák Fanni 1.b, Patai Liliána 1.b, Ju-
hász Péter Zoltán 2.a, Németh Petra 2.a, Tö-
rök Miranda 2.a, Vaszil Áron 2.a, Vitányi Za-
lán Zoltán 2.a, Berecz Zsanna 2.b, Dohány 
Sándor 2.b, Fekete Anna 2.b, Humicskó Han-
na 2.b, Mucza Janka 2.b, Tolvéth Dorka An-
na 2.b, Tóth Emma Dorka 2.b, Halász Gábor 
3.a, Husonyicza Lara 3.a, Juhász Péter 3.a, 
Lőz Lola 3.a, Mihály Márton 3.a, Tóth Réka 
3.a, Cseresznyés Emőke 3.b, Forgó Réka 3.b, 
Iklódi Lotti Dorka 3.b, Kalu Nóra 3.b, Mol-
nár Noémi Lara 3,b, Nagy Kolos Mátyás 3.b, 
Nagy Mihály 3.b, Onder Gerda Viktória 3.b, 
Szabó Eszter 3.b, Szabó Hanna Rebeka 3.b, 
Szilágyi Lia 3.b, Illés László 4.a, Kovács Mi-
ra 4.a, Papp Szilvia Viktória 4.a, Pöstényi Sá-
ra 4.a, Szilágyi Panni 4.a, Tóth Emma 4.a, Vati 
Nóra 4.a, Bukhárd Balázs 4.b, Elek Dóra 4.b, 
Fenyves Tamara 4.b, Kacsa Ramóna 4.b, Ka-
csa Zsófia 4.b, Ládi Krisztina 4.b, Mezei Kit-
ti 4.b, Petrik Laura 4.b, Tanyi Tibor 4.b, Varga 
Eszter 4.b, Zelei Dominik 4.b, Viszóczki Fló-
ra 5.a, Ágoston Gabriella 5.b, Csuhai Noel Ró-
bert 5.b, Sándor Hanna 5.b, Szőke Fanni 5.b, 
Ugrai-Havas Dániel 5.b, Ugrai-Havas Simon 
5.b, Varga Nikoletta Bíborka 5.b, Baumgart-
ner Olívia 6.b, Szarka Dániel 7.a, Csordás Pé-
ter 7.b, Nagy Dominik 7.b, Nagy Luca 7.b, Or-
liczki Bettina 8.a, Dienes Ivett 8.c, Krajcz Inez 
Lilla 8.c, Pöstényi Emília 8.c

Éltes Mátyás iskola
Ambrus Ádám János E/5, Dargai Vivien E/5, 
Varga Imre Valentin E/6, Molnár Adrienn E/8

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola

Czap Zsófia Dóra 1.a. Jenei Boróka 1.a. Ka-
nyog Ákos 1.a. Marda Ádám 1.a, Papp Milán 
1.a, Ragcsák Lara 1.a, Ragcsák Levente 1.a, 

Spielman Jennifer Gabriella 1.a, Tar Gabriel-
la 1.a, Tripsánszki Fanni 1.a, Deák Lőrinc 1.b, 
Gémes Rebeka 1.b, Hajdú Anett 1.b, Holb Oli-
vér 1.b, Kákóczki Borbála 1.b, Magera Pé-
ter 1.b, Molnár Anasztázia 1.b, Simon Izabel-
la 1.b, Esenczki Tamás 1.b, Tóth Luca Panna 
1.b, Tunyi Tekla Sára 1.b, Balogh Adrienn 2.a, 
Csillik Csenge 2.a, Jenei Lőrinc 2.a, Kanyog 
Patrik 2.a, Rézműves József 2.a, Suhajda Gá-
bor 2.a, Balogh Hanna Vanessza 2.b, Bodnár 
Panni 2.b, Bodonovics Réka 2.b, Bolgár Ádám 
2.b, Császár Levente 2.b, Galovics Tamás 2.b, 
Hegedűs Áron 2.b, Jakab Robin 2.b, Kádár 
Kamilla 2.b, Kónya Dorinka 2.b, Kurucz Lia 
Zorka 2.b, Moldván Ádám János 2.b, Nagy 
Fülöp 2.b, Áfra Botond 3.a, Bán Bence 3.a, 
Csige Fruzsina 3.a Fajta Hanna 3.a,Lesó Lujza 
Márta 3.a, Mézes Boglárka 3.a, Szlávik Zsolt 
3.a, Vida Levente 3.a, Andrássy Lujza Fanni 
3.b, Deák Olivér 3.b, Gönczi Laura 3.b, Salá-
ta Tünde 3.b, Varga-Homa Tekla 3.b, Skapér 
Sára 3.b, Ale Bence Attila 4.a, Farkas Bella 
4.a, Jeneli Bálint 4.a, Bajtai Patrik 4.b, Jakab 
Szófia 4.b, Nagy István 4.b, Pöttör Milán 4.b, 
Szemán Anna Blanka 4.b, Majoros Máté Regő 
5.a Suhajda Péter 5.a, Papp Elizabet 5.a, Czap 
Roland János 5.b, Márkus Nándor 5.b, Mér-
kőy Luca 6.a, Giák Tekla Éva 6.a, Magera La-
ura 6.a, Tóth -Bajusz Márton Mihály 6.a, Tes-
lér Laura Zsófia 6.b, Deli Tünde 7.a, Tállai Zé-
tény Ádám 7.a, Galambos István 7.b, Szilágyi 
Bálint 7.b, Bodnár Viktor 8.b.

Kazinczy Ferenc Református
 Általános Iskola 

1.a: Fülöp Júlia Lilla, Gál Szabolcs, Jánosi 
Janka Kata, Kiss Ádám Zsolt, Kósa-Tóth Zen-
te, László Blanka, Molnár Máté Gábor, Mol-
nár Regina, Nagy-Vitányi Szofi, Németh Ben-
ce, Pékó Attila, Pilipár Dorka, Rendes Petra, 
Simon Antónia, Szabó Alex, Szabolcsi Ádám, 
Szabó Zsombor Hunor, Szamay Anna, Tóth 
Glória, Tóth Lili Hanna, Vida Liliána 1.b:A-
ranyosi Kristóf, Bukhárd Bence, Földvári Ba-
lázs, Hegedűs Vilmos, Kása Csenge, Keresztes 
Vitus, Kopasz Botond Áron, Kovács Bernát, 
Kovács Lili, Mezei Botond, Mogyoró Zsom-
bor, Molnár Benedek, Rem Martin, Veres Dor-
ka, Volyák Zsófia 2.a: Bene Gréta, Hagymási 
Huba, Hegedüs Emília, Kádár Elise, Lengyel 

