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A legfrissebb, szerdai adatok szerint tovább nő a koronavírussal 
fertőzöttek száma hazánkban: 894 fővel emelkedett a számuk, 
elhunyt 8 beteg, az aktív fertőzöttek száma 19.806. A járvány 
második hulláma városunkat is elérte, a szerda délelőtti adatok 
szerint településünkön 18 koronavírussal fertőzött aktív esetet 
tartanak nyilván a hatóságok. Hétfőn ülésezett a prevenciós bi-
zottság, íme a legfontosabb aktualitások: 
- Átmenetileg felfüggesztették az ellátást az egynapos sebésze-
ten koronavírus-fertőzés gyanúja miatt. Az érintett munkatársak 
tesztelése folyamatban van. 
- Az önkormányzati szférában a fertőzésveszélynek leginkább 
kitett munkatársakon koronavírus-szűrést végeznek. 
- A bizottság felhívja a lakásszövetkezetek, közös képviselők 
figyelmét, hogy kiemelten figyeljenek oda a lépcsőházak, kö-
zös használatú helyiségek takarítására. Amennyiben problémát 
okozna a fertőtlenítőszerek beszerzése, segítségért forduljanak 
az önkormányzathoz. 

Fürdőkarbantartás, kedvezményes jegyár

Huszonöt éves a Kisbocskor

Szeptember 28-án megkezdődött a Ti-
szaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben 
a szokásos őszi karbantartás. A mun-
kálatok most több időt vesznek majd 
igénybe, a létesítmény október 16-ától 
várja újra a látogatókat. 

Szombat délután viszonylag csendes 
volt a fürdő, a kalandmedence ugyan 
még üzemelt, de csak pár bátor jelent-
kező töltötte itt az idejét, a legtöbben a 
meleg, gyógyvizes medencéket válasz-
tották. 
- Szirmabesenyőből érkeztünk - mondta 
Simon Józsefné -, amikor tudunk, el szok-

tunk ide jönni, nagyon szeretjük, mert 
tiszta és szép. 
Ahhoz, hogy ez így is maradjon, szüksé-
ges a karbantartás. 
- Az őszi karbantartás a szokásosnál most 
kicsit hosszabb lesz - mondta Fodor-So-
modi Gabriella üzemeltetési vezető -, ok-
tóber 16-án nyit újra a fürdő. A szokásos 
épületgépészeti, vízgépészeti karbantartá-
sokat végezzük el. A takarítás és tisztasá-
gi festés mellett burkolatjavítási munká-
latok is lesznek. Gyakorlatilag csempéről 
csempére átnézzük a medencéket, meg-
nézzük, hogy melyik mozog, törött, vagy 
repedt, hol kell fugázni. A fürdő mind a 
34 munkavállalója dolgozik majd, most a 

burkolási, festési munkálatokat nem bíz-
zuk külső cégre, megpróbáljuk saját ma-
gunk megoldani - mondta. 
A nyitás után, november elsejétől egy új 
jegytípus is elérhető lesz. Képviselői ké-
résre, és a nyugdíjas egyesület kezdemé-
nyezésére a tiszaújvárosi nyugdíjasok 
hétköznaponként 9 és 12 óra között lak-
címkártyájuk és nyugdíjas igazolványuk 
felmutatásával 600 forintért válthatnak 
belépőjegyet. A kedvezmény tehát no-
vember elsejétől vehető igénybe. Erről dr. 
Fülöp György polgármester tájékoztatta a 
lakosságot a képviselő-testület szeptem-
ber 24-ei ülésén. 

A járványhelyzet miatt a személyes találkozás elmaradt ugyan, 
de az önkormányzat így is felköszöntötte városunk újabb 90 esz-
tendőt megélt lakóját, Füredi Zoltánnét. Marika nénit sokan is-
merhetik, hiszen hosszú éveken át a 2. sz. Napközi Otthonos 
Óvoda vezetője volt, és nyugdíjba vonulása után nyolc éven át, 
mint helyettesítő dolgozott a város óvodáiban. 2004-ben lett 
aranydiplomás óvónő, s ugyanebben az évben pedagógiai mun-
kásságát Tiszaújváros képviselő-testülete Pro Urbe Életműdíj 
kitüntetéssel ismerte el. 

Kilencven esztendő

Tizennyolc aktív eset
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Jubileumot ünnepeltek a Kisbocskor Néptáncegyüttes tagjai, egykori tagjai, művészeti vezetői. Cikkünk a 16. oldalon.

Hétfőn leeresztették a medencék vizét. 

Hétvégi fürdőzés a gyógyvízben. 

Rutinműtét
A hét elején váratlanul jelentkező egészségügyi probléma miatt 
kedd délután egy rutinműtéten esett át dr. Fülöp György. A pol-
gármester erről hivatalos facebook oldalán adott hírt, hozzáté-
ve, hogy várhatóan 1-2 napon belül elhagyhatja a kórházat, és 
otthon folytatja a lábadozást. Ezen időszak alatt is kapcsolat-
ban lesz kollégáival, akik minden aktualitásról értesítik, így hi-
vatalos közösségi oldalán a megszokott rendben tudja tájékoz-
tatni a lakosságot. 

Díszpolgári cím

Tiszaújváros képviselő-testülete díszpolgári címet adomá-
nyozott Farkas Zoltánnak, városunk első szabadon válasz-
tott polgármesterének. /Tudósításunk az 5. oldalon./
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Sándor Vincéné 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: 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 kel-
lő távolság megtartását.
Október 2., péntek első péntek! A hatályos jogszabályok sze-
rint az idősotthonok nem látogathatók. Otthonukban csak azo-
kat kereshetem fel, akik az ajtójuk elé a szabadba ki tudnak 
jönni. Kérem, akik szeretnék, hogy e feltételek mellett meglá-
togassam őket, jelezzék felém október 1-ig.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleinek szülői ér-
tekezlet október 2. 17.00-tól  a templomban.
Október 4. 9.30-tól Sajószögeden Szent Mihály napi búcsú.
Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyaror-
szág Főpatrónája főünnep  -  templomunk titulusa.
17.00-tól szentségimádási óra, 17.30-tól gyóntatás, 18.00 ün-
nepi szentmise.
Október 9-én 17.00-tól bűnbánati liturgia, szentgyónás lehe-
tősége.
Október 10. szombat 17.00-tól előadás a templomban, előadó 
Tóth László püspöki tanácsos. 18.00 előesti szentmise, szent-
mise után fáklyás körmenet a templom körül.
Október 11. vasárnap 11.00 ünnepi szentmise, bemutatja Tóth 
László püspöki tanácsos, a debreceni Megtestesülés Plébánia 
plébánosa.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00. csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 

Görögkatolikus
Csütörtökön Istenszülő Szűz Mária oltalma ünnepe: szent li-
turgia 17:30. Szombaton 8:00 szent liturgia. Vasárnap 10:00 
utrenye, 11:00 szent liturgia. Kedden 8:00 szent liturgia. 

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. október 4-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet
Tiszaszederkény
• 2020. október 4-én, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet
Online 
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem tud-
nak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon (htt-
ps://www.facebook.com/reftujvaros) minden vasárnap 10 órá-
tól az előző heti igehirdetést hallgathatják.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 4-ig (vasárnapig)a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 
majd október 5-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi 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

Nyílt levél a nyílt beszédről
Kedves Radácsi Zsuzsa!

Olvasom a mai újságban a Protokoll című írását (2020. 09. 24.). 
Teljes mértékben át tudom érezni a rettegő szülők aggodalmát, 
amint reggelente azon izgulnak, hogy az ilyenkor szokásos nát-
hás, avagy allergiás tüneteket nehogy összetévesszék a pedagó-
gusok a koronavírus tüneteivel (magam is allergiás vagyok, én 
inkább attól tartottam és tartok, hogy elkapom, majd továbba-
dom a vírust). 
Higgye el, a pedagógus rendelkezik azzal a képességgel, amit 
úgy hívnak, hogy kellő érzékenység a gyermekek problémái 
iránt! Viszont óva intenék minden kedves szülőt attól, hogy már 
gyermekkorban az elhallgatásra, elfedésre, eltusolásra, hazug-

ságra nevelje szívének legkedvesebbjét, a saját gyermekét! 
Hasznosabb lenne, ha megtanítanánk gyerekeinket arra, hogy 
nyíltan beszéljék meg velünk problémáikat, ne féljenek kimon-
dani aggodalmaikat, és hogy vannak olyanok, akik meg tudják 
nyugtatni kis lelküket ezekben a nehéz pillanatokban. Mi, szü-
lők is álljunk mellettük hazugságra nevelés helyett! Az egyenes 
út ebben az esetben is jobb választás lehet. 
Arról nem is beszélve, hogy az orvos hivatott arra, hogy beteg-
ség esetén döntést hozzon, és ehhez bizony ismernie kell azokat 
a tüneteket, amiket nem hallgatunk el! 
Tisztelettel: 

Vanyó Adél
egy egyszerű pedagógus

Kedves Vanyó Adél!

Köszönöm, hogy Protokoll című írásomra reagált, örülök, hogy 
rövid jegyzetemmel sikerült felhívni a figyelmet egy jelenség-
re, amelynek bizony van valóságalapja. Bizonyára érezte, hogy 
a cikkben pontosan arra utalok, amit Ön is leírt, hogy vannak 
rettegő szülők, akik valóban félnek, hogy összetévesztik a gye-
rek nátháját a koronavírussal. Egyetértünk, sőt abban is, hogy 
az egyenes beszéd a leginkább követendő példa minden hely-

zetben. De azt is látni kell, hogy a fájó torok sem mindig a co-
vidra utal, okozhatja két gombóc fagylalt is. És a hasmenés sem 
mindig vírusos, egy túl jól sikerült szalonnasütés következmé-
nye is lehet. Nem mindig születik jó döntés, hiszen egyedi, ne-
héz a helyzet, és nagy a felelősség. Ezért született a jegyzetem, 
hogy beszéljünk róla.
Tisztelettel: 

Radácsi Zsuzsa

A közlekedési balesetek bekövetkezésé-
ben jellemzően szerepet játszik, hogy a 
járművezetők nem az időjárási-, látási-, 
és útviszonyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket.
 Az évszakkal együtt járó változások je-
lentős hatást gyakorolnak a közúti köz-
lekedésre. Lassabb, körültekintőbb, elő-
relátóbb vezetéssel, nagyobb követési tá-
volság tartásával meg lehet előzni a bal-
eseteket. Ebben az időszakban fokozott 
figyelemmel kell lenni a gyalogos átkelő-
helyek, iskolák, buszmegállók környé-
kén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalo-
gosokra is. Fontos, hogy a járművezetők 
mindig az időjárási-, látási-, és útviszo-
nyoknak megfelelően vezessék gépjár-

műveiket, próbáljanak meg fokozatosan 
alkalmazkodni a megváltozott körülmé-
nyekhez, tekintettel az esetleges ködös, 
esős időjárásra. Az úttestre lehullott fale-
velek jelentős közlekedésbiztonsági koc-
kázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha 
a reggeli pára, eső, vagy más csapadék 
miatt azok csúszóssá válnak.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság tanácsai a biztonságos 
őszi vezetéssel kapcsolatban:
• Minden esetben ellenőrizze gépjármű-
vét indulás előtt!
• Győződjön meg arról, hogy az első és 
hátsó fényszórók, az irányjelzők, a fék-
lámpák és a ködlámpák tiszták és megfe-
lelően működnek!

• Gondoskodjon a szélvédők tisztaságáról 
és belső párátlanításáról!
• Az ablakmosó berendezés legyen min-
dig feltöltött állapotban!
• Ha a gumiabroncs mintázatának mély-
sége nem megfelelő, vagy az abroncs 
egyéb okból alkalmatlan a biztonságos 
közlekedésre, gondoskodjon a cseréjéről!
• Közlekedjen körültekintőbben, óvato-
sabban, tartson nagyobb követési távolsá-
got az elöl haladó jármű mögött, és ter-
vezzen hosszabb menetidőt!
• Nedves, csapadékos úttesten számoljon 
a féktávolság jelentős növekedésével!
• Az úttestre lehullott falevelek különle-
ges közlekedésbiztonsági kockázatot je-
lentenek!

Körültekintően az őszi időszakban is

Szelíd
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októbe-
ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-
nap végéig egyben várjuk e-mailben a 
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 
út 16. címre. A júliusi nyertes: Tőzsér 
László. 
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Az ünnepi aktusok mellett (lásd tudósítá-
sunkat az 5.oldalon) két fontos témakörben 
is döntött Tiszaújváros képviselő-testülete 
szeptember 24-én tartott ülésén. A főösszeg 
mintegy 665 millió forinttal történő meg-
emelésével módosult az önkormányzat költ-
ségvetése, a szociális rendeletben pedig egyes 
támogatási formáknál a testület megemel-
te a jövedelemhatárokat és a támogatások 
mértékét, így a jövőben többen kaphatnak 
a korábbinál nagyobb összegű támogatást. 

Az ülés kezdetén dr. Fülöp György polgármes-
ter több bejelentést is tett. Egyebek mellett szólt 
arról, hogy a hagyományos október 23-ai ün-
nepségek elmaradnak, azonban a tiszaszederké-
nyi hősi emlékművet és Nagy Imre szobrát idén 
is megkoszorúzzák. A polgármester bejelentette 
azt is, hogy november 1-jétől hétköznap délelőt-
tönként a tiszaújvárosi nyugdíjasok kedvezmé-
nyes belépővel látogathatják a gyógyfürdőt. 

Módosult a költségvetés

A legutóbbi - júniusi - módosítás óta több pénz-
ügyi tárgyú döntés is született, továbbá az ál-
lami támogatások és a Magyar Államkincstár-
ral történt egyeztetések, az iparűzési adóbevé-
tel korrekciója (csökkentése) szükségessé tette 
a költségvetési rendelet módosítását. 
A költségvetési főösszeg a mintegy 11 milliárd 
forintról 11,666 milliárdra növekedett, ez azon-
ban a belföldi értékpapírok 900 millió forintos 
tervezett visszaváltásának köszönhető, a költ-
ségvetési bevételek ugyanis 235 millió forint-
tal csökkennek. 
Működési célú támogatásokként 172 millió a 
többlet, ugyanakkor a közhatalmi (adó) bevé-
telek 416 millió forintos csökkenésével számol 
az önkormányzat. A belföldi értékpapírok visz-
szaváltásának 900 milliós tervszáma a kiadási 
oldalon „játszik” , a felhalmozási kiadások né-
miképp nőnek (10 millió forinttal), ugyanakkor 
a működési kiadások több mint 245 millió fo-
rinttal csökkennek a tervek szerint. 