Levente László, Lukácskó Lili, Rendes Emma, 
Szabó Nóra, Szántó-Haraszi Péter, Tatár Nor-
bert, Veres Benett, Zakhar Zoé, 2.b: Bárány 
Tamara, Bodnár Hanna, Borbély Zalán Tibor, 
Császár Zalán, Dudás Balázs, Koczák László, 
Máté Milán, Molnár Mia Inez, Remenyik Esz-
ter, Ruha Ádám, Szegedi László, Szonda No-
émi Viktória, Tamási Vince Ákos, Ujj Zsom-
bor 3.a: Bársony Emma, Bartók Emma, Bolgár 
Zsófia, Gerőcs Léna, Hegyi Kinga, Járai Sze-
basztián, Kerezsi Flóra, Lukács István, Szen-
tesi Anna 3.b: Czakó Zsófia, Dzheparova Da-
na, Kaczvinszki Kristóf, Kiss Gréta, Pösté-
nyi Zsigmond, Szabó Dávid, Szánóczki Nó-
ra, Vanyorek Levente, Varga Dóra, Vaskó Ni-
kolett Olívia 4.a: Bagi Szilárd, Balogh Zsom-
bor, Csehi Panna, Kádár Anna, Kenyeres Han-
na, Kiss Dorina Laura, Kovács Péter, Orosz 
Eszter, Szabó Ádám, Tömösközy Dalma Lili 
4.b: Holló Ádám, Monoki Jázmin, Kerékgyár-
tó Anna, Tóth Léna Zsófia, Vigh-Kis Jázmin 
5.a: Bársony Bálint, Csehovics Marcell, Fó-
nagy-Árva Zsófia, Görömbölyi Rebeka Zoé, 
Ispán Gergely János, Kiss Balázs, Péter Zalán, 
Szabó Noel Nimród, Turjanicza Botond Bog-
dán, 5.b: Czene Lilla Boglárka, Kovács Ágo-
ta, Nagy Gréta, Song Keqiu, Szabó Kata, Széll 
Kristóf, Varga Márk 6.a: Gerőcs Panna Zsófia, 
Hanus Máté, Magyar Lara Noa, Mátyus Jan-
ka, Sipos Vilmos, Szlávik Levente, Tömös-
közy Hanga Zsófia, Vass Virág 6.b: Bagi Zol-
tán, Fekete Gergely, Miskolci Fanni, Reme-
nyik Anna, Szonda Máté 7.a: Czene Gréta, Fe-
renczi Nóra, Gál Gréta Vivien, Horváth Gergő, 
Kincses Anna Rozi, Kiss Hunor, Muha Evelin 
Klaudia 7.b: Bodnár Panna Krisztina, Tóth Lili 
7.c: Nagy Léna 8.a: Fónagy-Árva Péter, Hor-
váth Gréta, Ladányi Kitti, Puskás Korina, Sző-
ke Nikolett.

Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola

1.a Elek Katica, Fónagy Ádám, Geiger Anna, 
Kiss-Kulcsár Marietta, Kovács Sára, Mágocsi 
Bianka Hanna, Makkai Máté, Miskolczi Aisa, 
Orbán Vince, Puskár Zsófia, Répási Viktória, 
Szabó Balázs, Vámosi Bora
1.b Besenyei Dóra, Betlenfalvi Kende, Bujdo-
só Benedek, Dienes Lilien, Dulházi Hédi, Fe-
rencz Viktória, Juhász Benedek Péter, Komo-
ra Botond, Makó Réka, Marjovszky Csenge, 
Marjovszky Léna, Nagy Emma Liliána, Palócs 
Bence, Széplaki Anna, Zajácz Blanka
1.c Ale Dóra, Andó Ámos Bence, Császár 
Noel Zsolt, Ecsedi Zsófia, Nagy Soma, Pankó 
Péter, Tanyi Zalán

2.a Balázs Bálint, Bodnár-Frank Brenda, Bo-
dolai Nóra, Futó Ádám, Gál Bíborka, György 
Kinga, Gyüge Marcell, Kádár Balázs, Lukács 
Ákos, Molnár Alíz, Pöstényi Jázmin Mira, 
Széplaki Áron, Tóth Anna Sára, Tóth Lia Lu-
ca, Virág Liza Kata
2. b Becző Lilla, Dienes Sebestyén, Dósa 
Csenge, Emődi Bianka, Hegedűs Zalán, Im-
re Botond, Juhász Annabella, Kapitány Dávid, 
Kiss Dóra, Koza Péter István, Német Zalán, 
Tóth Anna, Tóth Rebeka Irma
2.c Bodnár Bernadett, Csörgő Marcell, Danku 
Flóra, Erdei Hunor, Fekete Nóra, Holshuijsen 
Vivien, Makó Emma, Tóth Szilárd Tibor
3.a Bihari Mira Hanna, Fodor Zalán, Kiss Ger-
gely, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Kosik Kende 
Benedek, Suba Flóra
3.b Czinege Botond, Csikász Áron, Csikász 
Márton, Gáspár Marianna, Geiger Máté Gá-
bor, Hajdu Tamás Csaba, Katona Laura, Lévay 
Luca, Makkai Rebeka, Orosz Péter, Tóth Mi-
lán Bence
3.c Berta Nóra, Czakó Gréta, Czokó Nimród, 
Földvári Zalán, Mészáros Anna, Orbán Emma, 
Ronkovics Adél
4.a Bakonszegi Dorina, Birk Balázs, Cziáky 
Alexa, Futó Nóra, Görömbei Szabina, Haj-
du Gréta Emma, Izsák Csaba, Lovász Ken-
de, Lükő András, Molnár Dóra Laura, Nagy 
Zsófia, Répási Dorina, Széplaki Liza, Veréb 
Emma
4.b Danku Levente, Firtkó Bálint, Gál Boglár-
ka, György Réka, Tiborc Emília, Venczel Má-
té, Zilahi Korina, Tóth-Bajusz Luca Panna
4.c Ale Dávid, Dósa Fruzsina, Juhos Lia, Mé-
száros Anna, Mézes Laura, Mura Dávid, Ron-
tó Dávid, Veres Zina
5.a Bodolai Emma, Drótos Janka, Elek Bori, 
Kujbus Kira, Lukács Eszter, Mészner Regina, 
Theisz Blanka Virág
5.b Suba Dániel, Kassai Bálint
5.c Bakos Léna Fruzsina, Hadobás Örs, 
Kurucz Gergő, Laczai Dávid, Szabó Bence
6.a Egedi Bence, Tóth Imre, Tóth István, Tóth 
Kende Máté
6.b Csipke Emese Zselyke, Csuhai Zoltán, Vá-
mosi Réka, Zsandár Zénó Szabolcs
6.c Barna Csaba, Fülöp Kolos, Oláh Ádám, 
Pap Gréta, Répási Laura, Veres Zalán László
7.a Szemán Anna Ramóna
7.c Bartók Hanna, Kozma Hanna Dorka, Tóth 
Attila, Veréb Ádám
8.a Erdei Bálint Máté, Fedor Szabolcs, Gör-
zsöny Gréta, Kádár Luca, Kassai László Ba-
lázs, Lenke Adél, Mészáros Áron, Bakos Péter
8.b Fedák Botond, Oláh Boglárka 