Magasabb jövedelemhatárok, 
több támogatás

A képviselő-testület a 2019. november 28-ai 
ülésén felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
jogszabályi, gazdasági, jövedelmi és társadalmi 
változásokra tekintettel - az előző évek gyakor-
latának megfelelően - vizsgálja felül a szociális 
ellátórendszer valamennyi elemét, aktualizálja 
a pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, 
összegét. A testület döntött arról is, hogy a szo-
ciális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások-
ról, valamint a természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet (szo-
ciális rendelet) módosítását, - a Fidesz-KDNP 
és Városért Egyesület Önkormányzati Frakci-
ója által benyújtott önálló indítványban foglal-
takat is figyelembe véve -  a tiszaújvárosi gyer-
mekes családok év végi támogatásának emelé-
sére vonatkozó javaslatot a 2020. márciusi ülé-
sén tárgyalja meg. 
Ez azonban a járványügyi helyzet miatt nem 

valósulhatott meg. A testület most nem csak er-
ről, hanem további támogatások jövedelemha-
tárainak és összegének emeléséről is döntött, 
módosítva a szociális rendeletet.
Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt 
figyelmet fordított az időskorú, az egészség-
ügyi problémákkal küzdő, valamint a hátrányos 
helyzetű, nehéz szociális körülmények között 
élő lakosokra, a munkanélküliekre, valamint 
a gyermeket nevelő családokra, ezért kötelező 
és számos önként vállalt szociális támogatással 
segíti a rászorulókat. Az önkormányzat célja a 
szociális vívmányok megőrzése és minél ma-
gasabb színvonalon történő biztosítása. A vá-
roslakók szociális biztonságának, életkörülmé-
nyeinek fenntartása és javítása, valamint a csa-
ládok minél hatékonyabb segítése érdekében a 
hivatal áttekintette az önkormányzati rendelet 
szabályait, mely alapján az alábbi módosításo-
kat fogadta el egyhangúlag a testület.
Az önkormányzati rendelet alapján a polgár-
mester átruházott hatáskörben rendkívüli tele-
pülési támogatásban részesíti elsősorban azo-
kat a személyeket, akik önmaguk, illetve csa-
ládjuk létfenntartásáról más módon nem tud-
nak gondoskodni vagy alkalmanként jelentke-
ző többletkiadások - így különösen betegség-
hez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyerme-
kének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyer-
mek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe 
vett gyermek családjával való kapcsolattartásá-
hoz, a gyermek családba való visszakerülésé-
nek elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy 
a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi se-
gítségre szorulnak.
A rendkívüli települési támogatás megálla-
pítható pénzben és természetben, eseti jelleg-
gel vagy havi rendszerességgel, de a tárgyév-
ben nyújtott támogatások együttes összege egy 
család esetében az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft) 
nem haladhatja meg. 
A korábbi rendelkezés alapján eseti jelleggel 
megállapított rendkívüli települési támoga-
tás annak volt adható, akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének a 130%-át (37.050 Ft), egyedül élő 
vagy egyedülálló személy esetén a 170%-át 
(48.450 Ft). A támogatás minimális összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 15%-a (4.275 Ft) lehetett.
Az eseti jelleggel megállapított rendkívüli te-
lepülési támogatás keretében van lehetőség az 
alapvető megélhetési és lakhatási problémák 
kezelésére is. Ezt az ellátási formát a legrászo-
rultabbak szükség szerint évente több alkalom-
mal is igénybe vehetik. Az alacsony jogosult-
sági értékhatárok miatt a testület úgy döntött, 
hogy családos kérelmezők esetén az egy fő-
re jutó havi jövedelem 62.700 Ft, egyedül élő 
vagy egyedülálló személy esetén 71.250 Ft le-
gyen. 
A gyógyszerkiadásokhoz, valamint gyógyá-
szati segédeszköz beszerzéséhez megállapított 
rendkívüli települési támogatásra az volt jo-
gosult, akinek családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 200%-át (57.000 Ft), 
egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén 
a 230%-át (65.550 Ft) nem haladta meg, és a 
havi gyógyszerköltsége elérte, vagy meghalad-
ta a család egy főre jutó havi jövedelmének a 
10%-át, vagy a gyógyászati segédeszköz költ-
sége elérte, vagy meghaladta az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének az 50%-
át (14.250 Ft). A gyógyszerkiadásokhoz nyúj-
tott rendkívüli települési támogatás egyszeri 
összege az orvos által leigazolt havi gyógyszer-
költség legfeljebb 50%-a volt, de nem halad-
hatta meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 80%-át (22.800 Ft), gyó-
gyászati segédeszköz vásárlása esetén pedig az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 
Ft). A tárgyévben nyújtott rendkívüli települé-
si támogatás együttes összege egy család ese-
tében személyenként nem haladhatta meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-
át (34.200 Ft). 
A gyógyszertámogatás lehetőséget ad arra, 
hogy az önkormányzat évente többször is tá-
mogatást nyújtson. Annak érdekében, hogy az 
alapvető gyógyszerekkel és gyógyászati segéd-
eszközökkel való ellátottság biztosított legyen, 
testület a jogosultsági értékhatárt családos ké-
relmezők esetén 65.550 Ft/főre, egyedül élő 
vagy egyedülálló személy esetén 74.100 Ft/fő-
re megemelte. A grémium szerint a 34.200 Ft/
fő összegű éves gyógyszerkeret kevés, ezért 
megemelte 48.450 Ft-ra. 
Eseti jelleggel, gyermekenként legfeljebb négy 
alkalommal, rendkívüli települési támogatás 
gyermekvédelmi támogatásként is megálla-
pítható, a korábbi szabály szerint ott, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 
130%-át (37.050 Ft), gyermekét egyedül ne-
velő vagy nagykorú gyermek esetén a 170%-
át (48.450 Ft). A támogatás egyszeri összege 
gyermekenként nem lehetett kevesebb a nyug-
díjminimum 20%-ánál (5.700 Ft), és nem ha-
ladhatta meg annak összegét (28.500 Ft).
Az alacsony jogosultsági értékhatárok a módo-
sítás után családos kérelmezők esetén 62.700 
Ft-ra, gyermekét egyedül nevelő személy, vagy 
nagykorú gyermek esetén 71.250 Ft-ra emel-
kedtek. 
Nem kötelező, de a 18. életévét betöltött tartó-
san beteg hozzátartozójának az ápolását, gon-
dozását végző személy részére is nyújtható te-
lepülési támogatás. Erre eddig az volt jogosult, 
aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy év folyamatos tiszaújvárosi lakcímmel ren-
delkezett és életvitelszerűen lakó- vagy tartóz-
kodási helyén élt, és aki a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg hozzátartozóját ápolta, gondoz-
ta. E kritériumok nem változtak. Az egy főre 
jutó havi jövedelemhatár azonban 48.450 Ft-ról 
- a napi 4 órában végezhető keresőtevékenység 
mellett - 62.700 Ft-ra emelkedett. 
A városépítő nemzedék érdemeit elismerve ese-
ti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőző-
en egyszeri év végi támogatásban (közkeletű 
nevén nyugdíjasok év végi támogatásában) ré-
szesülhetnek azok, akik a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek, életvitelsze-

rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy saját jogon nyugellátás-
ban, vagy rokkantsági ellátásban, vagy rehabi-
litációs ellátásban, vagy korhatár előtti ellátás-
ban, vagy rokkantsági járadékban, vagy szolgá-
lati járandóságban részesülnek. Az egy főre ju-
tó havi jövedelemhatár eddig 128.250 Ft, egye-
dül élők vagy egyedülállók esetén 156.750 Ft, 
a  támogatás mértéke családosok esetén jogo-
sultanként 15.000 Ft, egyedül élők vagy egye-
dülállók esetén 18.000 Ft volt.  Az ellátásban 
részesíthetők körének bővítése érdekében csa-
ládos kérelmezők esetén a havi jövedelemha-
tár 131.100 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedül-
állók esetén 159.600 Ft-ra emelkedett. Figye-
lembe véve az év végén jelentkező többletki-
adásokat, további segítség a támogatás mérté-
kének 2.000 Ft-tal történő megemelése. Ennek 
megfelelően családos kérelmezők esetén jogo-
sultanként 17.000 Ft, egyedül élők vagy egye-
dülállók esetén 20.000 Ft a támogatás összege. 
Az önkormányzat a gyermeket nevelő családok 
megbecsüléseként szintén eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri tá-
mogatásban részesíti azon kiskorú gyerme-
ket nevelő családokat is, ahol az egy főre ju-
tó havi jövedelem a korábbiak szerint nem ha-
ladta meg a 71.250 Ft-ot és a kérelem benyúj-
tását megelőzően legalább egy év folyamatos 
tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és élet-
vitelszerűen lakóhelyükön élnek. A támogatás 
mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő 
család esetén 22.000 Ft, három vagy több kis-
korú gyermeket nevelő család esetén 29.000 Ft 
volt.
E támogatásnál még nagyobb az „ugrás”. A 
város jövőjét a gyermekek, a fiatalok jelen-
tik, ezért a gyermekes családok elvándorlásá-
nak megakadályozása, valamint a gyermekne-
velés kiadásaihoz történő hozzájárulás érdeké-
ben a testület az egy főre jutó havi jövedelem-
határt 128.250 Ft-ra emelte. A támogatás mér-
téke is jelentősen - 22.000, 33.000, 44.000 fo-
rintra - emelkedett. (Az év végi támogatásokról 
szóló felhívások lapunk 12. oldalán.)

Szálloda létesülhet 

A képviselő-testület több településrendezési 
döntést is hozott. Ezek közül vélhetően a leg-
fontosabb az, hogy a képviselők támogatták a 
SUNSET Ingatlan Kft. azon szándékát, hogy 
szálloda és apartman házat létesítsen a Sze-
derkényi úton a tulajdonában lévő ingatlanon 
(nagyjából a régi hajléktalanszálló környezeté-
ről van szó). A polgármester felhatalmazást ka-
pott az építéssel kapcsolatos településrendezési 
szerződés megkötésére. 
A testület módosította munkatervét, e szerint a 
járványhelyzet miatt elmaradnak az őszi köz-
meghallgatások. A lakosság azonban e-mailben 
tehet fel közérdekű kérdéseket, kérhet, javasol-
hat intézkedéseket, és amennyiben a kérdező, 
javaslattevő ezt igényli, a „levelezést” az ön-
kormányzat nyilvánosságra hozza.

Ferenczi László 

Sűrűbbre szőtték a szociális hálót
2020. október 1. Aktuális � 3.

A tervezett szálloda és apartmanház helyszíne a Szederkényi úton, az egykori hajléktalan-
szálló környékén van. 

A képviselő-testület magasabb jövedelemhatárokat és nagyobb összegű támogatásokat 
állapított meg a szociális rendeletben. 



Poliol, vendégmunkások, szakemberképzés
Zsinkó Tibor volt a Tisza TV szeptember 
23-ai adásának vendége. A MOL Petrolké-
mia Zrt. vezérigazgatóját Radácsi Zsuzsa 
főszerkesztő kérdezte a poliol beruházás-
ról, a szakemberképzésről, a cég és a város 
együttműködéséről. Az alábbiakban az in-
terjú szerkesztett változatát közöljük.

- Régen találkoztunk, ha jól emlékszem van már 
fél éve is, még a járvány előtti időszakban. Mi 
történt azóta a MOL Petrolkémia területén, mi-
lyen változások voltak, hogy áll a poliol beru-
házás?
- Haladtunk a beruházással, a készültség körül-
belül 65%-nak felel meg. Ebbe beleértendők 
a külföldi előgyártások, és itt, az ipartelepen 
végzett kivitelezési munkák is. Vannak sike-
res mérföldköveink, amiket út közben sikerült 
elérnünk. Egyrészt teljesítettünk hárommillió 
munkaórát balesetmentesen, ami azt gondo-
lom, hogy egy nagyon szép eredmény. Van egy 
másik időközi eredményünk is, sikerült üzem-
be helyeznünk a magasfeszültségű villamos-fo-
gadóállomást. Ez az egység fogja ellátni a tel-
jes komplexumot majd elektromos árammal. 
Ez laikus szemmel egy sok vezetékből és kü-
lönböző egységekből álló kis üzemrész, de nem 
annyira egyszerű, amikor azt mondjuk, hogy 
üzembe helyeztük. Ez egy 120 lépésből álló na-
gyon bonyolult műveletsor volt, az egész mun-
kát több hónapon keresztül zajló előkészületek, 
üzembe helyezés,és tesztelés előzte meg.  
- Említette a 65%-os a készültséget. Mit takar 
ez valójában, mi van még hátra, van-e csúszás?
- Kézenfekvő, hogy ebben a helyzetben, ami-
ben most vagyunk - gondolok elsősorban a jár-
ványügyi helyzetre - azért a beruházással sem 
tudunk olyan ütemben haladni, mint ahogy ere-
detileg elképzeltük. A munkaerő mobilizálá-
sában igenis vannak nehézségek. Tudni kell, 
hogy az egész projekt ellátó lánca globális, 
ami azt jelenti, hogy külföldről is érkeznek be 
anyagok, a készülékgyártások külföldi helyszí-
nen történnek. Ezekben is lehetnek apró fenna-
kadások. Ezeket folyamatosan próbáljuk vala-
hogy megoldani és menedzselni és haladunk a 
projekttel, de egy kicsit kisebb ütemben, mint 
ahogy terveztük. Gyakorlatilag a nagymére-
tű berendezések mind beérkeztek, száz nehéz-
súlyú szállítmányt fogadtunk, ezek nagy részét 
beépítették, acél- és csőszerkezeti szerelések 
zajlanak, tehát jól haladunk a körülményekhez 
képest. 
- Ha egy laikus odamenne az építkezésre, ak-
kor látványos fejlődést láthatna a beruházás te-
rületén?
- Abszolút. Én is hétről hétre meglepődök. Ha 
összehasonlítom a fél évvel ezelőtti állapottal, 
amikor legutóbb itt voltam, akkor azt mondom, 

hogy szemmel láthatóan nagyon látványos az 
előrehaladás. Aki most ott szét tud nézni, és 
volt korábban is, akkor azt mondja, hogy igen, 
itt megvolt az előrehaladás, és jól állunk. 
- Beszéljünk a vendégmunkásokról. Hányan 
vannak a területen, honnan érkeztek, milyen 
munkákat végeznek? Jól vannak-e?
- Azt látni kell, hogy egy 1,2 milliárd eurós be-
ruházásnál, ahol egy ultramodern, nagy komp-
lexitású üzem készül, ennek az üzemelteté-
se sem kis feladat, de az építése is nagyon bo-
nyolult. Csak olyan vállalkozások tudnak eb-
ben a munkában részt venni, akik rendelkeznek 
a megfelelő szakmai ismeretekkel, tapasztalat-
tal, és képesek megfelelő számban munkaerőt 
is biztosítani, megfelelő szakmai összetételben. 
Vannak olyan kollégák, mérnökök, vagy akár 
szakipari tevékenységet végző szakemberek, 
akik végig velünk vannak az építkezés során, 
de ők vannak kisebb számban, mert többségé-
ben, akik itt vannak, bizonyos részfeladatra, bi-
zonyos intervallumra érkeznek, amikor az ő te-
vékenységük zajlik. Jelenleg közel kettőezren 
dolgoznak az építkezésen, negyedük magyar-
országi munkavállaló, háromnegyedük külföl-
di, a külföldieknek a kétharmada uniós ország-
ból érkezett. 

- Milyen a kapcsolat a várossal, továbbra is fo-
lyamatosak az egyeztetések? 
- Természetesen ebben a helyzetben - a járvá-
nyügyi helyzetre gondolok - folyamatos a vá-
rosvezetéssel a kapcsolatunk. Most személye-
sen nem tudunk annyit találkozni, mint koráb-
ban, de megvannak azok a csatornák, melyek 
révén a mai világban már nem nehézség távol-
ról is tartani a kapcsolatot, és mindig tudunk 
minden fontos eseményről. Ez teljesen élő kap-
csolat a város és a MOL Petrolkémia között.
- Nagyon fontos kérdés, ami az utóbbi évek-
ben számos cégnél probléma volt, hogy a lét-
számigényeket hogyan tudják kielégíteni. Van-e 
kellő számú szakember a MOL Petrolkémia te-
rületén, és mit tesz annak érdekében, hogy le-
gyen? 
- Ez nagyon jó kérdés. Annak idején, amikor 
még csak gondolkodási fázisban voltunk, ami-
kor éppen indult a projekt, már akkor is feltet-
tük magunknak ezt a kérdést, és foglalkoztunk 
ezzel. Köszönhetően annak a tudatos építke-
zésnek, amit körülbelül 3 évvel ezelőtt indítot-
tunk el ezen a területen - pár szóban megpró-
bálok erre majd kitérni - sikerült 90%-ra feltöl-
teni a mai napra a pozíciókat. Sikerült fölven-
nünk több mint 200 munkavállalót, akik majd 
részben a poliolon fognak dolgozni, vagy azo-

kat a tapasztalt kollégákat fogják pótolni, akik 
átkerülnek a poliol komplexumba. Említettem 
a három éve zajló építkezést. Az egyik fontos 
alapköve az oktatási intézményekkel való kap-
csolatrendszerünk. Ennek központi eleme a du-
ális képzés, mind középfokon, mind felsőfo-
kon. Középfokon most már évek óta folyama-
tosan képzünk villanyszerelőket, együttműkö-
désben a Brassai Sámuel középiskolával, itt Ti-
szaújvárosban. Vegyésztechnikusokat a debre-
ceni vegyész szakgimnáziummal való együtt-
működésben, és tavaly óta elindult még egy 
harmadik duális programunk is középfokon a 
miskolci Andrássy Gyula szakgimnáziummal. 
Itt gépgyártás-technológiai technikusokat kép-
zünk. Összesen 54 duális középfokú hallgatónk 
van jelenleg a MOL Petrolkémiában. Elsősor-
ban remélhetőleg ők adják majd a kezelői, mű-
szakvezető utánpótlást nekünk. Felsőfokú duá-
lis képzésben a Miskolci Egyetemen és a Deb-
receni Egyetemen vegyipari gépészmérnök és 
vegyészmérnök mesterszakon vannak hallga-
tóink. Ők is részt vesznek a programjainkban, 
és reményeink szerint a jövőben mérnöki után-
pótlásunk bázisát fogják adni. Ahogy említet-
tem, ma már túl vagyunk a 90-%-on a munka-
erő felvételén, és azt, hogy ez megvalósult, az 
döntően ezeknek az együttműködéseknek kö-
szönhető.
- Lehet azt mondani, hogy időben lépett a MOL 
Petrolkémia Zrt. ebben az ügyben?
- Igen. Időben gondolkodtunk, időben léptünk, 
és továbbra is hiszünk ezekben az együttmű-
ködésekben. Hosszútávon szeretnénk fenn-
tartani, hiszen a jövőben is lesz munkaerőigé-
nyünk. Ezek biztosítják számunkra, hogy ma-
gunkhoz tudjuk vonzani a szakképzett munka-

erőt. Melyet meg is kell tudnunk tartani. Ez a 
másik fontos pillére a gondolkodásunknak. A 
belső fejlesztések, és a belső programjaink is 
olyan fontosak, mint a külső oktatási kapcsolat-
rendszerünk. Aki hozzánk érkezik újfelvételes 
kolléga, az rögtön bekerül valamiféle program-
ba, vagy a kezelői akadémiai programba, vagy 
a mérnökakadémiai programunkba, ahol hóna-
pokat kell eltölteniük, elméleti, gyakorlati ok-
tatásokon kell részt venniük. Egy alap vegyipa-
ri tudást fognak így megszerezni, ami a MOL 
Petrolkémia specifikus ismereteit is tartalmaz-
za. Ezt követően kerülnek ki a posztokra dol-
gozni és betanulni, ezáltal sokkal hatékonyabb 
már a kezdetektől a munkavégzésük. 
- Valamiféle juttatási rendszerre is számíthat-
nak? 
- Természetesen ők is részei a MOL Petrolké-
mia dolgozói közösségének. Mi, mint válla-
lat, felelős munkáltató a régióban, valameny-
nyi dolgozónknak hosszú távon fenntartható, 

stabil és kiszámítható kompenzációs csoma-
got kínálunk, kompenzációs stratégiát köve-
tünk. Természetesen versenyképes is ez a cso-
mag a dolgozóinknak. Meg kell említenem a 
bérkiegészítő juttatásokat. A cafetéria, amit kí-
nálunk mindenkinek, az regionálisan is kiemel-
kedő mértékű.  Nagyon fontos az a nem olyan 
rég, néhány évvel ezelőtt bevezetett elem, hogy 
mindenkinek magas értékű egészségbiztosítá-
si szolgáltatást is kínálunk. És talán nem sok 
olyan vállalat van, amely ilyen számban foglal-
koztat fizikai munkavállalókat, és elmondhatja 
magáról, hogy valamennyi fizikai munkaválla-
lója részt vesz egy karrierprogramban, így min-
denkinek kiszámítható az előre menetele. Azt 
is megemlítem, hogy a járványügyi időszakban 
valamennyi kollektív szerződési elemet betar-
tottunk, teljes mértékben a kollektív szerződés 
szellemében jártunk el a dolgozóinkkal kapcso-
latban. A kompenzációt és a juttatásokat értem 
ezen. Így kívánunk gondolkodni a jövőben is. 
- A pár hónappal ezelőtti beszélgetésünket visz-
szaidézve, akkor nagyon optimistának tűnt, az 
akadályokat jól vette a MOL Petrolkémia Zrt. 
Most hogyan látja a közeli és a távoli jövőt?
- Továbbra is nagyon optimista vagyok, meg-
mondom őszintén. Biztos, hogy az elmúlt idő-
szak nem volt eseménymentes. Mindig vannak 
olyan külső tényezők, amikkel meg kell birkóz-
ni, de ez az élet velejárója. Azt gondolom, hogy 
egy olyan kollektíva van a MOL Petrolkémiá-
ban, egy olyan szakembergárda - és egyébként 
a MOL, mint anyavállalat is olyan hátteret biz-
tosít -, hogy ezekkel a nehézségekkel meg tu-
dunk birkózni. Úgyhogy én nagyon pozitív va-
gyok az eredményeket illetően is, és az előt-
tünk álló időszakot illetően is. 
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Száz nehézsúlyú szállítmány érkezett a beruházásra, ezek nagy részét már beépítették. 

A beruházás készültségi foka mintegy 65 százalékos. 

Zsinkó Tibor

„Haladtunk a beruházással, a ké-
szültség körülbelül 65%-nak felel 
meg.”

„Csak olyan vállalkozások tudnak 
ebben a munkában részt venni, akik 
rendelkeznek a megfelelő szakmai is-
meretekkel, tapasztalattal, és képesek 
megfelelő számban munkaerőt is biz-
tosítani, megfelelő szakmai összeté-
telben. 

„Időben gondolkodtunk, időben lép-
tünk, és továbbra is hiszünk ezekben 
az együttműködésekben.”

„Mi, mint vállalat, felelős munkál-
tató a régióban, valamennyi dolgo-
zónknak hosszú távon fenntartható, 
stabil és kiszámítható kompenzáci-
ós csomagot kínálunk, kompenzációs 
stratégiát követünk.”



Díszpolgári címet kapott Farkas Zoltán
Az Országgyűlés az 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával 
szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a 
Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Ennek alkal-
mából Tiszaújváros képviselő-testületének szeptember 24-
én tartott ülésén dr. Fülöp György polgármester mondott rö-
vid köszöntőt, majd Farkas Zoltánnak, városunk első szaba-
don választott polgármesterének átadta a képviselő-testület 
által adományozott Díszpolgári cím kitüntetést.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Tiszaújvárosiak!
 
A Magyar Országgyűlés 1990. augusztus 3-án fogadta el a he-
lyi önkormányzatokról szóló törvényt. Ennek preambuluma ki-
mondta: a jogszabály elismeri és védi a helyi közösségek önkor-
mányzáshoz való jogait, lehetővé teszi, hogy a választópolgárok 
helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkor-
mányzat útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi ér-
dekű közügyeket - kezdte ünnepi köszöntőjét a polgármester.
Az új törvény értelmében 1990. szeptember 30-án tartották Ma-
gyarországon az első szabad önkormányzati választást, amellyel 
egyben megszűnt hazánkban a közigazgatás tanácsi struktúrája.
Hatalmas mérföldkő volt ez a magyar közigazgatás történeté-
ben, és óriási felelősséget jelentett a frissen megválasztott pol-
gármesterek és önkormányzati képviselők számára, hiszen ek-
kor még járatlan úton kellett kiépíteni a helyi demokrácia alap-
jait. A felelősség mellett azonban egy új lehetőség is adatott a 
helyi közösségek számára, amellyel a világ dolgairól különfé-
leképpen gondolkodó, de a társadalomért, a helyi ügyekért, a 
városunk fejlődéséért tenni akaró emberek képviselhették az itt 
élők érdekeit, és megvalósíthatták közös elképzeléseinket. Elő-
deinknek köszönhetően az autonómia és önrendelkezés olyan 

formái jöhettek létre, amellyel a jogszabályi előírások maradék-
talan betartásával a helyben élők a helyi társadalom igényeinek 
megfelelően szervezhették meg gyermekeink oktatását, nevelé-
sét, az idősek ellátását, gondozását, a szociálisan rászorultak tá-
mogatását, az itt élők egészségügyi ellátását, a sport- és civil 
szervezetek tevékenységét és nem utolsó sorban településünk 
gazdasági és infrastrukturális fejlesztését. Ez az új közigazga-
tási rendszer lett az egyik alappillére egy demokratikus beren-
dezkedésű társadalomnak, amely véleményem szerint nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy mintegy 14 évvel a rendszervál-
tás után hazánk az Európai Unió tagja lehetett. Mindezek mi-
att is tekinthetünk úgy a rendszerváltás után közvetlenül meg-
választott polgármesterekre és képviselőkre, mint akik megal-
kották a helyi demokrácia, és a helyi önszerveződés alapelveit 
és gyakorlatát. Úgy gondolom nekünk, most hivatalban lévők-
nek kötelességünk ezen alapelveket megtartani, az önkormány-
zatiság vívmányait megőrizni, és elődeink munkáját, útmutatá-
sait tiszteletben tartani.
2020. szeptember 30-án lesz az első helyhatósági választás 30. 
évfordulója. Az évforduló alkalmából Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete a város elismeréseként és 
megbecsüléseként Tiszaújváros első, szabadon választott pol-
gármesterének Farkas Zoltánnak Díszpolgári címet adományoz.
Farkas Zoltánt 1990. október 20-án választották Tiszaújváros 
főállású polgármesterévé és 2006-ig töltötte be ezt a tisztséget. 
Több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként is tevé-
kenykedett - mondta dr. Fülöp György.
Tiszaújváros iránt mindig elkötelezett, a helyi értékek mene-
dzselésének lelkes képviselője. Fő feladatának tekintette Tisza-
újváros kulturális, gazdasági és földrajzi adottságainak a város 
szolgálatában történő legeredményesebb kihasználását az itt la-
kó emberek életminőségének javítása érdekében, melyet elért 
eredményei is igazolnak.
Irányítása alatt sikerült biztosítani a város kiegyensúlyozott mű-
ködését és gazdálkodását, az intézményhálózat magas szintű 

működtetését, fejlesztését. Megvalósult a széles tömegekre és 
problémakörre kiterjedő szociális ellátó- és kapcsolatrendszer.
Aktív sportolói és szakedzői múltja után polgármesterként sem 
szakadt meg a kapcsolata a sporttal, mindig nagy hangsúlyt fek-
tetett a tömeg- és élsport támogatására, az eredmények elis-
merésére. Nagy szerepe volt abban (saját tanítványai eredmé-
nyei alapján is), hogy Tiszaújváros 1995-ben elnyerte a Nemze-
ti Sportváros címet.
Kimagasló városvezetői és szakedzői tevékenységét számtalan 
kitüntetéssel ismerték el. 1988-ban a Magyar Népköztársaság 
Sportérdemérem ezüst fokozata, 1989-ben Mesteredzői Cím, 
1994-ben Testnevelés és Sport Fejlesztéséért Emlékplakett, 
1996-ban Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, és 2000-
ben PRO URBE állami illetve helyi kitüntetésekben részesült.
Kimagasló közéleti tevékenysége, kiemelkedő munkavégzése, 
a város építésében és fejlesztésében szerzett elévülhetetlen ér-
demei, emberi helytállása elismeréseként Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Zoltán volt pol-
gár-mesternek Díszpolgári cím önkormányzati kitüntetést ado-
mányoz.
A városért végzett több mint másfél évtizedes áldozatos munka-
végzésedet megköszönöm, a kitüntetéshez a magam és a képvi-
selő társaim nevében szívből gratulálok, sok örömet, boldogsá-
got és nagyon jó egészséget kívánok - mondta dr. Fülöp György, 
a jelenlévők hosszan tartó tapsa közepette adva át az elismerést.
Farkas Zoltán meghatottan és néhány szóban mondott köszöne-
tet az elismerésért:
- Szeretném a családomnak, munkatársaimnak, sporttársaimnak, 
barátaimnak megköszönni, hogy segítették ennek a munkának 
a sikeres elvégzését. Köszönöm a türelmet, a bizalmat. Minden 
jót mindenkinek! 

2020. október 1. Kitüntetés � 5.

Történelmi pillanat 1990. október 20-án. Hegedüs György leköszönő tanácselnöktől Farkas Zoltán, városunk első szaba-
don választott polgármestere átveszi a város kulcsát. Ekkor még a képviselő-testület választotta meg a polgármestert, 
1994-ben, 1998-ban és 2002-ben már közvetlenül a választópolgároktól kapott bizalmat Farkas Zoltán.

Az önkormányzatok napja alkalmából dr. Fülöp György pol-
gármester mondott köszöntőt, és ő méltatta Farkas Zoltán 
tevékenységét is. 

Tiszaújváros díszpolgára meghatottan köszönte meg a ran-
gos elismerést. 

Aktív sportolói és szakedzői múltjának is szólt a díszpolgári cím. Farkas Zoltán a kajakos lányokkal, köztük Rakusz Évával 
(jobbról a második) a szöuli olimpián 1988-ban. 



Mezőgazdasági összeírás
Szeptember 19. és november 22. között 

összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely 
során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét 
felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alap-
jaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés el-
ső szakasza - amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet - június 5. és 30. között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban 2019 ősze és 
2021 tavasza között. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a 
korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek terme-
lést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után 
a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg. 
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a me-
zőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, to-
vábbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok 
széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos in-
formációk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyil-
vánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” - mondta Dr. Vukovich Gabriella, a 
KSH elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölt-
hette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segít-
ségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók 
szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő haszná-
latára és az érintésmentes kommunikációra. 
Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat 
a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja. 
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előze-
tes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak 
hozzáférhetővé.
További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: www.
ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Ebédidőben öten, hatan is sorban állnak a 
Cipó büfében, illetve a helyiség épülete előtt. 
Tartják a távolságot, nem zsúfolódnak be 
sokan a néhány négyzetméterre, türelmesen 
kivárják sorukat, miközben minden betérő 
vendég maszkot tesz az arcára. 

- Jó nagy hülyeség - mérgelődik egyikük - ide 
kell a maszk nekünk és kiszolgálónak, bezzeg a 
kocsmában, meg a focimeccsen nem! 
Kérdezném tovább, de int, hogy nincs több 
mondanivalója, s társalgás helyett jókorát ha-
rap a hamburgerébe. 
- Szeptembertől 21-étől, - ha jól tudom, ak-
kor jött ki ez a törvény- kell hordani a maszkot 
most már a vendéglátóegységekben is, mi is 
eleget teszünk ennek a kötelezettségnek, meg-
próbáljuk viselni ezt a maszkot, ha olykor ne-
hezünkre is esik egy picit - nyilatkozta Lakatos 
Tamás, a városközponti Cipó büfé tulajdonosa. 
- Előfordul olyan még, hogy a hozzánk beté-
rő embereknek szólni kell, elfelejtik, vagy nem 
tudják, hogy mi az új szabályozás, de inkább 
az előbbi, azt tapasztaljuk. Nincsenek igazából 
hozzászokva, hogy most a vendéglátóegység-
ben is kell már maszk, de lassan mindenki meg-
szokja, hogy hozzánk is csak így lehet belép-
ni, de egyelőre nagyon készségesek a vevőink. 
Fontos ez nekik és nekünk is, mindenkinek, hi-
szen úgy hallottuk, hogy több százezer forintos 
bírságra is büntethetnek, ha nem tartatjuk be a 
szabályokat, sőt néhány napra az üzletet is be-
zárhatják. 