Kitűnő tanulók
2019/2020

Online rendezték meg az idei zuglói táncfesztivál, melyre a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 5.a emelt óraszá-
mú dráma és tánc osztálya is benevezett Komlósné Oláh Má-
ria osztályfőnök kezdeményezésére. A verseny egyik nehézsé-
ge az volt, hogy a bírák többször is elemezhették a gyakorlatot, 
hiszen a felvétel visszajátszható volt. A másik nehézség, hogy 
sajnos a gyerekek nem élvezhették a verseny helyszíni hangu-
latát, és a versenytársak produkcióit sem láthatták. Az ered-
ményhirdetésre is többet kellett várniuk, mint egy élőben le-
bonyolított versenyen. A tanulók otthon, egyedül készültek fel 
a digitális oktatás során tánctanáruk útmutatása alapján, mely 
egyben az év végi záróvizsgájuk is volt.
Szerencsére a tanév utolsó hetében, június 10-én már találkoz-
hattak személyesen is a gyerekek, így a dráma- és táncpeda-
gógusnak már csak a helyszínt, a tánchoz szükséges eszközö-
ket és a felvétel elkészítését kellett megszerveznie. Köszönet a 

szülőknek, hogy vállalták a nevezés költségét, a jelmezek elké-
szítését és a gyerekek szállítását Sajószögedre, a helyi műfüves 
sportpályára. Egy rövid közös próba után a kiírásnak megfelelő 
videót 4 kameraállásból az A&VKOM Bt. készítette. 
A verseny szervezői az eredményhirdetést is online tették köz-
zé a youtube csatornán keresztül, június 21-én. Tanulóink szín-
padi tánc kategóriában a gyermek korcsoport formáció 1. he-
lyezését szerezték meg a több száz nevező közül. 
A győztes csapat tagjai: Bartus Márton, Erős Dóra Viktória, 
Hártó Soma Levente, Járási Zoltán István, Juhász Kinga, Kán-
tor Réka, Kerékgyártó Lili, Keresztes Hanga, Kiss Emese, Kiss 
Petra Zsanett, Lakatos István, Pap Levente, Péli Petra, Székely 
Manna Dóra, Trungel Panna és Viszóczki Flóra. 
Gratulálunk a csapatnak és felkészítő tanáruknak!

 Hok Csaba
intézményvezető

Az utazás négy héttel ezelőtt kezdődött, amikor a Kazinczy 
Ferenc Református Általános iskola 6.a osztálya benevezett a 
miskolci Scool-Túra utazási iroda virtuális kirándulására. A ha-
tártalanul program helyszíneit látogattuk végig a négy hét alatt. 
A délelőtti online órák után délutánonként a virtuális utazáson 
kérdésekre válaszoltunk, kreatív alkotásokat készítettünk, sza-
badulószobás feladatokat oldottunk meg együtt. A virtuális ki-
rándulásról kisfilmet is készítettünk, amely bekerül majd isko-
lánk online évkönyvébe. Az egyhónapos virtuális utazás végén 
pedig egy igazi kirándulás várt bennünket: mivel a játékban ak-
tívan vettünk részt, az osztály egy kalandos napot nyert a Lilla-
füredi Kalandparkba! 
Június 17-én reggel Miskolcon szakadó eső fogadott bennün-
ket, de a Scool-Túra iroda munkatársai rugalmasan megoldot-
ták: játszóházban indult a napunk. Rájöttünk, hogy a játszóhá-
zat nem lehet kinőni :) és együtt szaltóztunk, csocsóztunk és 

csúszdáztunk a többi nyertes gyerekkel. A nyeremény része-
ként egy McDonald’s menü ebédet is kaptunk, majd miután ki-
sütött a nap, indulhattunk Lillafüredre. A DVTK Kalandpark-
ban már a szabadtéri játszótéren próbálhattuk ki ügyességün-
ket a trambulinokon, a forgó hordóban és a palánkváron. Ezu-
tán következett a várva-várt kalandpálya, ahol egymást bátorí-
tottuk a félelmetes magasság leküzdésére és bebizonyíthattuk, 
hogy csak kicsit van tériszonyunk. A nap legjobb része (a fiúk-
nak biztosan) a lézerharc volt, ahol két csapatban, háborús han-
gok között kellett legyőznünk a többieket. Ezt akár estig foly-
tattuk volna, de sajnos a kalandos nap végéhez értünk és ha-
za kellett indulnunk. Köszönjük a Scool-Túra utazási irodának, 
hogy lehetővé tették számunkra ezt a kirándulást, emlékezetes 
élmény marad!

Kazinczy iskola 6.a osztály

Hunyadis siker az online táncfesztiválon

Kazinczysok kalandos kirándulása
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Csapadékvíz-elvezetés Tiszaújvárosban 
A víz hatalmas károkat tud okozni, főleg, ha 
hirtelen zúdul le nagy mennyiségben. Sze-
rencsére a nagy tiszai árhullámokat nem, 
de az özönvízszerű villámárvizeket mi, ti-
szaújvárosiak is megtapasztalhattuk az el-
múlt években. Hiába az időjárás-előrejelzés, 
a természet kiszámíthatatlan, és bár a mete-
orológusok ma már időben figyelmeztetnek, 
mégsem tudunk mindenre, mindig készülni, 
jól felkészülni. 

Az ország több települését is elöntötte a víz 
a múlt héten, ám városunkat eddig még meg-
kímélte. A szakemberek és a városvezetés fo-
lyamatosan vizsgálják településünk csapadék-
víz-elvezető rendszerének teljesítőképességét 
és keresik a megfelelő műszaki megoldást ar-
ra, hogy a jövőben sehol se lehessen a víz az úr.  
„Lehetőségeinkhez mérten próbálunk optimá-
lis körülményeket teremteni és műszaki meg-
oldásokat találni a csapadékvíz elvezetésére a 
jövőben. Úgy gondolom, hogy ezzel komolyan 
és kiemelten kell foglalkozni, kidolgozva egy 
hosszútávú, több éves koncepciót, amit min-
den évben lépésről-lépésre haladva kell meg-
oldani” - mondta dr. Fülöp György polgármes-

ter azon a helyszíni egyeztető megbeszélésen, 
melyen szakemberekkel együtt járták körbe a 
helyszínt, a Sajó gát tövében lévő „gátőrházat” 
és az azt övező területet.

- A klímaváltozás miatt az elmúlt években már 
néhányszor megtapasztalhattuk, hogy amikor 
özönvízszerű eső van, akkor Tiszaújvárosban 
a csapadékvíz milyen problémákat tud okoz-
ni, ezért az elmúlt időszakban elkezdtünk ko-
molyan foglalkozni azzal, hogy ezt a problémát 
valamilyen módon kezeljük - nyilatkozta la-
punknak dr. Fülöp György polgármester. - Ki-
jöttünk ide az illetékes szakemberekkel, hiszen 
elkezdődött egy beruházás, egy vezeték kivál-
tása, illetve áttekintettük azt a technológiai me-
chanizmust, ami alapján a város csapadékvize 
elvezetődik. Most itt a helyszínen is arra kér-
tem a szakembereket, hogy az elkövetkező idő-
szakban intenzíven foglalkozzunk ezzel, hiszen 
várhatóan a város bővülni fog, reményeink sze-
rint telkeket osztunk, és újabb ingatlanok épül-
nek, tehát át kell gondolnunk, megoldást kell 
találnunk, hogy egy esetleges özönvízszerű 
esőzés esetén a csapadékvíz ne okozzon prob-
lémát. A város vezetőinek azon kell dolgozni-
uk, hogy amikor megvannak a szakemberek ál-
tal készített megfelelő műszaki megoldások, 
akkor előteremtsük a pénzt. Ha kell, akkor sa-
ját forrásból, ha kell, akkor pályázat útján, így, 
vagy úgy, de ez nagyon fontos, égető probléma. 