- A törvényhez igazodva és a szabályokat be-
tartva reggel fél hattól délután négyig, nyitva-
tartási időben végig maszkban vagyunk - szól 
ki a pult mögül Lakatos-Tógyer Ágnes, Tamás 
párja, az üzlet társtulajdonosa. - Akik véletle-
nül maszk nélkül érkeznek, azoknak nagyon 
szívesen maszkot ajánlunk fel, hogy beléphes-
sen az üzletbe. A kiszolgálópultra plexilemezt 
helyeztünk ki, biztonsági okokból tettük ezt, és 
nagyon odafigyelünk a helyes maszkhaszná-
latra, hiszen úgy hallottuk, hogy ellenőrizni is 
fogják - mondja Ági egy hamburger gyors elké-
szítése közben.

Rendelet
A szeptember 21-étől életbe lépett kormány-
rendelet szerint szinte mindenhol hordani kell 
a maszkot, méghozzá szabályosan. 6 éves kor-
tól mindenkinek kötelező az orrot és a szájat 
folyamatosan eltakaró maszk használata a tö-
megközlekedési eszközökön és minden olyan 
helyiségben, ahol tömegközlekedési eszköz-
re várnak. Kötelező a maszk minden üzletben, 
bevásárlóközpontban, színházakban, koncerte-
ken, moziban, múzeumokban, levéltárakban, 
közigazgatási szerv ügyfélfogadási területén, 
postán és minden olyan helyiségben, ahol ügy-
intézés van, és rendszeresen 5 főnél többen tar-
tózkodnak bent. A sál és az arcot eltakaró ken-
dő már nem szabályos. A rendelet szerint a ven-
déglátóüzletek (éttermek, kávéházak, kocsmák, 
stb.) vendégeinek nem kell maszkot viselniük. 
- Alapvető változást hozott ez a rendelet, hiszen 

eddig azt lehetett szankcionálni, aki nem hord 
maszkot, most már arra is kiterjed a szankcio-
nálási kötelezettség, vagy kör, aki felelős azért, 
hogy az üzlethelyiségekben vagy adott épületek-
ben rend legyen, magyarul az üzemeltető fele-
lősségét is tartalmazza a rendelet. Ez azt jelenti, 
hogy az adott intézményekben, vagy mondjuk a 
hivatal épületében is az üzemeltetőt, azaz itt, a 
polgármesteri hivatal esetében engem terhel az a 
felelősség, hogy az ügyfelekkel betartassuk eze-
ket a szabályokat, vagyis azt, hogy a maszkot vi-
seljék. Ugyanez igaz az üzlethelyiségekre, ven-
déglátóhelyekre, mozik, színházak, posták épü-
letére is és még sorolhatnám - kaptuk az infor-
mációt dr. Juhos Szabolcs jegyzőtől. 

Büntetés
Aki nem veszi fel a maszkot, büntetésre szá-
míthat. A tömegközlekedési eszközről leszállít-
hatják, és akár 50 ezer forintra is megbírságol-
hatják. Ha az üzletben vagy moziban nem hor-
danak maszkot, október 3-ától a kereskedelmi 
hatóság jár el. 
- A rendőrség eddig is fel volt hatalmazva, hogy 
szankciókat alkalmazzon, illetve intézkedéseket 
foganatosítson, most ezen túl a megyei kormány-
hivatalok is felhatalmazást kaptak intézkedésre, 
illetve az üzletek tekintetében a jegyző, mint ke-
reskedelmi hatóság jogosult erre. Úgy fogalmaz 
egészen pontosan a kormányrendelet, hogy kö-
telesek vagyunk ellenőrizni, akár helyszíni elle-
nőrzésre is sor kerülhet adott esetben. Jelentősen 
szigorodott a szankciók rendszere, a maszkvise-
léssel kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése so-
rán ugyanis több szintű szankciót lehet alkalmaz-

ni. Az első esetben, amikor kötelezettségszegés 
történik, akár az üzlethelyiségben dolgozó eladó 
vagy az oda betérő ügyfél, vendég, vagy vevő ré-
széről, figyelmeztetni kell, a második esetben már 
pénzbírságot lehet kiszabni. A helyes maszkvise-
lést is tartalmazza már a rendelet, úgy kell a masz-
kot helyesen viselni, hogy egyaránt eltakarja az 
orrot és a szájat is. Most már az is büntethető, ha 
csak félig oldottuk meg a maszkviselést - mondta 
Tiszaújváros jegyzője.

Súlyos pénzbírság 
A kormányrendelet szerint abban az esetben 
nem kap büntetést az üzlet, ha mindent megtett 
azért, hogy maszkot hordjanak az emberek, te-
hát, ha kiírta, felszólította, nem szolgálta ki, el-
küldte, és ha nem tett eleget ezeknek, rendőrt 
hívott. 
- Aki bemegy vásárolni maszk nélkül, az sza-
bálysértést követ el, de ez már régebben is így 
volt, ebben az esetben is több tízezer forintos 
bírságot szabhat ki a rendőrség. A mostani sza-
bály értelmében százezertől egymillió forin-
tig terjedhet az üzemeltetőre kiszabható pénz-
bírság, tehát itt nincs mérlegelési lehetőség, a 
legalacsonyabb összeg is százezer forint mini-
mum. Amennyiben harmadjára vagy negyedjé-
re sem tesz eleget az üzlet üzemeltetője vagy a 
helyiség üzemeltetője a rendelkezéseknek, ak-
kor minimum három napra, de maximum egy 
évre is be lehet ideiglenesen záratni az adott üz-
lethelyiséget, ami az gondolom, hogy már elég 
komoly szankció - tájékoztatta lapunkat dr. Ju-
hos Szabolcs.

berta

Fel a maszkkal az arcra!
6. � Aktuális 2020. október 1.

Lassan mindenki megszokja, hogy kötelező a maszk. 

Az Árpád úti kávézóban, amíg kikéri, kell a maszk, ha fogyaszt, már nem.



Az álom, ami szó szerint valóra vált
Beszélgetőpartnerem olyasvalaki, aki itt dolgozik velünk a 
szerkesztőségben, régóta ismerem, önök is ismerik, akár az 
írásain keresztül, akár televíziós riportjait látva. Egyébként 
a lapot, amit most a kezükben tartanak, ő tördeli, formázza, 
igazítja, mielőtt a nyomdába kerül. Nemrég egy új oldalát is 
megmutatta, azt, amit eddig egyikünk sem ismert. Ezzel az 
új dologgal pedig nem csak úgy szép csöndben felbukkant, 
hanem rögtön fel is tört. A rövid barkochbát követően eláru-
lom, kiről van szó. Bemutatom Önöknek Fodor Petra tisza-
újvárosi írónőt, akinek most jelent meg az első könyve Egy 
pillanat bátorság címmel, és mindjárt fel is került a kiadó si-
kerlistáján az ötödik helyre.

- Hogy kezdődött a könyvírás?
- Hosszú évek óta írok, nem csak tudósításokat, híreket, interjú-
kat, hanem ritkán jegyzeteket is. Szeretek írni, így kezdődött. Egy 
idő után már volt egyfajta belső vágyam is a regényírásra, de ezen 
a belső vágyon túl - amit sokáig elfojtottam magamban -, volt 
egy külső motiváció is, ez pedig a vőlegényem, Laci volt, ő biz-
tatott, hogy írjak. Tavaly nyáron jelentkeztem is a Miskolci Egye-
tem kreatív írás képzésére, szerettem volna megtanulni a mester-
fogásokat, mielőtt írni kezdek, mert amellett, hogy valaki tehetsé-
ges, úgy vallom, rengeteget kell tanulnia is. Sajnos végül nem in-
dult el ez a képzés, mert nem volt elegendő jelentkező. Ez nekem 
nagy csalódás volt. Belegondoltam, hogy akkor még egy év, mire 
tanulhatok, aztán még egy, mire elkezdhetek írni, mert addig nem 
is akartam belevágni, amíg el nem végzem az egyetemet. Azon-
ban nem hagyott nyugodni a dolog, letöltöttem különböző óraren-
deket, tantárgykövetelményeket magyar egyetemekről és nagyon 
sok külföldi egyetemről is, de akkor ez még nem volt tudatos. 
Sok írástechnikai könyvet kölcsönöztem a könyvtárból, tanultam, 
olvastam, gyakoroltam, természetesen közben vágyva arra, hogy 
milyen jó lenne ezt a „valóságban”, egyetemistaként megélni.   
- Nem kezdtél közben hozzá az íráshoz?
- Nem, hiszen akkor még csak fel akartam készülni arra, hogy 
majd mi lesz, ha tényleg egyetemre járok, és ezt fogom tanul-
ni. Hogy miért kezdtem mégis írni? Sokszor mondják, hogy az 
álmok valóra válhatnak, nos, nálam ezt szó szerint kell érteni, 
mert én tényleg megálmodtam, hogy írok egy regényt, fel is éb-
resztettem a páromat, hogy képzeld, azt álmodtam, hogy írtam 
egy regényt, aminek az lett a vége, hogy... Most nyilván nem 
mondom el, mi a vége, de remélem, hogy az olvasóknak tetszik 
majd. Az álombeli jelenet vége egy tanév vége is volt egyben, 
így adódott, hogy a tanév elején kezdődjön a történet. 
 - Megvolt a sztorid, a történeted, vagy ez menet közben jött?
- Írás közben alakult a történet. Annyi volt adott, eldöntött, hogy 
két lány a főszereplője, az ő karakterük pedig időközben válto-
zik, fejlődik. Ha kategorizálni kellene, akkor az Egy pillanat bá-
torság inkább karakterközpontú, bár bővelkedik cselekmények-
ben is. Elkezdődött tehát a történet, ami  aztán vitte magával 
a szereplőket, a történet fonalát, de ehhez az kellett, hogy vé-
gig benne maradjak, hogy minden nap írjak. Tudatosan halad-
tam az írással, minden nap leültem a laptopom elé, általában az 
esti órákban. 

- Az írást intim dolognak tartottad, vagy inkább csak szégyenlős 
voltál, hiszen egyikünk sem tudott róla?
- Nagyon sokan írnak, de nem tárják a világ elé, számomra 
az írás inkább belső folyamat. Nagyon sokáig a kiadónak sem 
küldtem el a regényt. Pihent. Aztán hónapokkal később elküld-
tem az Álomgyár Kiadónak, ők pozitívan fogadták és elindult a 
közös munka. Persze ehhez az „egy pillanat bátorsághoz”, hogy 
elküldjem, ehhez is kellett a párom, aki biztatott, támogatott, és 
most nagyon büszke rám.  
- Ha te írnád az ajánlót a saját könyvedhez, mivel inspirálnád az 
olvasót, mi lenne, mondjuk az a három gondolat?
- Bátorság, kikapcsolódás és kaland. Az első a bátorság, hisz el-
sősorban erről szól, a regény előolvasói is ezt a pluszt ragad-
ták ki. Bízom abban, hogy aki elolvassa, egy kicsit talán bát-
rabb lesz, hiszen ez ugyan rémisztő, de ugyanakkor fantasztikus 
dolog. A másik, hogy ez egy könnyed, kedves, szórakoztató re-
gény, ami kellemes kikapcsolódást nyújt. Én szeretem az ilyen 
könyveket, amelyek csak visznek magukkal, és mégis nyomot 
hagynak, ez is a célom volt. A harmadik pedig, hogy egy kü-
lönleges, érdekes világban kalandozhatunk, egy angliai kisvá-
ros egyetemén, egy varázslatos helyszínen. Ez a hely egyébként 
nem létezik, csak a regényben. 
- Önéletrajzi ihletésű dolgok is vannak a könyvedben?
- Én azt mondom, hogy nincsenek, a hozzám közel állók vi-
szont, akik már olvasták, úgy vélik, hogy vannak. Személyiség-
jegyek, véletlen egybeesések igen, előfordulnak. Vannak akarat-
lan párhuzamok, például, hogy Dórát nem a vér szerinti apukája 
nevelte fel, mint ahogy engem sem.
- Mondjak egyet én is így látatlanban? A kávé, a kávézás is ilyen 
szerintem.
- Igen, az, valóban, a főhőseim is sok időt töltenek kávézók-
ban, mint ahogy én is. A nővérem egyébként Dórának (a regény 
egyik főhőse - a szerk.) szólít, mióta elolvasta a könyvet, úgy-
hogy lehet benne valami. 
- Meghökkentő elsőre a cím, miért Egy pillanat bátorság?
- Nagyon sokáig nem volt címe a regénynek, a történet már kö-
rülbelül a felénél járt, amikor még nem tudtam, hogy mi lesz. 
Azonban nem feszültem rá, nem aggódtam, úgy gondoltam, 
előbb-utóbb majd lesz, majd meglátom, megérzem, ha ott lesz a 
Cím. Egyszer a két főszereplő közötti párbeszéd során hangzott 
el, hogy egy pillanat bátorságra van csupán szükség. Így meg-
lett a cím is. A bátorság pedig tényleg csak egy pillanat kérdé-
se. Ha kitűzöl magad elé egy célt, nem kell folyamatosan bátor-
nak lenned. Elég, ha egy adott pillanatban megteszed azt, ami-
től nagyon félsz. Sokat olvastam a bátorságról, és az a gondolat 
áll hozzám a legközelebb, ahogy az amerikai író Brené Brown 
fogalmazza meg, ő azt mondja: „A sebezhetőség nem gyenge-
ség. Igaz és bátor állapot. Az igazság és bátorság nem feltétlen 

kényelmes, viszont sohasem gyengeség.” Ez a nagyon nehéz, a 
sebezhetőség. Hogy kilépsz a komfortzónádból és megmutatod 
magad. A bátorság az, hogy megmutatod, hogy sebezhető vagy. 
Én nem akkor voltam bátor, amikor megírtam a regényt, hanem 
amikor elküldtem. Ez volt az én bátorságom.
- Mit kaptál te a könyvedtől?
- Bátorságot mindenképp, ami egyfajta magabiztosságot is ad. 
Hogy kiállsz, és megmutatod magad, ezt én írtam, olvassátok, 
a tiétek, én pedig elengedem. Ez felemelő, de valahol félelme-
tes érzés is. Kaptam egy klassz könyvet, ott van rajta a nevem, 
én írtam, gyönyörű a borítója. De ami a legfontosabb, hogy na-
gyon sok szeretetet kaptam. Nem csak ismerősöktől, hanem is-
meretlenektől is. Több könyves blogger értékelte már a könyve-
met, sokan várják, olvassák, kiposztolják, ismeretlenül is gra-
tulálnak, hálás vagyok nekik ezért. És ez még csak most kez-
dődik, hisz alig egy hete jelent meg a könyv. Nagyon bízom 
benne, hogy tetszik majd az olvasóknak, jó érzés, hogy megve-
szik, hazaviszik, elolvassák. Lett egy írói facebook-oldalam. Ez 
szükséges volt, jó dolog, igaz, még meg kell szoknom. Igény-
lik az olvasók, és én is a kapcsolattartást, hihetetlen érzés, ami-
kor érkeznek a fotók, hogy: nézd, már nekem is megvan a köny-
ved! Korábban nem voltam aktív a közösségi oldalakon, általá-
ban kiposztoltam, ha egy különleges kávézóban jártam, vagy ha 
a menhelyen kutyát sétáltattam. Ha végiggörgetem az elmúlt pár 
évemet, nagyjából ilyeneket látni. Ez most megváltozott. 
- Ki az írói példaképed, mi a kedvenc könyved?
- Nincs egyetlen példaképem, nagyon sokat olvasok különbö-
ző műfajokban, tisztelem a könyveket és íróikat. Vannak olyan 
könyvek, amelyek nagy hatással voltak rám, de örök nagy ked-
venc nincs. Szeretem a klasszikusokat, szeretem újraolvasni is 
őket. Szeretem a magyar írókat, és szeretem az Álomgyár ki-
adó könyveit is, és ez most nem a reklám helye. Persze vannak 
olyan könyvek az elmúlt időszakból, Az utazó macska króniká-
ja, vagy az Ahol a folyami rákok énekelnek, aztán az idei nagy 
sikerkönyv, az Álmomban már szerettelek, amelyek mély nyo-
mot hagytak bennem.  
- Készül a következő?
- Már készül, de nem az első folytatása. Több szereplővel és 
több helyszínen játszódik. Tudatosabban foglalkozom vele, elő-
készítem, megtervezem. Például karaktertáblázatot készítettem 
a szereplőimnek, így elkerülhetőek az ellentmondások a könyv-
ben, amelyek óhatatlanul előfordulnak, ha az ember csak a sa-
ját fejében raktározza el a szereplők személyiségjegyeit, életút-
ját, kapcsolatait. 
- Mikor mutatod be  Tiszaújvárosban a könyvedet?
- Október 29-én, csütörtökön a Derkovits Művelődési Központ-
ban az Ötórai tea keretén belül mutatom be a könyvet.  
- Ott leszünk!