- Hogy kerül a csapadékvíz a gáton túlra? Ho-
gyan működik jelenleg a rendszer?
- Normál esetben Tiszaújvárosból itt, a Sajó úti 
övárkon keresztül gravitációsan folyik át a gát 
túloldalára a csapadékvíz - válaszolta Nagy Gá-
bor, a Tiszaszolg 2004. Kft műszaki és szolgál-
tatási vezetője. - Árvíz esetén, illetve nagyobb 
mennyiségű, intenzív esőzéseknél, nyomott 
ágon, szivattyúval történik az átemelés. Há-
rom Ganz típusú szivattyúnk van, mind a há-
rom 0,75 köbméter/szekundum teljesítményű. 
- Miért van az, hogy amikor Tiszaújvárosban 
jön egy özönvízszerű esőzés, akkor a rendszer 
nem bírja elvezetni a vizet olyan tempóban, 
hogy ne maradjon ott az utcákon?
- Tiszaújvárosban, mint ahogy az országban 
több településen is az özönvízszerű esőzések 
hatására, illetve a megnövekedett burkolt fe-
lületek hatására a csapadékvíz mennyisége fel-
gyülemlik, a csapadékvíz-elvezető hálózat pe-
dig lassabban, illetve nehezen vezeti el ezt a ha-
talmas mennyiségű vizet. Tavaly, illetve az idei 
évben is tervezzük a fejlesztéseket, hogy ezt a 
problémát megoldjuk. Tavaly már megvalósult 
a szivattyútelep felújítása, idén pedig egy át-
ereszt szüntetünk meg itt, a Sajó úton, de a to-
vábbiakban is próbálunk mindennel védekezni, 
hogy a lehető legminimálisabbra tudjuk csök-
kenteni a kiöntések, elöntések számát. 
- Itt a területen munkálatok zajlanak. Ez már 
annak a beruházásnak a része, ami megoldhat-
ja a problémát?
- Ez egy kisebb beruházásnak tekinthető, a fo-
lyamat kezdő lépésének - mondta Török  Lász-
ló, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal vá-
rosüzemeltetési munkatársa. - Arról van szó, 
hogy ennél az áteresztőnél visszaduzzasztás 
alakult ki, amikor tavaly és az azt megelőző 
évben hirtelen özönvízszerű csapadék hullott. 
Gyakorlatilag nem volt olyan mértékű a csapa-
dékvíz rávezetés a  szivattyútelepre, mint ami-
lyennek kellett volna lennie, ezért az átvezetést 
elbontjuk. Azonban itt egy ivóvízvezeték is ha-
lad, amely nem öntartó a gátőrtelep felé, ezért 
egy csőhíd készítése is szükséges, illetve az 
ivóvízvezeték azon történő átkötése. 
- Ez megoldja az eddigi problémákat?

- Részben. A visszaduzzasztást megakadályoz-
za, ez teljesen nyilvánvaló, de további szivaty-
tyútelepi átalakításokra és kapacitásnövelésre 
lesz szükség annak érdekében, hogy ez a hely-
zet ne álljon elő mégegyszer a város területén.
- Vannak már tervek?
- A szivattyútelepi fejlesztések egy részére már 
elkészült egy ajánlat, ennek nyomán továb-
bi tervezésekre nincs szükség, itt egészen egy-
szerűen csak a forrást kell biztosítani, és ak-
kor megindulhatnak a fejlesztések. A másik ré-
sze, ami a töltéstestet érinti, annál bizony ko-
moly tervezési munkára van szükség, mert ott 
egy olyan csőszakaszt kell kiépíteni, amelyik a 
töltésen keresztül a hullámtéri vezérárokba vi-
szi le a csapadékvizet. Az egy nagyon komoly 
engedélyeztetési eljárás lesz a katasztrófavéde-
lemmel, illetve a vízügyi hatósággal.
- A jelenlegi munkálatokkal, amit itt láthatunk 
a Sajó úti csapadékvíz-elvezető mentén, mikor-
ra végeznek? 
- Szerződés szerint június 30-ára kell elkészül-
nie ennek a csőátvezetésnek, és addig kell el-
bontani az átereszt. Amennyiben ezt az időjá-
rás lehetővé teszi, el is végzik.  Ez nem egy óri-
ási munka, de szerencsére találtunk olyan szak-
kivitelezőt, aki ezt szakszerűen végrehajtja. A 
szakszerűség itt alapvetően a vízvezeték átkö-
téséről szól, tudniillik annak az üzembiztonsá-
gát semmilyen módon nem lehet veszélyeztet-
ni. 

berta 
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Helyszíni terepszemle a szakemberekkel.

Három hatalmas szivattyú dolgozik a telepen. A polgármester és a szakemberek a gátőrháznál.

Ivóvíz csőátvezetés készül a Sajó úti csapadékvíz-elvezető árok fölött.

„Tavaly már megvalósult a szivaty-
tyútelep felújítása, idén pedig egy át-
ereszt szüntetünk meg itt, a Sajó úton, 
de a továbbiakban is próbálunk min-
dennel védekezni, hogy a lehető leg-
minimálisabbra tudjuk csökkenteni a 
kiöntések, elöntések számát.”

Nagy Gábor

„Megoldást kell találnunk, hogy egy 
esetleges özönvízszerű esőzés esetén a 
csapadékvíz ne okozzon problémát.”

Dr. Fülöp György

„Szerződés szerint június 30-ára kell 
elkészülnie ennek a csőátvezetésnek, 
és addig kell elbontani az átereszt.”

Török László



A Tisza TV műsora
Június 25., csütörtök 

A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Lakástűz - Nyit a strand - Szabadon vásárol-
hatunk - Veszélyhelyzet vége -  Szúnyogirtás - Szociális ét-

keztetés - Kevesebb a vasúti járat - A Civil Szalon köszönete 
- Huszár Andorra emlékeztek - Edzésben a focisták

9:15 Hétről-Hétre: Online időpontkérés a szakrendelésekre 
- Csapadékvíz-elvezető rendszer - Kultúra újratervezve - Jól 
tanulunk, jól sportolunk 2. - Gyógynövény a kertben, kony-

hában

 
 Június 30., kedd

9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Július 1. szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szezonális diák-
munka - Segített a Mecénás -Árvízhelyzet   

18:15 Hétről-Hétre: - Ülés előtt -  Tábormustra - Készítsünk 
szappant!  

Július 2., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Köszönet a városvezetésnek
A Tiszaújvárosi Civil Szalon találkozó-
ra invitálta Tiszaújváros vezetését, hogy 
megköszönjék a járványügyi veszély-
helyzet idején végzett munkájukat. Az 
azonnali, határozott, gyors és folyama-
tos kommunikációt, a megnyugtató tá-
jékoztatást, azt, hogy részletekbe menő-
en mindenre és mindenkire gondoltak. 
A veszélyeztetetteknek megszervezték 
az ebéd házhoz szállítását, és mosható 
maszkot osztottak. A Civil Szalon elnö-
két, Kolosai Katalint kérdeztük a lokál-
patrióta vállalkozók és az önkormány-
zat együttműködéséről, valamint az ösz-
szejövetel apropójáról.