Radácsi Zsuzsa

Két lány, 
két különböző élet...

Dóra, a kezdő író egy angliai egyetem falai között keresi önmagát és 
leendő hősnőjét. A siker felé vezető út rögösen indul, de végül Dóra 
belevág a Nagy Műbe. Miközben a belső és külső világgal ismerke-
dik, szembesül a múlttal, a családi tragédiák eddig elkendőzött rideg 
valóságával. 

Abby igazi belevaló, bulizós, angol egyetemista, egy híres, bohém 
drámaíró unokahúga, akinek minden adott a boldogulásához. Ám mi-
közben kreatív írást tanul az egyetemen, rá kell jönnie, hogy egy neves 
rokon még nem jelenti azt, hogy az ember maga is tehetséges. 

A két lány sorsa óhatatlanul is összeforr. A mindig rosszul választó Abby 
és a választani képtelen Dóra megtalálja-e a végén a szerelmet? Rálel-
nek-e életük értelmére? Melyikükből lesz író, és kinek nyit az idő újabb 
lehetőségeket?

Dedikálás a Bölcs Bagolyban
Október 7-én, szerdán 15.30-tól Fodor Petra a tiszaújváro-

si Bölcs Bagoly Könyvesboltban dedikálja első regényét. A 

könyv a helyszínen is megvásárolható. 
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Az első dedikálás a miskolci Álomgyár Könyvesboltban. 

„Sokszor mondják, hogy az álmok valóra válhat-
nak, nos, nálam ezt szó szerint kell érteni, mert én 
tényleg megálmodtam, hogy írok egy regényt.”

„Bízom abban, hogy aki elolvassa, egy kicsit talán 
bátrabb lesz, hiszen ez ugyan rémisztő, de ugyan-
akkor fantasztikus dolog.” 

„Nagyon sokáig nem volt címe a regénynek, a törté-
net már körülbelül a felénél járt, amikor még min-
dig nem tudtam, hogy mi lesz. Azonban nem fe-
szültem rá, nem aggódtam, úgy gondoltam, előbb-
utóbb majd lesz, majd meglátom, megérzem, ha 
ott lesz a Cím.”



Idén ünnepeli huszonötödik születésnapját 
a Szederke Díszítőművészeti Szakkör. 1995 
decemberében alakult a csoport Tiszasze-
derkényben. Az elmúlt évtizedek legszebb 
munkáiból nyílt kiállítás és egy családias 
hangulatú ünnepségen köszöntötték a ju-
biláló tagokat, közösen emlékeztek vissza a 
kezdetekre. 

- Én személy szerint nagyon jó dolognak tar-
tom, hogy a Szederke Díszítőművészeti Szak-
kör huszonöt éve töretlenül, magas színvona-
lon működik - mondta köszöntőbeszédében 
Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgatója. - Az alapokat 
Szabados Lajosnénak köszönhetjük, aki akkor 
már évek óta vezette a Guzsalyas Díszítőmű-
vészeti Szakkört Tiszaújvárosban, és úgy gon-
dolta, hogy a hagyományőrzésnek ezt a mag-
ját mindenképpen el kell ültetni Tiszaszeder-
kényben is. Az 1995-ös év egyébként egy kü-
lönleges év volt, a közművelődés szempontjá-
ból mindenképpen, hiszen négy művészeti cso-
portunk is alakult abban az évben. A Szeder-
kén kívül huszonötéves a Kisbocskor Néptánc-
együttes, a Derkovits Mazsorettcsoport és a Ti-
szavirág Foltvarrókör is.
 Abban az időszakban Badonics Sándorné volt 
a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Köz-
pont igazgatója, az ő idejében indult útjára a 
szakkör, közelről látta a Szederke megalakulá-
sát.  
- Igazából annak idején ilyen szempontból nem 
volt nehéz közösséget kovácsolni, hiszen a kö-
zösségek léteztek, csak formába kellett önteni 
- mondta Badonics Sándorné. - Az pedig, hogy 
milyen formát kapott, attól függött, hogy mit 
szeretnének az emberek, mivel azokon a prog-
ramokon vesznek részt, amit magukénak érez-
nek. A hagyományőrzés pedig nagyon erősen 
jelen volt és jelen is van a mai napig, mivel erős 
alapokon nyugszik. A fának is erős gyökere és 
erős törzse kell, hogy legyen, hogy meg tud-
ja tartani a terebélyesedő lombkoronát. Ezek az 
erős gyökerek a településen élőknek a szerete-
te, a munkája, a közösségi élete és a közössé-
gi érzése.  
2006 óta Füredi Zsuzsanna, népi játék- és kis-
mesterség oktató, kézi- és gépi hímzésoktató 
vezeti a 13-14 tagból álló csoportot. Kezdetben 
a művelődési házban kapott helyet a szakkör, 

majd átkerültek a szolgáltatóházba, ahol saját 
helyiségükben dolgozhatnak. 
- Ez a kis szoba nagyon illik hozzánk - mu-
tat körbe Füredi Zsuzsanna. - Régi bútorok-
kal van berendezve, az ablakokat pedig a ma-
gunk által készített függönyök díszítik. Egy hé-
ten egyszer, szerdán délelőtt szoktunk össze-
jönni és közösen munkálkodni. Persze a foglal-
kozásokra járó asszonyok nem csak ebben a né-
hány órában kézműveskednek, otthon, szabad-
idejükben is ezzel foglalkoznak. A népi kultúra 
iránti tisztelet és szeretet összeköt minket. Ter-
mészetesen a fejlődésünkre is nagy gondot for-
dítunk, rendszeresen szervezünk szakmai na-
pokat és kirándulásokat, ahol megismerkedünk 
más települések, tájegységek jellemző motí-
vumaival. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk pél-
dául az Edelényi Hímzőkörrel vagy az Egye-
ki Csipkeklubbal is. A Tiszaszederkényben és 
Tiszaújvárosban működő művészeti csoportok-
nak is készítünk hímzéseket. Nagyon fontos el-
mondani, hogy ezeken a szakmai találkozókon 
azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal vesz a 
kezébe tűt és hímzőfonalat, ami azt bizonyít-
ja, hogy ki lehet őket ragadni a digitális világ-
ból, főleg, ha ruhadarabokra, táskákra kerülnek 
a díszítések, amitől egyedi lesz a viseletük.  
Tóth Béláné is már évek óta a szakkör tagja, 

a kiállításra díszített párnát, asztalterítőt, falvé-
dőt és egy blúzt is hozott. 
- Engem annak idején a nagymamám tanított 
hímezni - meséli. - Mindig azt mondta, most 
is itt csengenek a fülemben a szavai, ha munka 
után leülünk pihenni, a kezünk attól még dol-
gozhat. Ez pedig a mai napig bennem maradt, 
nem tudok csak úgy leülni és semmit sem csi-
nálni. A kezemnek járnia kell. Keresztszemes 
hímzéssel kezdtem, aztán megtanította nekem 
a kalocsai mintákat is, aztán a mezőkövesdi 
matyót. Közben pedig nem gondolkodok sem-
mi máson, csak arra koncentrálok, amit készí-
tek. Ez teljesen kikapcsol engem. 
A Szederke Díszítőművészeti Szakkör jubileu-
mi kiállítása november 10-éig látogatható Ti-
szaszederkényben, az Óvárosi KULT Galériá-
ban.  

ema 

Előzetes 
rendezvényterv

Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Ti-
szaújváros 2021. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TI-
SZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden be-
jelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból ki-
emelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TI-
SZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel. 
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaúj-
városban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, 
illetve a 2021. évi városi rendezvénynaptárban meg kíván-
nak jelenni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZ-
VÉNY BEJELENTŐLAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Ti-
szaújváros, Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@
tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődé-
si Központban, vagy letölthető a http://www.tmkk.tiszaujva-
ros.hu honlapról.
Határidő: 2020. október 12. (hétfő)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt 
Lukács Dóra a művelődési központ munkatársa a 49/542-
004-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Október 1., csütörtök

09:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Díszpolgári 
cím Farkas Zoltánnak - Változás a rendelőben - Maszkot fel! 
- Fürdőkarbantartás - 25 éves a Kisbocskor - 10 éves a „Villa 

Scederkyn”- Sulirádiósok sikere - Sport
18:15 Hétről-Hétre: A Kisbocskor elmúlt 25 éve - Klein Dá-
vid: 8000 méter felett - 10 nap otthon: iskolai hiányzások - 

Dal napja: hallgassunk bele! - Kosárlabda 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 5., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Mezőkövesd II. bajnoki 

labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

Október 7., szerda: 
18:00 HétHatár: Terjed a vírus  - Választási véghajrá - Idősek 
napja megemlékezés- Szüret Szederkényben - Őszi könyvtári 

napok -  Kormos Dénes kiállítás  
18:15 Hétről-Hétre: Választási tudnivalók járvány idején- 

Városépítő idősek - Hétvégi terasz party -
 Bajnoki fociösszefoglaló

Október 8., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Jubiláló Szederke
8. � Kultúra 2020. október 1.

Táskákat is díszítenek hímzéssel.

Külön szakköri helyiségben munkálkodhatnak a szederkések. 

Badonics Sándorné

Tóth Béláné több mint tíz éve a szakkör tag-
ja, de gyerekkora óta készít hímzéseket.

„A hagyományőrzés pedig nagyon 
erősen jelen volt és jelen is van a mai 
napig , mivel erős alapokon nyug-
szik.”

Badonics Sándorné



Tíz évvel ezelőtt, 2010. augusztus 20-án nyi-
totta meg kapuit a „Villa Scederkyn” Tájház 
Tiszaszederkényben. A jubileum alkalmából 
szombaton különleges programokkal várták 
az érdeklődőket. 

Bár szombat délutánra az ősz is megérkezett, a 
hűvös idő nem szegte kedvét az ünneplőknek. 
Sült a krumplilángos, amit zsírral és szilvalek-
várral kínáltak, készültek a gyöngy karkötők, 
sokan várták már ezt a napot. Mint ahogy an-
nak idején azt is, hogy elkészüljön, megnyíl-
jon a tájház. A kezdeteket Mátyás Zoltán, a Ti-
szaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatója elevenítette fel, mint mondta, a 
mai rendezvénytéren állt egy régi parasztház, 
az önkormányzat azt a házat szemelte ki tájház-
nak. Az épület azonban sajnos tönkrement, le is 
kellett bontani, így maradt ott a tér, mely azóta 
rendezvényeknek ad helyet. 
- Ezt a telket 2008-ban vásárolta meg az ön-
kormányzat - mondta az igazgató -, sok mun-
ka után 2010-re sikerült olyan állapotba hoz-
ni, hogy meg tudtuk nyitni. Koscsó Lajos, ak-
kori polgármester és Bráz György még alpol-
gármesterként adták át a tájházat az augusztus 
20-ai ünnepség keretén belül. Az elmúlt tíz év-
ben nagyon sok közösségi program zajlott itt, 

és nagyon sokat változott a tájház és környeze-
te is, ha csak a tetőcserét, a kútfúrást említem, 
vagy a kemence, illetve a nyitott foglalkozta-
tó megépítését. A pincében is jelentős átalakí-
tás történt és tervezzük a folytatást is. Muzeo-
lógus szakembereink óriási hévvel és lelkese-
déssel álltak neki a bemutatandó anyag kiala-
kításának, a kiállítások rendezésének. Elsőként 
Kovácsné Izsvák Tünde nevét említeném, aki 
két évig végezte ezt a nagyszerű munkát, és ő 
tette meg az első lépéseket. Persze ahhoz, hogy 
egy kiállítást létre tudjunk hozni, nem volt ele-
gendő az addig összegyűjtött anyag, egy akci-
ót is indítottunk itt Tiszaszederkényben és na-
gyon sokan adakoztak, ezt ezúton is köszönöm. 
Tündét követően Ferenczik-Lévai Fanni ke-
rült a tájházba, aki szintén kiváló programokat, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat valósított 
meg nagy sikerrel. Ezt követően dr. Kákóczki 
Balázs és Urbán Anett folytatják ezt a kiváló és 
nagyszerű munkát. Sok ember nevét megemlí-
tettem már, köztük Bráz Györgyét, akiről úgy 
gondolom, hogy alpolgármesterként, majd pol-
gármesterként, tiszaszederkényiként mindig is 
a tájház ügyét szolgálta. Ha ötletünk volt, meg-
vitattuk, megbeszéltük, mindig is támogatta, 
segítette a tájház munkáját. És még egy ember-
nek meg kell köszönnünk, aki sajnos már nem 
lehet itt: Csillik Barnabásnak, aki az első perc-
től kezdve a tájház gondnoka volt. Igazi gond-
noka, aki odafigyelt minden mozdulatra, való-
ban gazdája volt ennek a háznak, ezt a munká-
ját folytatja felesége, Csillik Barnabásné, Bo-
riska néni. 
Ferenczik-Lévai Fanni beszédében szólt Barna 
bácsi lelkiismeretes munkájáról, arról az oda-
figyelésről, ahogy Boriska nénivel vigyázták a 
tájházat. 
- Fontos még megemlíteni Kiss Sándor nevét 
- mondta Ferenczik-Lévai Fanni -, akinek fá-

radhatatlan munkája nélkül ma nem állhatnánk 
itt, hiszen a helytörténeti gyűjtemény népraj-
zi anyagát az ő gyűjtése alapozta meg. A táj-
házat, az állandó kiállítást képező pitvart és a 
tisztaszobát az ő segítségével rendezte be an-
nak idején a gyűjtemény akkori muzeológia, és 
a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is ő in-
dította el. 
Csillik Barna bácsi már nem lehetett itt, felesé-
ge, Boriska néni könnyes szemmel emlékezett 
a régi időkre.  
- Egy kicsit elkenődök ilyenkor, hogy Barna 
bácsi már nem lehet itt - mondta Boriska néni 
-, de nagyon szeretem ezt a tájházat. Sokat me-
sélek az érdeklődőknek, a múltkor is volt egy 
házaspár, akik nagyon messziről érkeztek. Azt 
mondták, hogy ilyen szép tájházat még nem 
láttak, és hogy büszkék lehetünk rá. Boldog va-
gyok, amikor jönnek a látogatók, úgy őrzöm, 
mint a sajátomat. Ötvenhét éve élek itt, ismer-
tem ezt a házat, ismertem Eszti nénit, aki itt la-
kott, nagyon szeretek itt lenni. 
Sokan egyénileg látogatnak el a tájházba, de 
rendszeresek a rendezvények is. Már hagyo-
mány, hogy minden év egy új témát, egy új idő-
szaki kiállítást tartogat. A len és a kender né-
pi felhasználása, a tiszai halászat, gyermekélet 
a 20. században, Lorántffy Zsuzsanna és a haj-
dúk, népi kerámiák - csak néhány az elmúlt év-
tized témáiból. Most mindezek eszenciáját lát-
hatja az érdeklődő. 
- Több programmal is készültünk a tájház ti-
zedik évfordulójára - mondta Urbán Anett 
muzeológus -, elsőként meghívást kaptunk a 
szentendrei skanzenbe, ahol egy kiállítással is 
bemutatkozhattunk. Itt, a tájházban pedig az 
elmúlt tíz év kiállításit próbáltuk összefoglal-
ni. Ugyan ez nem tűnik túl sok időnek egy táj-
ház életében, de amikor össze kellett foglalni, 
az nem volt könnyű, hiszen szerencsére annyi-