- Milyen együttműködés volt az elmúlt 
időszakban a Civil Szalon és a város ve-
zetése között?
- Amióta az új testület elfoglalta helyét, 
polgármester úrral elindult egy párbe-
széd. Ez azt jelenti - ahogy az alapszabá-
lyunkban is benne van -, hogy várospoli-
tikai kérdésekben kívánunk állást foglal-
ni. A Civil Szalon tagságának összetétele, 
a sokrétű területet átfogó munkája, mun-
ka- és élettapasztalata elég bátorságot ad 
nekünk, hogy állást foglaljunk, vagy jó 
szándékkal tanácsot adjunk. Polgármester 
úr, és a jelenlegi testület is igényli, hogy 
kapcsolata legyen a civilekkel.
- A mai összejövetel, a mai este miről 
szól?
- Az új képviselő-testület tagjai éppen 
csak elfoglalták helyüket tisztségükben, 
éppen csak megszokták az új feladatu-

kat, amikor rájuk szakadt a vírus okoz-
ta veszélyhelyzet. Figyelemmel kísér-
ve munkájukat - akár a televízión, akár 
az online felületeken keresztül - egy-
részt korrektül, pontosan, fegyelmezet-
ten, jogkövetően, illetve amit a jogsza-
bály önkormányzati hatáskörbe utalt, azt 
átgondoltan vitték véghez. Azt is láttuk, 
hogy a közösségi oldalon, ahol ők is je-
len voltak, nagyon sok, a városban la-
kó ember megköszönte azt, hogy pontos 
tájékoztatást adtak, és igyekeztek min-

denféle pánikhelyzetet rögtön az elején 
megakadályozni, a valóságtartalom nél-
küli pletykákat megelőzni. A mai talál-
kozót azért kezdeményeztük, hogy - nem 
csak a Civil Szalon tagjai nevében, ha-
nem mivel mi tényleg a civileket képvi-
seljük, a városlakók nevében is - meg-
köszönjük a munkájukat, azt, hogy ezt a 
rendkívüli helyzetet ilyen nagyszerűen 
végigvezényelték, és irányították. Vall-
juk be, ez nem kis feladat volt.
- Most már hivatalosan is véget ért a ví-
rus okozta veszélyhelyzet. Ez mindenki-
nek átszőtte az életét, a Civil Szalon ho-
gyan élte meg az elmúlt néhány hónapot?
- Először mindenkit sokkolt ez a dolog, 
aztán mi is áttettük a kommunikációt 
az online térbe. Létrehoztunk egy Civil 
Szalon csoportot, és ott tartottuk meg az 
egyébként kéthetente szokásos találkozó-
inkat. De mihelyt oldódtak a szabályok, 
összehoztunk egy baráti találkozót - sza-
badtéren. Körbekerítettünk szalaggal né-
hány fát, aztán átvágtuk ezt a „kerítést”, 
jelezve, hogy a korábbi módon szeret-
nénk élni a mindennapjainkat.

Surányi P. Balázs
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A Civil Szalon tagjai megköszönték a városvezetés helytállását a veszélyhely-
zetben.

„Valljuk be, ez nem kis feladat 
volt.”

Kolosai Katalin



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2020. július 1-jén (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Online időpont-foglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány mi-
atti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és ha-
gyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpont-fogla-
lásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy te-
lefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom 
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 Közterület-takarító 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet közterület-takarító munkakör be-
töltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre 
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tiszaújváros közterületeinek takarítása
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 07.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636   

Kerékgyártó István
ügyvezető

Tisztelt Betegeink, Ellátásra Jelentkezők!

A veszélyhelyzet elmúltával és a szakaszos újraindulások so-
rán jelenleg az alábbi szakmai elvárások fogalmazódtak meg 
az egészségügyi ellátórendszer felé:

1. A betegeknek és a dolgozóknak a szájmaszk kötelező hasz-
nálata megmaradt.

2. A triázsolási kötelezettség megmaradt, tehát a beteget a be-
küldő orvosnak és a fogadó intézetnek is ki kell kérdezni, és a 
COVID-19 gyanút ki kell szűrni, valamint a testhőmérséklet 
mérése is szükséges. A kérdőíves kikérdezés június 23-ától a 
rendelőintézetbe való bejutás megkönnyítése érdekében az el-
látást végző rendelőben történik. 

3. A belső térben a betegeknek az egymásközti 1 méter távol-
ság tartása kötelező.

4. A beteg kizárólag előre egyeztetett időpontban érkezhet, ki-
vétel a friss sérültek (sebészet, traumatológia).
Arról a tényről, hogy az időpontot kinek kell egyeztetni és ki-
vel, semmilyen utasítás nem született, így minden szolgáltató 
kialakítja a saját működési rendjét.
A járványhelyzet előtti időszakban tapasztalt rendkívül hosszú 
várólista, és a járványhelyzet alatt tapasztalt szakmai konzul-
tációk sikeressége révén az alábbi előjegyzési (ellátási) rend 
alakult ki.

1. Szakorvosok – beküldő orvosokkal történt  elő-
zetes konzultációját követően fogadnak betege-
ket. A beküldő orvos kér időpontot!
Endokrinológia – Dr. Bakó Barnabás
Diabetológia – Dr. Bakó Barnabás
Pszichiátria – Dr. Bogár Erzsébet

2. A beküldő orvosnak lehetősége van online idő-
pontfoglalásra, illetve a betelefonáló beteget a te-
lefonközpont a szakrendelésre kapcsolja.
Ebben az esetben a háziorvosnál való megjelenés alkalmával, 
amikor a beutalót kiállítja, meg lehet őt kérni, hogy a számá-
ra elérhetővé tett előjegyzési naptárban foglaljon helyet a be-
tegének. Természetesen a háziorvosnak továbbra is lehetősé-
ge van a betege részére telefonon is időpontot kérni. Amennyi-
ben a háziorvosnak nem áll módjában időpontot adni, úgy a te-
lefonközpontos az adott szakrendelésre kapcsolja Önöket, ahol 
amennyiben betegellátás folyik, előfordulhat fennakadás a hí-
vásfogadással. 
Kardiológia és szív UH:  Dr. Fónagy-Sütő Zoltán
   Dr. Hornyik Andrea
   Dr. Koós István

Urológia:   Dr. Mátyus István
Belgyógyászat:  Dr. Páll Katalin
Diabetológia:  Dr. Páll Katalin

3. A régi rendszer szerint továbbra is TELEFO-
NON a betegirányítóban kérhet időpontot akár a 
beteg, akár a beküldő orvos 
Gyermek pszichológia:  Dr. Almássyné Sós Zsuzsanna
Ideggyógyászat:  Dr. Horváth László
Carotis UH:   Dr. Kiséry Csaba
Angiológia     Dr. Kiséry Csaba
Reumatológia:   Dr. Mihalik Emese
Mozgásszervi rehab:  Dr. Mihalik Emese
Tüdőgyógyászat:   Dr. Szepessy Ildikó
Pszichológia:   Pálnokné Pozsonyi Márta

4. Időpontot a beteg is kérhet akár telefonon, 
akár online a rendelőintézet web-es felületén re-
gisztráció után
Bőrgyógyászat és nemibeteg ellátás: Dr. Almádi Tamás
Ortopédia:   Dr. Berczi Kálmán
Fül-Orr-Gége:   Dr. Bozóki Eszter
Onkológia:   Dr. Fövényesi József
Nőgyógyászat:   Dr. Marosi Gyula
Ultrahang:   Dr. Zelenák Gellért
Szemészet:   Dr. Kolozsi Klára
Pszichológia:   Velkovics Viktória
Tüdőszűrés
Laboratórium

Átmenetileg szünetel:
- az audiológiai szakrendelés 
- a gyermek tüdőgyógyászat

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2020. június 30-án, ked-
den 9 órától ülést tart a Városháza III. 
emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. te-
vékenységéről,  valamint javaslat a 2019. 
évi mérleg és eredménykimutatás jóvá-
hagyására, a vezetői jutalom mértékének 
meghatározására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos személyi döntések meghoza-
talára
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központtal kapcsolatos személyi 
döntések meghozatalára
4. Javaslat az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok könyvvizsgálói 
megbízására, a díjazás megállapítására, 
valamint személyi kérdések megtárgya-
lására
5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatalára
6. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
7.  Javaslat az önkormányzat számlaveze-
tésére
Nyilvános ülés:
1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi 
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehaj-
tásáról
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi 
maradványának jóváhagyására
3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására
5. Javaslat a város közművelődési felada-
tairól és ellátásának feltételeiről szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására
6. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos dön-
tésekre
7. Javaslat egyesületek, civil szervezetek 
támogatási kérelmeinek elbírálására
8. Javaslat könyvvizsgálói megbízásra
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Könyvtár igazgató (maga-
sabb vezető) megbízására vonatkozó pá-
lyázat elbírálására
10. Javaslat az egyházi fenntartók számá-
ra köznevelési feladat ellátásához átadott 
vagyon hasznosításáról, rendeltetéssze-
rű használatáról szóló beszámolók elfo-
gadására
11. Javaslat energiatakarékosságot cél-
zó és gépészeti beruházásokat, felújítá-
sokat támogató pályázat kiírására, vala-
mint lakóközösségek azonnali beavatko-
zást igénylő gépészeti felújításainak tá-
mogatására
12. Javaslat a Képviselő-testület 2020. 
évi munkatervének módosítására
13. Javaslat a „Tiszaújváros babát vár” 
program folytatásával kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára
14. Beszámoló a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedés 2019. évi közszolgálta-
tási feladatainak ellátásáról

15. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
16.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről, valamint tájékoztató a Vízi-
rendészeti Rendőrőrs Tokaj 2019-ben 
végzett tevékenységéről
16.b. Tájékoztató az éjszakai járőrszolgá-
lat ellátásáról
16.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
17. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány 2019. évi munkájáról
18. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. tevékenységéről, valmint 
javaslat a 2019. évi mérleg és eredményki-
mutatás jóváhagyására, a vezetői bér meg-
határozására 
19. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. tevékenységéről, vala-
mint javaslat a 2019. évi mérleg és ered-
ménykimutatás jóváhagyására, a vezetői 
bér meghatározására
20. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, valamint javaslat a 2019. évi 
mérleg és eredménykimutatás jóváhagyá-
sára, a vezetői bér meghatározására
21. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nál 2019-ben végzett belső ellenőrzések 
tapasztalatairól
22. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár Tiszaújváros 
Települési Értéktárral kapcsolatos 2020. 
I. féléves tevékenységéről
23. Beszámoló a diáksport 2019. évi tá-
mogatásának felhasználásáról
Kérdések

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot június 28-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd június 29-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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 szol-
gálja 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

Előjegyzési, ellátási rend a szakrendelőkben

2020. június 25. Közlemények � 7.



MUNKA AZONNALI KEZDÉSSEL
 Hegesztőt (Avi, Cell, Elektroda), 
csőelőkészítő köszörűst - lakatost, 

mezőgazdasági gépszerelőt keresünk!
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig elhelyezés szállón), helyszín: Magyarország. Előny: 
Csővezeték-építésben szerzett tapasztalat + „B” jogosítvány megléte. 
Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szakmai tapasztalathoz mérten), utazás, szállás + céges 
autó. Megbízható munkahely hosszútávon.
Jelentkezés: 06204799542 / jelentkezes@gspipe.hu

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.

Földszinti, külön bejáratú, bútorozott, 
két iroda + előtér + WC.

Érd: +36 30 915 4451

Ovis búcsúztató
Kedves Valcsi néni!
Köszönjük a jóságodat, 
Melengető mosolyodat, 
A sok boldog órát, percet,
Melyet szereteted szerzett.

Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk. 
További jó egészséget kívánunk: 

a Szivárvány Óvoda Napocska csoport gyermekei és szüleik. 

Tisztelt Ügyfeleink!
A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái 2020. július 1-jétől újra nyitva 
tartanak.
A járványügyi készültségi időszak alatt ügyfeleink és dolgozóink egészségének 
megőrzése érdekében az ügyfélszolgálatokra való belépés során kötelező a szá-
jat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése. 
A természetes személy ingatlanhasználóknak a gyűjtőzsákok átvételéhez 
július 1-jétől nem szükséges időpontot kérniük e-mailen keresztül, az ingyene-
sen biztosított szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok előzetes bejelent-
kezés nélkül is igényelhetők.
Ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
sal kapcsolatos ügyeket intézhetik:
- bejelentés,
- változás bejelentés,
- szerződéskötés,
- szerződésmódosítás,
- általános információk: gyűjtési napok, lomtalanítás, hulladékudvar igénybe-
vétel,
- üveg-, zöld- és szelektív hulladékgyűjtő zsák igénylése.
További információkért kérjük, látogassanak el weboldalunkra. 
www.bmhnonprofit.hu

Elérhetőségek:
Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft. 

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban 
a zenét tanulni vágyó növendékeket.
 Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, obo-
ára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütőhangszerek-
re várjuk.
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap visszaküldésével a beiratkozas.vandor@gmail.com címre.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, a zeneiskola dokumentumai közül.)

Hok Csaba
  intézményvezető

8. � Hirdetés 2020. június 25.



Ők is jól tanultak, jól sportoltak
Múlt heti számunkban négy fiatalt mutat-
tunk be, akik Tiszaújvárosban sportolnak. 
Nem is akárhogy. Most pedig újabb négy di-
ákot ismerhetnek meg, akik szintén megpá-
lyázták, és el is nyerték a Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója címet. 

Maja az Eötvösből 

- Igazság szerint szeptembertől kezdem a ta-
nulmányaimat az Eötvösben - mondja Horváth 
Maja, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület sportolója. - Bár a sportban jól 
szerepelek, de nagyon fontos számomra, hogy 
az iskolában is jó eredményeket érjek el. A 
sport ugyanis tart, ameddig tart, utána viszont 
kezdenünk kell valamit, és ez csak akkor mű-
ködik, ha az iskolában is mindent megteszünk, 
hogy jól menjenek a dolgok.
- Mióta kajakozol?
- Lassan hét éve. Emlékszem, csak úgy kijöttünk 
a testvéreimmel egy edzésre, és itt maradtunk. 
Nagyon megtetszett, mert nem unalmas, elég-
gé összetett sportág. Az edzések nem csak abból 
állnak, hogy evezünk, hanem sokszor van úszó- 
és futóedzés is, illetve gyakran kondizunk is. A 
téli időszak persze nem a kedvencünk, mivel ak-
kor nem mehetünk vízre. Olyankor hetente há-

romszor úszunk, kétszer futunk, egyszer hosz-
szú távot, egyszer időre, illetve két alkalommal 
a konditeremben edzünk. Nyáron egész napos 
edzések vannak, reggel jövünk, este megyünk 
haza. Délelőtt és délután is evezünk egyet, a ket-
tő között pedig vagy futunk, vagy kondizunk. 