ra színes, változatos a szakmai munka, hogy 
nehéz volt mindent bemutatni egy lakószobá-
nyi területen. Elsőként a tájház életében tör-
tént fontos momentumokat mutatjuk be, majd 
az évente rendezett kiállításokról egy-egy ösz-
szefoglalót és jellemző műtárgyat. A tájház ak-
kor igazán tájház, ha van benne élet, így a ki-
állítás második felében életképeket láthatnak a 
különböző rendezvényekről, a legvégén pedig 
az épület történetét mutatjuk be. 
- Mennyire érzik magukénak a szederkényiek a 
tájházat, aktívak-e a gyűjtésekkor?
- Nagyon remélem, hogy magukénak érzik, és 
ez még tovább erősödik majd. Nagyon szeret-
nénk, ha egy jó közösség alakulna itt ki, hogy 
érdemes legyen ide eljönni, mert itt mindig tör-
ténik valami. Mi ezen dolgozunk. Folyamato-
san kapunk egyébként felajánlásokat, ha szük-
ségünk van rá, de továbbra is biztatom a la-
kosságot, ha úgy érzik, hogy van olyan feles-
legessé vált tárgyuk, ami a helytörténeti gyűj-
teménybe való, ne dobják ki, inkább hozzák el 
hozzánk. 
- Minden év más hangulatú, más témájú kiállí-
tást hozott. Van-e személyes kedvence?
- Öt időszaki kiállítást volt szerencsém itt ren-
dezni, végül is mindegyik a szívem csücske. 
Munkám során az egyik kedvenc feladatom a 
kiállítások készítése, rendezése, de talán ez a 
kiállítás az, az elmúlt tíz évet felölelő, amikor 
én is végig tudtam gondolni, hogy mit is csinál-
tam az elmúlt öt évben a tájházban. 
- Hogy telnek itt a mindennapok? Látogatható 
a tájház, akár csoportoknak is? 
- Egyénileg is lehet látogatni, a gondnokunk 
mindig rendelkezésre áll, kinyitja a tájház ajta-
ját, szívesen beszélget a látogatókkal. Ameny-
nyiben tárlatvezetést, csoportos foglalkozást 
szeretne valaki, a könyvtárral kell egyeztetnie. 

Fodor Petra

Nem jönnek a Pál utcai fiúk

Kedves Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy A Pál utcai fiúk című előa-
dás elmarad! 
A belépőjegyek visszaváltására 2020. szeptember 22. (kedd) 
8.00 órától van lehetőség a jegypénztár nyitvatartási idejé-
ben! 
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2020. október 2-án 
(péntek) 12.00 óráig váltsák vissza. A megadott határidőn tú-
li visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni! 

Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ 

Létszámkorlátozás
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus-jár-
vány elleni védekezés jegyében a zárt térben tartandó progra-
moknál a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár lét-
számkorlátozást vezet be.
Az aktuális létszámkorlátról a programhoz kapcsolódó nyom-
tatott és elektronikus felületeken tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Tízéves a „Villa Scederkyn” Tájház
2020. október 1. Kultúra � 9.

Az új kiállítás az elmúlt tíz évre emlékszik vissza. 

Csillik Barnabásné, Boriska néni második otthona a tájház. 

„Ötvenhét éve élek itt, ismertem ezt a 
házat, ismertem Eszti nénit, aki itt la-
kott, nagyon szeretek itt lenni.”

Csillik Barnabásné



Éjszaka repülnek, csendesek, így talán nem 
sok városlakó figyelt fel eddig arra, hogy bi-
zony szép számmal élnek környezetünkben 
denevérek. Talán akkor kerültek egy kicsit 
előtérbe, amikor a panelszigetelési program 
keretében elvettük életterük nagy részét, be-
tömtük a dilatációs hézagokat, ezért új lakó-
helyet keresve beköltöztek a redőnyök dobo-
zaiba, vagy mint nálam, a légkondi kültéri 
egységének hátuljába.

 Néhány héttel ezelőtti cikkünkben a fecskék-
ről beszéltünk, és arról, hogy mennyi szúnyo-
got megesznek. Ugyanezt elmondhatjuk a de-
nevérekről is, ezért Tiszaújváros önkormányza-
ta egy denevérvédelmi akció keretében mester-
séges odúk telepítését tervezi az Örösi úti vé-
derdőbe. A bőregerekről, a hozzájuk kapcsoló-
dó hiedelmekről, és az új otthonukról Dobro-
si Dénessel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztályának természetvédelmi 
szakügyintézőjével beszélgettem.
- Mit kell tudnunk a Tiszaújvárosban előfordu-
ló denevérfajokról?
- Nagyon pici állatokról van szó, a törpedene-
vér teste akkora, mint a hüvelykujjunk utolsó 
perce, szárnyának fesztávolsága pedig huszon-
öt centiméter. Ez Európa legkisebb denevérfa-
ja. Amikor itt a környéken, a Tisza mentén vé-
geztünk vizsgálatokat, nagyjából tíz fajt figyel-
tünk meg. Amit rögtön kiemelnék, mert foko-
zottan védett faj, az a tavi denevér. Hasonlóan 

a törpedenevérhez, szeret épületekben megte-
lepedni. Kései denevér, és korai denevér is biz-
tosan él itt, amikor megérkeztem Tiszaújváros-
ba és kiszálltam az autóból, hallottam is őket. 
A panelházak dilatációs hézagjaiban élnek 
előszeretettel, és mivel denevérekkel foglalko-
zok, rá vagyok állva az ultrahangokra, meghal-
lom őket. Aztán van a környéken a fokozottan 
védett nagyfülű denevér, amely erdőlakó faj, és 
kifejezetten szereti a mesterséges betonodút. 
A szürke hosszúfülű denevér padlásokon sze-
ret lakni, de ő is szívesen bebújik a kirakott lá-
dákba. A horgasszőrű denevér szintén erdőlakó 
faj, ritka ezen a vidéken, de ez is szívesen meg-
telepszik. A törpedenevérek nemzetségébe tar-
tozó faj a fehérszélű törpedenevér. Nagyon ér-
dekes, hogy harminc évvel ezelőtt még nem élt 
Magyarországon, mert ez egy mediterrán, dé-
li elterjedésű faj volt, de egyszer csak megje-
lent, és olyan mértékben kezdett szaporodni az 
állománya, hogy ma már az egyik legelterjed-
tebb városlakó denevérré vált. Ez a faj volt az, 
amely már huszonöt-harminc évvel ezelőtt je-
lezte, hogy klímaváltozás lesz Magyarorszá-
gon. Akkor már néhányan mondták, hogy fel-
melegedés van, de most látjuk, hogy ez a faj 
már akkor tudta, és feljött északra.
- Rengeteg hiedelem veszi körül a denevéreket - 
veszettséget hordoznak, betegségeket terjeszte-
nek, megtámadnak, a hajunkba kapaszkodnak, 
és vért szívnak.
- Bármely emlősállat hordozhatja a veszettség 
vírusát. Tehát, ahogy a házimacska, a kutya, a 
disznó, a róka, nem sorolom tovább, a denevér 
is. Vannak bizonyos állatfajok, amelyek az eu-
rópai veszettség vírust nagyon könnyen hor-
dozzák - a róka és a macskafélék. A róka azért 
veszélyes, mert úgy reagál a vírusra, hogy el-
veszti a félelemérzetét, bemegy a települések-
re, és mint egy kedves állat, hagyja magát si-
mogatni, közben csorog a nyála, és ezzel fer-
tőz. A macska agresszívan reagál, ha elkapja a 
veszettséget, támad. A denevéreknek viszont 
nem nagyon van lehetőségük olyan fajokkal ta-
lálkozni, amelyektől a veszettségvírust meg-

kaphatnák. Az a helyzet, hogy a denevérpopu-
láció azt a vírust, amit a róka hordoz, és ami ve-
szélyes az emberre, nem igazából közvetíti. Te-
hát ha meg is kapja, a szervezete legyőzi, nem 
hordozza. Előfordulhat, hogy van denevérben 
veszettségvírus, tehát fordult már elő olyan de-
nevérfaj Magyarországon is, amiből ki tudták 
mutatni a veszettségvírust, de nem jellemző, te-
hát sokkal nagyobb eséllyel kapunk el macská-
tól veszettséget, mint egy denevértől. Ezen kí-
vül tudni kell, hogy a Magyarországon előfor-
duló denevérfajok rovarevők, nálunk nincse-
nek ragadozó, vagy vérszívó denevérek, senkit 
nem támadnak meg, és nem kapaszkodnak be-
le a hajunkba.
- Többféle típusú odúval kísérleteznek, melyik-
nek mi az előnye, és a hátránya?
- Vannak betonból készült odúk. Az az érdekes, 
hogy ezekben már rögtön az első évben megte-
lepedtek a denevérek, különösen a szoprán tör-
pedenevérek, amelyek a legjobbak a szúnyog 
elleni védekezés szempontjából. Aztán van-
nak fából készült odúk, ezekből a kisebbekben 
csak tíz-tizenöt példányszámban tudnak meg-
telepedni a denevérek, de ha sokat rakunk ki 
belőle, akkor már rögtön az első évben el tud-
juk érni, hogy viszonylag nagy mennyiségben 
költözzenek be. Tapasztalataink szerint a beto-
nodúnak van egy hátránya, hogy nem telelnek 
benne a denevérek. Valószínűleg azért, mert a 
beton túl hideg nekik. Telelésre a nagyobb fa-
odúkat szeretik, ezekben akár két-háromszáz 
példány is át tud telelni. Nyáron viszont a be-
tonodúkat kedvelik, mert az éjszakára megtart-
ja a hőt az újszülött, kopasz denevércsemeték 
számára.
- Milyen odúkat telepítenek itt Tiszaújváros-
ban?
- A fentiekből kiindulva, hogy nyáron inkább a 
betonodúkat használják, télen pedig kifejezetten 
a nagyobb, nikecell borítású faodúban gyűlnek 
össze, azt javasoljuk, hogy egy olyan odútelepet 
hozzunk létre, amelyben van húsz darab beton 
odú, és öt-tíz darab nagyobb faodú. Egy ilyen 
telep már egy komoly állománynak az otthoná-

ul szolgálhat. Az odúkat hat-nyolc méter ma-
gasságban kell felrakni fára, vagy az épület fa-
lára. Ha van víz a környéken, azt nagyon sze-
retik, mert nem csak inni járnak oda, hanem az 
jó vadászterület is nekik. Tehát odúcsoportokat 
kell létrehozni. A betonodúkban a kitelepítés el-
ső évében tízből kettőben már lakik denevér, ál-
talában tíz-tizenöt példány egy-egy odúban. A 
következő évben picit több, másfélszer akkorára 
nő az állomány. Nálunk az első két évben a nagy 
odvakban minden tizedikben jelentek meg a de-
nevérek nagyobb létszámban.
- Miért nem jó egy nagy denevértorony?
- Magyarországon eddig harminc denevérto-
rony épült, azokkal az a baj, hogy nagy beru-
házások. Egy betonodú durván húszezer forint, 
a nagyobb faodú elkészítése is nagyjából húsz-
ezer forintból jön ki, a denevértornyok pedig 
nagyon drágák, több millió forintba kerülnek, 
és ha nincs foglalás, nem költöznek bele a de-
nevérek, akkor az nagy kudarc. Ha ezekből a 
húszezer forintos odúkból kirakunk ötven da-
rabot, még mindig csak egymillió forintnál já-
runk, és mégis várhatjuk azt, hogy az első év-
ben körülbelül tízben már lakni fognak denevé-
rek. A törpedenevéreket nem lehet úgy irányí-
tani, mint mondjuk a méheket. Nem úgy mű-
ködik, mint egy méhkaptár, hogy elviszem öt 
kilométerrel arrébb, és ott maradnak. Ha ki-
szedek egy helyről harminc denevért, bete-
szem egy odúba, és elviszem egy parkba, más-
nap visszarepülnek, mint a postagalamb. Te-
hát nem lehet direktbe telepíteni őket. Egyet-
len egy módszer van, hogy alkalmas szálláso-
kat nyitunk számukra, amit előbb-utóbb észre 
fognak venni, és be fognak telepedni.

Surányi P. Balázs

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 3. (szombat) 19.00 óra
TERASZ PARTY. Cseh Tamás emlékest. Közreműködik: Joós 
Tamás énekmondó és Hegyi Norbert színművész. A belépés 
díjtalan!
Október 18. (vasárnap) 16.00 óra
A 25 éves Derkovits Majorette Csoport ünnepi műsora. Térítés-
mentes belépőjegy 2020. október 1-től igényelhető a művelő-
dési központ jegypénztárában.
Derkó MiniGaléria
Huszánk Szuhai Ágnes kiállítása. Látogatható: október 9-ig
Városi Kiállítóterem
Október 6. (kedd) 17.00 óra. Kormos Dénes „Látvány és gon-
dolat” című festménykiállításának megnyitója. Látogatható: 
október 30-ig.
Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása. Láto-
gatható: november 10-ig.
„Villa Scederkyn” Tájház
Október 3. (szombat) 12.30 óra
Szüreti mulatság. A részvétel ingyenes!
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Október 1. (csütörtök) 16.30 óra

RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK! Vezeti: Barnóczki Ulrike 
gyermekkönyvtáros, grafikus. Helyszín: a gyermekkönyvtár

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2020. október 5-10.

„Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!”
Október 5. (hétfő) 18.00 óra
LIBIKÓKA. Zenés irodalmi pódiumest Grecsó Krisztiánnal és 
Hrutka Róberttel. Helyszín: a könyvtár aulája
Október 6. (kedd) 17.00 óra
CSALÁDI MESEDÉLUTÁN. Zenés mesetekergő. Interaktív 
mesés program zenével, játékkal a Tekergő Meseösvény Egye-
sület előadásában. Helyszín: a könyvtár aulája
Október 7.(szerda) 9.30 óra
BABUSGATÓ. Baba zenebona. Vezetik: Horváth Csilla és Tót-
hné Papp Julianna óvónők. Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 7. (szerda) 17.30 óra
TEST ÉS LÉLEK KAPCSOLATA. A lelki gyógyulás útja - Mi-
ért késsük le az életünket lelkileg? Kecskeméti János ismeret-
terjesztő előadása. Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 9. (péntek) 17.00 óra
VIRÁGZABÁLÓK ESTÉJE. Kalandozás az ehető virágok bi-
rodalmában. Halmos Mónika fitoterapeuta, food-stylist vetített 
képes előadása virágkóstolóval
Helyszín: a könyvtár előadóterme

KÖNYVES SZOMBAT
Október 10. (szombat)
9.00 - 17.00 RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS, INGYENES 
BEIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG
10.00 - 16.00 HOGYAN ÉPÜL A VILÁG KICSIBEN?
Látványmakettezés és papírmakett-készítés a Miskolci Maket-
tezők Egyesületének tagjaival.
Helyszín: folyóiratolvasó  
10.00 HOLTOMIGLAN, HOLTODIGLAN
Kommunikáció a házasságban
Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó előadása
Helyszín: a könyvtár aulája
10.00 - 14.00 KÖNYVEKBŐL KÉSZÜLT KÉZMŰVES AL-
KOTÁSOK
Kézműves foglalkozás családoknak
Helyszín: folyóiratolvasó
14.30 MINDEN ELISMERÉSÜNK!
- a Hamvas Vándorserleg átadása az év dolgozójának
- a Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát? című alkotói pá-
lyázat eredményhirdetése
Helyszín: a könyvtár aulája
15.00 KEZEDBEN A JÖVŐD!
Életmódváltás lépésről lépésre
Hogyan őrizhetjük meg szemünk egészségét? Látásjavítás ter-
mészetesen. Pribus Tünde természetgyógyász előadása
Helyszín: a könyvtár aulája 

A denevérvédelem is a szúnyogirtás része

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár programja

10. � Paletta 2020. október 1.