Lucia az Eötvösből

- Hat évvel ezelőtt fogtam először lapátot a ke-
zembe - emlékszik vissza Murvai Lucia, aki 
szintén a TKKSE tagja. - A kajak előtt táncol-
tam, az akkori általános iskolámba eljött az 
egyesület néhány tagja előadást tartani a kajak-
ról. Nagyon megtetszett és már az első edzé-
sen éreztem, hogy itt a helyem, amit az eredmé-
nyeim is bizonyítanak. A legbüszkébb a tava-
lyi magyar bajnokságra vagyok, amit négyes-
ben megnyertünk.
- Fontosnak tartod, hogy az iskolában is jól 
szerepelj és a sport is jól menjen? 
- Igen, nagyon fontosnak tartom. Bár az álta-
lános iskolában még könnyebb volt összehan-
golni a kettőt, most a gimnáziumban már ne-
hezebb. A sport megtanít veszíteni és győzni, 
csapatban dolgozni. Az iskola meg azért fon-
tos, hogy amikor már nem lesz a sport, vagy 
nem úgy jön össze, ahogy tervezzük, legyen 

egy másik út is, amin el tudunk indulni, legyen 
egy szakmánk. 

Luca a Hunyadiból 

- Tavaly is megpályáztuk ezt a díjat és akkor is 
megnyertem - mondja büszkén Nagy Luca, aki 
idén másodszor lett Magyarország jó tanulója, 
jó sportolója. - Tavaly is és most is anyukám 
nevezett be az eredményeim alapján.
- Sok munkádba került ez az elismerés?
- Igen sok vele a munka, de én szeretem csinál-
ni igazából mindkettőt. A sport az életem része, 
már nem tudnám elképzelni az életemet edzé-
sek, versenyek nélkül, hiszen a kajakot akkor 
kezdtem el, amikor elsős lettem az általános is-
kolában. Így nekem az iskola és a sport szoro-
san összekapcsolódik. Amikor az iskolának vé-
ge, kora délután azonnal jövök ki edzésre, ami 
általában másfél-két óra. Aztán hazamegyek, 
tanulok. Attól függ, hogy mennyi a tanulni va-
ló, fél 10 -10 óra körül kerülök ágyba.

Zoli a Kazinczyból
- Én nagyon korán, már óvodás koromban el-
kezdtem triatlonozni - emlékszik vissza Bagi 
Zoltán, aki a Tiszaújvárosi Triatlon Klub spor-
tolója. - Amikor iskolás lettem, abbahagytam 

a sportot egy kis időre, hogy a tanulásra tud-
jak koncentrálni. Aztán visszatértem, és évekig 
triatlonoztam. A három sportágból az úszás ki-
emelten jól ment, a kerékpározással is barátsá-
got kötöttem, de futni nagyon nem szerettem. 
Ezért két évvel ezelőtt abbahagytam a triatlont, 
és azóta csak az úszásra összpontosítok.
- Hányszor vagy uszodában egy héten?
- Hétfőtől péntekig naponta kétszer megyek 
úszni, reggel és délután. Hajnal ötkor kelek, 
aztán irány az uszoda. Edzés után hazajövök, 
megreggelizek és megyek az iskolába. Délután 
megint uszoda, utána tanulás. Este nyolckor 
már általában alszom. Hétvégén is van edzés, 
szombaton egyszer. Vasárnap van a pihenőnap.
- Marad még szabadidőd mindemellett?
- Igen, olyankor olvasok, vagy telefonozok, ha-
verokkal játszok.
- Nem vagy nagyon fáradt?
- Persze elfáradok, de szeretem csinálni. Az 
úszás kikapcsol, megnyugtat. Nem csak az 
edzésekre megyek szívesen, versenyezni is 
szeretek. Több mint 100 érmem van különböző 
versenyekről. A diákolimpiát már egyszer meg-
nyertem, most az a legnagyobb célom, hogy ki-
jussak az olimpiára. 

ema

LABDARÚGÁS. Június 18-án megkezdte a 
felkészülést az augusztus 2-án rajtoló követ-
kező idényre az FC Tiszaújváros felnőtt csa-
pata. Az első edzésen négy új fiatal tehetség 
jelentkezett játékra. Öten viszont távoztak a 
csapattól.

- Eredetileg június 22-ére terveztük a felkészü-
lés indítását, de előtte beiktattunk két játékos 
foglalkozást - nyilatkozta Gerliczki Máté veze-
tőedző. - Egymás közti játék volt ez valójában, 
hogy végre megérezzék a labdát a srácok. Nem 
mondhatom, hogy jól nézett ki ez a két ráhango-
ló edzés, hiszen három hónapot kihagytak a fiúk, 

nem volt közös, labdás edzés sem. Éppen ezért 
jó döntés volt ez a felkészülés előtti „előjáték”.
- Vannak-e érkezők, távozók, hogy áll most a 
keret?
- A két tavaszi mérkőzés rámutatott arra, hogy 
ha több fontos hiányzónk van, nem megy a já-
ték. Bele kellett nyúlni a csapatba. Fiatal játé-
kosokat kerestünk, s négyet már le is igazol-
tunk. (Lásd „A négy muskétás” című írásunkat 
– A szerk.)  20-24 éves srácokról van szó, akik 
azonban már rendelkeznek rutinnal, már bizo-
nyítottak az NB III-ban. Mindegyiküket láttam 
ellenfélként, és jó benyomást tettek rám. Raj-
tuk kívül még egy játékost, egy támadót min-
denképpen szeretnénk igazolni. Ha három tá-
madóval akarunk játszani, akkor ugyanis len-
nie kell merítési lehetőségnek, négy támadó já-

tékossal nem lehet nekimenni a bajnokságnak. 
Vannak távozóink is, Bokros Tibor, Orosz Má-
té, Hussein Shadi, Molnár Máté és Nagy Dá-
vid. Mindemellett Fodor Peti már „csak” tech-
nikai vezetőként, Dajka Laci pedig erőnléti 
edzőként áll a csapat rendelkezésére.
- Hogyan alakul a felkészülési időszak?.
- Augusztus 2-ig napi egy edzést tartunk. Hét-
közi edzőmeccseket egy kivétellel nem terve-
zünk, a hétvégéken meccselünk, a legtöbbször 
hazai pályán. Az ellenfelek között van megyei, 
NBIII-as és NB II-es gárda is. (Lásd keretes 
írásunkat.)
Az MLSZ döntése értelmében valamennyi lab-
darúgó-bajnokságban jövő pénteken 12 órá-

ig lehet nevezni. A versenykiírás szerint a 
2020/2021-es NB II-as bajnokságban az eddi-
gi 48 csapattal szemben előreláthatólag 60 csa-
pat vesz részt.

Közel száz tehetséges fiatal sportolót dí-
jazott idén is a MOL Alapítvány össze-
sen 32 millió forint értékben. Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéből Bacsa Fanni atléta, 
Böszörményi Bendegúz kenus és Lehmann 
Bence triatlonista nyerte el a támogatást. 

 A MOL Tehetségtámogató Program Sport pá-
lyázata elsősorban általános- vagy középisko-
lás diákoknak nyújt anyagi segítséget, akik te-
hetséges sportolók, és országos vagy nemzet-

közi versenyen is jó eredményeket értek el. 
Az útiköltségtérítésre, eszközvásárlásra vagy 
egyéb sportoláshoz köthető költségekre igény-
be vehető támogatás a fiataloknak megfelelő 
hátteret jelent a további felkészüléshez. A tá-
mogatási keret összege nem változott, viszont 
a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok 
következtében felére esett vissza a beadott pá-
lyázatok száma.
A 18-23 év közöttiek Klasszis kategóriájában a 
beérkezett 30 pályázó közül a kuratórium 9 főt 
tudott támogatni, köztük Lehmann Bencét, a 

Tiszaújvárosi Triatlon Klub spoortolóját. Ben-
ce 2017-től a Héraklész Csillagprogram válo-
gatott keret tagja, többszörös korosztályos ma-
gyar bajnok. 2014-ben a II. Ifjúsági Olimpián 
MIX-váltóban ezüstérmet, egyéniben 8. helye-
zést szerzett. 2017 óta U23-as és elit versenye-
ken indul. Az elmúlt három évben három top 
10-es Európa Kupa futam és három top 20-as 
Világkupa futam eredménye volt. Jelenleg tag-
ja a Tokyo 2020 és a Párizs 2024 olimpiai ke-
retnek is. A pályázat segítségével kerékpáros 
felszereléseket szeretne beszerezni. 