A kisebb faodúkba már az első évben várhatjuk, hogy beköltöznek a denevérek.

A nagyobb faodúk közül minden tizediket foglalják el az első évben.

„A Magyarországon előforduló de-
nevérfajok rovarevők, nálunk nincse-
nek ragadozó, vagy vérszívó denevé-
rek.”

 „Nem úgy működik, mint egy méh-
kaptár, hogy elviszem öt kilométerrel 
arrébb, és ott maradnak.”



Közterületi 
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet. A 49/540-508-as 
„Közterületi SOS” hívószámra beér-

kező hívásokat, amennyiben a diszpé-
cser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

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

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Kiss Zoltán

a 3. sz. választókerület képviselője
2020. október 7-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor,

az 1. sz. választókerület képviselője
2020. október 05-én (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2020. október 06-án (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

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

                    fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település állattartóinak figyel-
mét, hogy az Agrárminisztérium rendel-
kezése alapján Tiszaújváros közigazgatá-
si területére a rókák és más vadon élő ra-
gadozók veszettség elleni orális immuni-
zálásának időszakára
2020. október 4-étől 2020. október 24-éig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel-
tek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát, vagy macskát és csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű 

vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni. 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fenti korlátozás 
alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kó-
borló eb vagy macska veszettség elleni 
oltottsága nem állapítható meg és az ál-
lat befogása, illetve hatósági megfigyelé-
se nem oldható meg biztonságosan, az ál-

latot a járási főállatorvos határozatára jár-
ványügyi intézkedésként az állatvédelmi 
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény - a veszett-
ség elleni összevezetéses oltás kivételével 
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs-
kék, lovak, szamarak, öszvérek és serté-
sek legeltetését a lakott településen be-
lül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hi-
ányában a lakott település határától szá-
mított 500-1000 méteren belül kell meg-
szervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok ván-
dorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú 
szarvasmarha-állományok legeltetését - 
az állomány nagyságától függően - 10-20 
hektáros területre kell korlátozni.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek 
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a 
környezetre veszélyes hulladékféleségek 
adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék.

FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszé-
lyes hulladékok nem adhatók le a be-
gyűjtés során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
Fenti hulladékféleségeket a Tiszaúj-
városi Hulladékudvarba nyitvatartási 
időben továbbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 
2020. október 5. és október 8. között.
Helyszínek: 1.nap  október 5. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
- a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap  október 6. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3.nap – október 7. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kije-

lölt mobil gyűjtőpont 
- az Általános Iskola udvarán (Dózsa Gy. 
út)
4.nap  október 8. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
- Neumann J. utca, a szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben 
felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési 
napokon 9.00 órától 17.00 óráig, 3. gyűj-
tési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. 
gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítés-
mentesen adhatja át.
Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó 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
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 13.
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

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó-gépkocsiveze-
tő munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év hatá-
rozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 13.
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

Legeltetési tilalom, ebzárlat

Veszélyes hulladék begyűjtése

Parkgondozó munkakör

Parkgondozó-gépkocsivezető munkakör

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein tör-
ténő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
2020. szeptember 16 - október 15. között zajlanak a város terü-
letén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Ti-
szaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsa-
torna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop 
Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. 
forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. szeptember 16-án reggel kezdődtek el, a 
város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó ke-
zelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgá-
lata 2020. október 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Művészeti toborzó
A Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai új ta-
gok jelentkezését várják! 
Az ifjúsági mazsorett csoportba 10 éves, a gyermekcsoportba 
3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és 
botforgatás iránt érdeklődő lányokat. 
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a Pántlika Néptáncegyüt-
tes 10-13 éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és 
fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapat-
ban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a hagyomá-
nyok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás csoportja zenei előkép-
zettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11 
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös mu-
zsikálás élményére vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Berez-
nay András karnagy. 
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól hívja egy családi-
as hangulatú csapatba azokat, akiket érdekel ez a szép régi 
hangszer, a népzenei hagyományaink ápolása, őrzése. Művé-
szeti vezető: Oláh Dezső. 
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené csoport-
ját, akik jártasak a varrásban és egy jókedvű, összetartó kö-
zösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró tech-
nikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat ké-
szíthetnek saját maguk és családjuk örömére. A csoport veze-
tője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Művelődési Köz-
pontban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 49/542-
005.

2020. október 1. Közlemények � 11.



Gyermekes családok 
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátá-
sokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) ön-
kormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőző-
en egyszeri támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan rászoruló kiskorú gyerme-
ket nevelő személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folya-
matos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyü-
kön élnek, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft, két kisko-
rú gyermeket nevelő család esetén 33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket neve-
lő család esetén 44.000 Ft. 
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. október 1. - 2020. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen 
nem állapítható meg. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
földszint),
-Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehet-
séges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 „A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
 ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 
kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőokta-
tási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy 
a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkez-
zen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz 
részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jogszabályok biz-
tosította keretek között -, úgy az ösztöndíjpályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be 
kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév má-
sodik (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-
se: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az EPER-Bur-
sa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel 
(adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2020. no-
vember 10.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázók a döntésről 2020. december 8-áig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szük-
séges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 „B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendel-
ke-ző, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nap-
pali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződé-
ses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói 
képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmánya-
ikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 
2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrá-
ció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be 
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően le-
hetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot az 
EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályá-
zat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel 
együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
hiánypótlási határidő: 2020. november 10.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. 
november 5.
A pályázók a döntésről 2020. december 8-áig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyúj-
tásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.
tiszaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően egyszeri év végi támogatásban ré-
szesülhetnek azok a szociálisan rászoruló szemé-
lyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően leg-
alább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 
31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, 
akik keresőtevékenységet folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatás annak a fentiekben 
meghatározott személynek állapítható meg, aki-
nek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), 
egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 560%-
át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosul-

tanként 17.000 Ft, egyedül élők vagy egyedülál-
lók esetén 20.000 Ft. 
Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak 
egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egy-
szeri év végi támogatás és a gyermekes csalá-
dok év végi támogatása együttesen nem állapít-
ható meg. 
A támogatás megállapításához csatolni szükséges 
a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. októ-
ber 1. - 2020. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlap-
járól is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pon-
tos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatal Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (113. 
iroda és 115. iroda) és a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri év végi támogatás
12. � Közlemények 2020. október 1.



2020. október 11-ei időközi országgyűlési képviselőválasztás
SZAVAZÓKÖRÖK Tiszaújváros

Szavazókör Akadálymentességgel 
kapcsolatos megjegyzés Szavazókörhöz tartozó utcák

1. Művelődési ház 
(Bocskai utca 33.) Igen Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

2. volt  általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.) Nem Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, 

Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.Tisza-parti  Szabadidőház 
 (Neumann J. utca 1.) Nem

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, 
Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca,

 Vizafogó köz
4. Középiskolai kollégium 

(Munkácsy Mihály út 26-28.) Nem Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 
17-től végig 

5. Kazinczy Református Ált. Iskola 
(Munkácsy Mihály út 18.) Nem

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsan-
na utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  páros, 

Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca 

6. Brassai középiskola  
(Rózsa út 10.) Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től 
végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, 

Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út
7. Szent István Katolikus Ált. Iskola

(Rózsa út 12.) Igen Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10-től végig

8. Derkovits Kulturális Központ 
(Széchenyi út 2.) Igen Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, 

Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentkezettek és települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazóköre

9. Városi könyvtár (Széchenyi út 37.) Igen Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, 
Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

10. Tündérkert óvoda 
(Alkotmány köz 1/A.) Igen Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  

Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér 

11. Felnőtt háziorvosi rendelő 
(Bethlen Gábor út 11-13.) Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig, Lévay József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 
25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, 

Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig
12. Hunyadi iskola 
(Alkotmány köz 2.) Nem Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13. Tiszavirág Idősek Klubja 
(Mátyás király út 34.) Igen Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14. Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2.

15. Széchenyi iskola 
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16. Szivárvány óvoda
 (Pajtás köz 13.) Igen Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17.  Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 (Erzsébet tér 28.) Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 
1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, 

Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

Szavazás
Szavazni 2020. október 11-én (vasárnap) 06.00 órától 19.00 órá-
ig személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, köny-
vecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy ma-
gyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény részével, 
amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelen-
tés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőle-
nyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyi-
ben tartalmazza a lakcímet.
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal 
vagy igazolással.

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a 
szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék azok érvényes-
ségét! 
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság 
munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazókö-
ri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem 
lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő je-
löltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, 
aki a szavazás napján nem a lakcímével azonos településen sze-
retne szavazni, hanem másik, a B-A-Z megyei 06. számú vá-
lasztókerületbe tartozó településen.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. októ-
ber 7-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz.
Az átjelentkező választópolgár 2020. október 7-én 16.00 óráig 
módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosí-
tás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja, 2020. 
október 9-én 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azono-
sítást követő elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja át-
jelentkezési kérelmét. 

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe - ide értve a karanténban lévő vá-
lasztópolgárt is -, mozgóurnát igényelhet a lakcímére. A moz-
góurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakóhelye 
szerinti szavazókör területén található egyéb címre, a tartózko-
dási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör terü-
letén található egyéb címre (október 7-ig átjelentkezés nélkül is, 
október 7-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét:
A helyi választási irodához 
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb 2020. október 7-én 16 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus 
úton 2020. október 9-én 16.00 óráig, nyújthat be, e kérelmeket 

a helyi választási iroda legkésőbb 2020. október 9-én bírálja el. 
A fentieken túlmenően 2020. október 9-én 16.00 órát követően 
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 11-
én 12.00 óráig lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani a he-
lyi választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítéssel 2020. október 11-én, 
legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda 
a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok ki-
javítását követően - ismételten benyújtható. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy 
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!

A 2020. október 11-i időközi országgyűlési 
képviselőválasztással kapcsolatos tudnivalók

Járványügyi információk
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a fennálló 
koronavírus helyzetre tekintettel a szavazás napján is minden 
lehetséges óvintézkedést foganatosítunk a szavazókörökben. 
A szavazóhelyiségek bejáratánál kézfertőtlenítők lesznek el-
helyezve, melyeket be- és kilépéskor kérjük, hogy használ-
ják. A szavazóhelyiségekben napközben is több alkalommal 
fertőtlenítő takarítást fogunk végezni. A szavazatszámláló bi-
zottság tagjai az Önök és a saját egészségük védelme érde-
kében maszkot fognak viselni. Kérjük, hogy a szavazóhelyi-
ségbe lépve Önök is viseljenek maszkot. Törekedjenek a vé-
dőtávolság betartására. Kérjük Önöket, hogy csak a szava-
záshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak a szavazó-
helyiségben. A járvány terjedésének csökkentése érdekében 
kérjük, hogy lehetőleg mindenki vigyen magával saját tollat, 
és a szavazáson azt használja. Amennyiben valaki hatósági 
házi karanténban van, és mozgóurnát igényel, kérjük, hogy a 
szavazás ideje alatt maszkot és gumikesztyűt viseljen.
A szavazás lebonyolítását is érintő járvánnyal kapcsolatos 
tudnivalókról a média útján és a helyszíneken is tájékoztat-
juk a szavazópolgárokat. 
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Alig-alig és sima vereség
KÉZILABDA. Megkezdődött a 2020/21-es megyei bajnokság úgy a lányok, mint 
a fiúk részére. A vírus miatt az első mérkőzése mindkét csapatnak elmaradt, de a 
másodikkal már bekapcsolódtak a küzdelmekbe. 

A lányok szeptember 27-én Sárospatakon játszottak. Az első félidőben látszott a meccs-
hiány, próbálták a csapatot úgy variálni, hogy megtalálják a legütőképesebb összeállítást. 
Az első félidő végére sikerült is felzárkózni a házigazda csapata mellé, 18-18-cal zárult 
a félidő. A második félidőben gördülékenyen ment a tiszaújvárosi lányoknak a játék, egy 
időre sikerült is 3 góllal átvenni a vezetést. Ám bírói „közreműködéssel” a Sárospatak fel-
zárkózott, és a meccs végén egygólos győzelmet aratott (36-35). 
A fiúk Hevesen játszottak, és nagyarányú vereséget szenvedtek. HanyiTravel Hevesi 
SE -Tiszaújvárosi SC 35-18.

Egyéni csúcsok
ATLÉTIKA. Szeptember 18-20-a között a felújított tatabányai atlétikapályán 
bonyolították le az újonc és serdülő 2020-as magyar bajnokságot. 

A rangos eseményen több mint ezer ifjú atléta mérte össze erejét. A Tiszaújvárosi SC 
Atlétikai Szakosztálya 8 versenyzővel képviseltette magát. Mindenki egyéni csúccsal, 
jól szerepelt a megmérettetésen.
Eredmények: 
Serdülők: Lindi Márton 100 m-es síkfutásban 8. hely, 300 méteren 4. helyezés. Tóth 
Hunor Ábel 800 méteren 20. hely. Varga Panna távolugrásban 16. hely, a 4x100 mé-
teres váltóban (Kiss Eszter, Petrányi Dorina, Borjús Virág, Varga Panna) 8. helyezés.
Újoncok: Ispán Réka Panna 80 méteres síkfutásban és távolugrásban egyaránt 9. hely, 
Nagy Helga 19. helyezés távolugrásban. 

Helytállás a felnőttek között
KAJAK-KENU. Véget ért a felnőttek számára is a versenyévad az egyetlen nem-
zetközi versennyel, a hétvégén Szegeden megrendezett világkupával.

A TKKSE-t Bragato Giada képviselhette, aki még az U23-as korosztályhoz tarto-
zik ugyan, de több számban is lehetőséget kapott a felnőttek között. Élt is vele, min-
den számban, amiben elindult, döntőbe is jutott. C1 500 m-en 8.; C2 500 m-en és 200 
m-en is (Kisbán Zsófival) 5. lett.

14. � Sport/Hirdetés 2020. október 1.



Vereség a bajnoki nyitányon
KOSÁRLABDA. Megkezdődött a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
számára a 2020/2021-es bajnoki sze-
zon. Első mérkőzését hazai környezet-
ben játszhatta le az Újpest-MT csapa-
tával szemben. A jó erőkből álló és a 
bajnokság egyik esélyesének tartott fő-
városi csapat, kemény csatában ugyan, 
de elvitte a két pontot. 

Phoenix KK - Újpest-MT
 73-87 (15-27, 29-27, 19-16, 10-17)

 Phoenix KK: Kovács Martin (-), Dra-
hos Gábor (10/6), Molnár Bence (8), Jake 
Martin (29/6), Lajsz Gergely (13). Csere: 
Pöstényi Zoltán (-), Taskó István (-), Ere-
miás Kristóf (-), Orliczki Bence (-), Szi-
lasi Bence (6/3), Kovács Zoltán (7/3). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
Jól indult a találkozó, kiegyenlített pár-
harcot láthatott a közönség egészen az el-
ső etap közepéig. Ekkor azonban erősí-
tettek védekezésükön a fővárosiak, s csa-
patunk fokozatosan lemaradt. A második 
negyed elején az Újpest növelte előnyét,  
játékrész közepén már 23 pont volt a kü-
lönbség, a Phoenix azonban feltámadt po-
raiból. Szendrey Zsombor időt kért, ren-
dezte a sorokat, és a látványosan feljavu-
ló hazai játék a félidőre ismét behozha-
tó távolságba hozta a fővárosi gárdát. A 

szünet után folytatódott a hazai lendület,a 
harmadi etap nyolcadik percében mind-
össze négy pont volt a különbség. Az erő 
azonban fogyóban volt, az irányítás ismét 
a vendégekhez került, a hátrány újfent nö-
vekedett. A Phoenix a záró etapban szinte 
végig behozható távolságban tartotta el-
lenfelét, ám az egyenlítésig nem juthattak 
el a tiszaújvárosi fiúk. A hajrában meg-
szaporodtak a pontatlanságok, érződött a 
fáradtság, s végül tizennégy pontos hát-
ránnyal fejeztük be a találkozót.
Szendrey Zsombor: Nehéz mérkőzésre 

számítottunk, amit meg is kaptunk. Az el-
ső tizenöt percben talán túlságosan is erős 
volt a tisztelet az ellenfelünk felé.  Aztán 
sikerült váltanunk, és a húsz pont fölöt-
ti hátrányunkból sikerült tíz egységre fel-
jönnünk a félidőben. A szünetben megbe-
széltük a folytatást, ennek eredményeként 
sikerült is öt pontra csökkentenünk a kü-
lönbséget, de sajnos elfáradtunk, és az el-
lenfél kihasználta apró hibáinkat, eladott 
labdáinkat, és végül megérdemelt győzel-
met aratott.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 11. fordulójában az SBTC 
ellen idegenben szerepelt a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. Gerliczki Má-
té együttese 2-1-es sikerével elhozta a 
mind a három pontot. 