Lehmann Bence a támogatottak között

Jöttek, mentek, edzenek, játszanak

A négy muskétás
Lőrincz Patrik Márton 22 éves bal oldali vé-
dői Egerből érkezett és 2 NB I-es, 18 NB II-
es és 78 NB III-as/3 gól mérkőzés tapaszta-
lattal rendelkezik. Vincze Ákos 24 éves kö-
zépső védő Füzesgyarmatról és 124 NB III-
as/8 gól mérkőzésen szerepelt. Vámos Márk 
23 éves középpályás, aki Nyírbátorból érke-
zett és 2 NB I-es/1 gól, 12 NB II-es és 62 
NB III-as/6 gól mérkőzésen játszott eddig. 
Vitelki Balázs 20 éves középpályás Egerből 
34 NB III-as mérkőzésén 3 gólt szerzett.

Edzőmérkőzések

Június 27. szombat 10.30  FC Tiszaújváros 
- Felsőzsolca
Július 04. szombat FC Tiszaújváros - DEAC
Július 08. szerda Tállya - FC Tiszaújváros
Július 11. szombat Cigánd - FC Tiszaújváros
Július 18. szombat FC Tiszaújváros - DVTK II.
Július 25. szombat FC Tiszaújváros - KBSC 

 Fiatal légiósok 
Érdekes összeállítást közöl a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros honlapja. A klub azokat a 
kiemelkedő képességű fiatal tiszaújvárosi 
labdarúgókat vette lajstromba, akik már ma-
gasabb osztályban edződnek.
Birk Balázs (2009-es születésű) DVTK, Gu-
lácsi Márk (2008) DVTK, Kapitány Gergő 
(2007) DVTK, Zanócz Áron (2007) DVTK, 
Derzsényi Ákos (2007) DVTK, Hajdú Dá-
vid (2007) DVTK, Dudás Gergő (2007) Me-
zőkövesd Zsóry, Ferencsik Soma (2005) 
DVTK, Ferencsik Bálint (2005) DVTK, Les-
tál Szilárd (2005) Nyíregyházi Spartacus, és 
lehet, hogy a Ferencvárosba igazol, Kundrák 
Adrián (2005) Puskás Akadémia FC.

Újra együtt, labdára, játékra éhesen. 
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Múlt szerda éjféltől megszűnt a veszélyhely-
zet, Áder János köztársasági elnök aláírta az 
erről szóló törvényt. Az országgyűlés előtte 
egy nappal egyhangúlag szavazta meg a kor-
mány javaslatát. Több átmeneti rendelkezés 
azonban megmarad a veszélyhelyzet meg-
szűnése után is. A hiteltörlesztési moratórium 
marad az év végéig, országszerte ingyenes a 
parkolás június 30-ig, az operatív törzs foly-
tatja munkáját, és marad a kórházparancsnoki 
rendszer is. Az idősávos vásárlás enyhítéséről 
is döntött a kormány, eltörölték. Az emberek 
első reakcióit az utcán járva figyeltük. 

- Ennek nagyon örülök, mert nekem borzasztó 
volt, hogy nem akkor mehettem boltba, ami-
kor szerettem volna, vagy amikor épp szük-
ség lett volna rá. Sokszor előfordult, hogy ott-
hon álltam és néztem, hogy mikor lesz már ki-
lenc óra és mehetek-e, türelmesen kivártam, 
de megmondom őszintén, hogy volt olyan is, 
hogy sóhajtottam egy nagyot, de nem károm-
kodtam - mondja Gulyásné. 

Simon Józsefné maszkban érkezik a bolthoz, 
abban az idősávban, amikor még nem jöhetett 
vásárolni egy hete. 

- Nagyon örülök neki, hogy végre megszabadu-
lunk ezektől a szabályoktól, már semmi értel-
mét nem látom. Még jó, hogy jöttek az enyhíté-
sek, hiszen most, hogy megyek dolgozni, reggel 
fél nyolctól este nyolcig be sem tudnék vásárolni. 
Már csak a maszkot kéne eltörölni, mert annak az-
tán semmi értelme, amit kifújok, azt szívom visz-
sza, ettől azért jobb a tiszta levegő. 

Hangácsi Tibor egyik kezében maszkkal, a 
másikban a megpakolt bevásárlószatyorral 
jön ki a boltból. Most már bármikor vásárol-
hat, mint régen. 

- Megmondom őszintén, engem annyira nem 
zavart a nyugdíjasok idősávja, akkor jöttem, 
amikor lehetett, de azért jobb, hogy már nincs. 
A maszkot persze több helyen is muszáj még 
használni, de alig várom már, hogy vége le-
gyen ennek az egésznek, nem hiányzik ez ne-
künk, bár én eddig sem féltem a vírustól. 

Az idősávok eltörlésével bein-
dult a nappali forgalom, nem 
csak az utcákon, az üzletek-
ben is. 

- Az idősáv vonatkozott ránk is, 
mert drogériát és élelmiszert is 
forgalmazunk, a 9-től délig tar-
tó időszakban alig volt forgal-
munk, jelentősen visszaesett, bár déltől azért folyamatosan jöttek, és ez 
bepótolta a bevételkiesésünket. Ma van a „nyitás napja”, szerintem még 
nem sokan tudják, vagy alig hiszik el, az emberek, most nem igazán jön-
nek, de egy-két nap és szerintem biztos visszaáll a régi rend - nyilatkozta 
lapunknak Bodnárné Baróczi Erika kereskedő.

Szinai Pető Nórának is könnyebb 
lett az élete. 

- Nagyon örülök, hogy már nincs idő-
korlát, mert az egyhónapos kisba-
bámmal éppen akkor jöttünk le le-
vegőzni, amikor a 65 év felettiek tud-
tak csak bevásárolni, ez bizony meg-
nehezítette az életemet, hiszen az alvó 
kisgyerekkel el tudtam volna intézni a 

bevásárlást is, délután nekünk sokkal macerásabb volt, mivel a  baba nyű-
gösebb abban az időszakban. Remélem hamarosan a maszk kötelező hasz-
nálatát is eltörlik.  

Berta Noémi szakdolgozatához keres 
könyveket, dokumentumokat a városi 
könyvtárban.

- Októberben végzek a Debreceni Egyete-
men, most éppen a szakdolgozatomat írom, 
amihez könyvekre lenne szükségem. Na-
gyon vártam már, hogy kinyisson a váro-
si könyvtár, és tudjak kutatómunkát is vé-
gezni itt. Az egyetem könyvtárában szok-
tam többnyire, de mivel a járvány miatt oda 
nem tudtam bemenni, és internetről nem tudok fellépni, így nagy segítség nekem a he-
lyi könyvtár.

berta  
Gulyásné végre akkor vásárolhat, ami-
kor szeretne.

10. � Paletta 2020. június 25.
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