A Budapest Honvéd elleni súlyos Magyar 
Kupa vereséget követően újabb harmadosz-
tályú bajnoki várt a tiszaújvárosi csapatra. A 
kék-sárgáknak az NB III-ban nem állt rosz-
szul a szénájuk, hiszen 14 ponttal a forduló 
előtt a 10. helyen álltak, 1 ponttal és 2 he-
lyezéssel lemaradva a soros ellenfél, a Sal-
gótarján mögött. A nógrádiak hazai pályán 
csak egyszer szenvedtek vereséget, még 
augusztus végén a Gyöngyöstől, ezért re-
ménykedtek abban, hogy a sikeres széri-
ájuk folytatódik. A Tiszaújváros a balas-
sagyarmati egygólos vereséget követően, 
a Tiszafüred ellen egy fölényes 4-0-s siker-
rel javított hazai pályán, így joggal bízhat-
tak Bussyék abban, hogy ezúttal idegenben 
is nyerni tudnak. A találkozót jól kezdték a 
vendégek és több veszélyes helyzetet is ki-
alakítottak. A 33. percben balról Lőrincz 
ívelt középre, a beadás Benét találta meg, 
aki 3 méterről vette be a hazai kaput 0-1. A 
vezetés birtokában a tiszaújvárosi együttes 
megnyugodott és nem sokkal a szünet előtt 
növelte előnyét. A 43. percben Pap csavart 
szögletből középre, Puporka, a tarjániak ka-
pusa szerencsétlenül ért a labdához, mely a 
hálóban kötött ki 0-2. A második 45 perc-
ben fokozták az iramot a salgótarjániak, de 

a játékrész elején igazán komoly veszélyt 
nem jelentettek a kapura. A 72. percben 
azonban megszületett a házigazdák szépí-
tő találata. Egy szögletet Tarlósi fejelt Tóth 
Cs. kapujába 1-2. A vendéglátóknak ezután 
még volt elég idejük az egyenlítésre, de ez 
már nem sikerült. Az utolsó 10 percre egy 
kiállítás jutott még az SBTC-nek. Bene lé-
pett ki, akit 17 méterre a kaputól a csere-
ként beállt Simó rántott vissza, így a tarjá-
ni játékos 11 perccel pályára lépését köve-
tően piros lapot kapott. A hátralévő időszak-
ban az eredmény már nem változott, így a 
Tiszaújváros megérdemelten gyűjtötte be a 
3 pontot idegenben. A kék-sárgák 17 pont-
tal a 6. helyen állnak. Gerliczki Máté együt-
tese október 4-én, vasárnap délután 3 órától 
a tabellán jelenleg 1 ponttal utolsó helyen 

tanyázó Mezőkövesd Zsóry FC II csapatát 
látja vendégül. 

Salgótarján - Tiszaújváros 
1-2 (0-2)

Salgótarján, 300 néző. V.: Leél-Őssy.
Salgótarjáni BTC: Puporka - Hegedűs, 
Nemes, Sárközi (Simó), Tarlósi M., Tar-
lósi P., Szabó T. (Bata), Illés, Szeles, Bo-
ros, Gazdag. Edző: Rubint Richard.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bu-
rics (Kulcsár), Vincze, Kristófi (Benke), Gel-
si, Pap, Bussy (Tóth S.), Csernák, Lőrincz, 
Tóth M., Bene. Edző: Gerliczki Máté.
Rubint Richard: Nem volt kellő tűz és elkép-
zelés a csapatban, ezért nem érdemeltünk 
pontot. Az ellenfélnél volt a nagyobb akarás, 
gratulálok nekik. A második gól nagyon fö-
lösleges volt. Utána sikerült szépíteni, rossz-
kor jött a kiállítás, de azt mondom, már nem 
érdemeltük volna meg a pontszerzést. Me-
gyünk tovább! Remélem, a most elveszített 
pontokat legközelebb vissza fogjuk hozni 
idegenben, aztán egálban vagyunk.
Gerliczki Máté: A mai mérkőzésen szép 
sikert ért el csapatom, és csak rajtunk 
múlt, hogy nem lett lényegesen simább 
a mérkőzés, mert nagyon sok helyzetünk 
maradt ki. 2-1 után is voltak lehetősége-
ink, ha azok közül bármelyik gól, akkor 
nyugodtabb a végjáték. Mivel nem sze-
reztünk újabb találatot, az utolsó percig 
izgulni kellett, hogy haza visszük-e a há-
rom pontot, de úgy gondolom, hogy ezt 
most megérdemelten tesszük meg. Gra-
tulálok minden futballistámnak és kollé-
gámnak ehhez a nagyszerű győzelemhez.
A forduló további eredményei 

Mezőkövesd II. - DVSC II. 1-1
Tiszafüred - Sajóbábony 3-1

Balassagyarmat - Kisvárda II. 1-1
Tállya - Füzesgyarmat 0-0

Putnok - Gyöngyös 3-0
Sényő - Jászberény 2-2
Zugló - DVTK II. 3-2

Eger - Hatvan 4-0
Tiszakécske - Cegléd 1-0 
Következik a 12. forduló

2020. október 4., vasárnap 
12:30 DVSC II. - Zugló

15:00 Cegléd - Balassagyarmat
Kisvárda II. - Tiszafüred 

Sajóbábony - SBTC 
Tiszaújváros - Mezőkövesd II. 

DVTK II.- Sényő 
Jászberény - Putnok
Gyöngyös - Tállya

Füzesgyarmat - Hatvan
17:00 Tiszakécske - Eger 

A legjobb magyar 
óvodás sakkozó

SAKK. Kiss Máté, a Tiszaújvárosi SC sakkozója megnyer-
te az Óvodás Magyar Bajnokságot. Tiszaújváros sakk-
életében ez az első ilyen rangos eredmény. 

Szeptember 27-én Budapesten rendezték meg az óvodás ma-
gyar sakkbajnokságot, melyen azok a gyerekek indulhattak, 
akik 2020 júniusáig még óvodába jártak. A fiúk versenyét 
7 fordulós svájci rendszerben bonyolították le. A 2x10 per-
ces gondolkodási idő után - ha nem ért véget a parti - újabb 
két percet kaptak a versenyzők, hogy lehetőleg ne a sakkóra 
döntse el a kicsik játszmáját. Kiss Máté, a TSC nagy remény-
sége kiváló teljesítményt nyújtott, valamennyi ellenfelét le-
győzve 7 ponttal végzett az élen, megszerezve ezzel a baj-
noki címet.

Ketten is az élen
SÚLYEMELÉS. A Budapesti Műszaki Egyetemen rendez-
ték meg a Csinger Gyula emlékversenyt, ahol két tiszaújvá-
rosi súlyemelő is a dobogó tetejére állhatott. Réti Márton 220 
kg-os, Gulyás Kristóf 170 kg-os összetett eredménnyel vég-
zett az első helyen. A verseny legeredményesebb versenyzője 
a még junior korú Réti Márton lett.

Tatamiról dobogóra
KARATE. Szeptember 26-án rendezték meg a XI. Avas Ku-
pa Csordás József emlékversenyt. Március óta ez volt az első 
megmérettetés, amit a járványügyi előírások szigorú betartá-
sával bonyolítottak le. A tiszaújvárosi justitiások három ver-
senyzővel vettek részt a bajnokságon. Mindegyikük katában 
indult és felállt a dobogóra. 
Eredmények: Ifj. Tóth Imre 2.hely, Kurucz Hanna 3.hely, 
Grenczel Áron 3.hely.

A Sportcentrum eseményei
Október 3. (szombat)

Asztalitenisz
11.00 TSC- MEAFC III. bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz-csarnok

Október 4. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére  
    Füves pálya
15.00 FC Tiszaújváros - Mezőkövesd Zsóry FC II.
felnőtt bajnoki mérkőzés  Centerpálya

Megérdemelt győzelem Salgótarjánban

Az 1-es asztalnál az első: Kiss Máté.

Lajsz (41) 13 pontot szerzett.

Bene szerezte az első gólt.

2020. október 1. Sport � 15.

Az NB III. Keleti csoport állása 
1. Jászberény   11 8 2 1 33-12 26
2. Tiszakécske   10 8 1 1 32-7 25
3. Eger   11 7 3 1 24-4 24
4. Tiszafüred   11 6 1 4 23-21 19
5. Zugló   10 5 4 1 23-13 19
6. Tiszaújváros  11 5 2 4 16-14 17
7. Sényő   11 5 1 5 24-17 16
8. Füzesgyarmat   9 5 1 3 14-9 16
9. DVSC II.  10 4 3 3 20-16 15
10. Putnok  10 4 3 3 16-16 15
11. SBTC  11 4 3 4 17-22 15
12. Cegléd  11 4 1 6 11-16 13
13. Kisvárda II.  11 3 4 4 16-21 13
14. Balassagyarmat  11 3 4 4 12-18 13
15. Gyöngyös   11 3 2 6 15-26 11
16. Hatvan  11 3 2 6 11-23 11
17. Tállya  11 2 5 4 9-14 11
18. DVTK II.  11 2 3 6 19-22 9
19. Sajóbábony   11 2 2 7 12-29 8
20. Mezőkövesd II. 11 0 1 10 7-34 1



Huszonöt éves a Kisbocskor
Jubileumot ünnepeltek a Kisbocskor Nép-
táncegyüttes tagjai, egykori tagjai, művé-
szeti vezetői. A hagyományőrző csoport 
1995-ben alakult Pataki Katalin vezetésé-
vel. Ő látta meg, hogy az akkor már híres-
sé vált Pántlika Néptáncegyüttesnek szüksé-
ge van az utánpótlásra. Katalin után Óno-
di Béla vezette a csapatot egy rövid ideig, 
majd Bíróné Marsi Andrea, Kovács Móni-
ka és Teremi Sándor, aztán Molnár Anna és 
Farkas László következett. Ők közel tíz évig 
terelgették a legkisebbeket a néptánc útján. 
2015-ben Losonczi Benjamin Róbert vette át 
a csoport irányítását. 

A születésnapi műsort Mátyás Zoltán, a Ti-
szaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg, és mondta el ünnepi 
gondolatait. 
- Egy közösséghez tartozni, azt gondolom min-
dennél fontosabb. A Kisbocskor Néptáncegyüt-
tes pedig egy kiválóan működő művészeti cso-
port, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
rengeteg fellépés, ahová a gyerekeket hívják. 
Csak néhány példát említve, jártak Mezőköves-
den, Szolnokon, Debrecenben vagy akár Len-
gyelországban is az elmúlt két és fél évtized-
ben. A huszonöt év alatt közel kétszáz gyerek 

fordult meg a csoportban, ami egy óriási szám, 
ez is azt bizonyítja, hogy nagyon fontos a nép-
tánc műfaja.
Látványos műsorral ünnepelt az együttes, ahol 
nemcsak ők álltak színpadra. Természetesen ott 
volt a Pántlika Néptáncegyüttes is. 
- Hároméves korom óta járok néptáncra -me-
sélte Illés Márta, aki tíz évvel ezelőtt a Kis-
bocskorban kezdte, ma már a Pántlikát erősíti. 
- Anyukámnak a testvére néptáncolt, és én, meg 
a tesóm nagyon sokszor láttuk őt fellépéseken, 
próbákon, megtetszett nekünk is, úgy gondol-
tuk, hogy kipróbáljuk. Megmondom őszintén 
én már idén be akartam fejezni, de aztán meg-
gondoltam magam, mert rájöttem, hogy ez egy 
nagyon jó közösség, szeretem az embereket, és 
itt vannak a legjobb barátaim. 
Az ünnepi műsorban megmutatták el nem fele-
dett tánctudásukat a régi kisbocskorosok is. Év-
tizedekkel ezelőtt még ők is az utánpótlás tag-
jai voltak, most felnőttként újra csizmát és ka-
raktercipőt húztak.
- Körülbelül húsz évvel ezelőtt történt, hogy 
Losonczi Robi rábeszélt arra, hogy próbáljam 
ki a néptáncot - emlékszik vissza Tóth Ádám, 
egykori tag. - Elég sokáig fűzött, mert nem iga-
zán tudtam elképzelni magamat egy tánccso-
portba, aztán végül is beadtam a derekamat és 
nem bántam meg. A tánc azóta is meghatározza 

az életemet. Az az igazság, hogy amikor tegnap 
este vége lett a főpróbának, mentem haza au-
tóval, és előjöttek a régi emlék. Megmondom 
őszintén, kicsit meg is sirattam.
Bár több művészeti vezető is váltotta egymást 
a huszonöt év alatt, az ünnepségre Molnár An-
na és Farkas László jött el. Ők 2006-tól 2015-
ig álltak a Kisbocskor élén.
- Egy nagyon jó és egy nagyon erős közösség-
re emlékszem vissza - idézte fel az emlékeket 
Molnár Anna. -  A közösségen nem csak a gye-
rekeket értem. Nagyon jó volt a kapcsolatunk 
a szülőkkel is. Persze az évek alatt voltak cse-
rélődések, de az úgynevezett magja a csoport-
nak megmaradt és mondhatom, nagyon jól ösz-
szekovácsolódtunk. Ebben nagy szerepe volt 
azoknak az edzőtáboroknak, amit itt a Derkó-
ban tartottunk az őszi- és a tavaszi szünetek-
ben. Ezek napközis jellegű táborok voltak. Na-
gyon jók voltak. Most is látom, ahogy jönnek a 
gyerekek, hozzák a kis takarókat, pihenőpárná-
jukat, az elemózsiát. Reggeltől egészen délutá-
nig dolgoztunk, koreográfiát tanultunk, de per-
sze jutott idő a szórakozásra is. Erre az időszak-
ra nagyon jó szívvel gondolok vissza.  
- A te szívedben milyen emlékek kerülnek elő, 
ha azt mondjuk Kisbocskor?
- Nagyon nehéz erre válaszolnom, hiszen egy 
emléket nem tudok kiemelni - veszi át a szót 
Farkas László, akinek táncos pályafutása a 
Pántlikában kezdődött. - A Pántlika után én Bu-

dapestre kerültem, ahol volt szerencsém az Ál-
lami Népi Együttesben táncolni. Nagyon szere-
tem ezt a települést, szeretek itt lenni, holott a 
hivatásom Budapestre szólított. Ha ebben a vá-
rosban hivatásos táncos lehettem volna, akkor 
eszembe se jutott volna elköltözni Budapestre. 
Nekem egy óriási megtiszteltetés, egy misszió 
volt, hogy a Kisbocskort vagy a Pántlika Nép-
táncegyüttest vezethettem. 
 Ema

A 25 év alatt közel 200 gyerek fordult meg 
az együttesben. 

Molnár Anna és Farkas László, egykori művészeti vezetők is táncra perdültek gyermekeikkel. 

A Kisbocskor Néptáncegyüttes 25 éve neveli az utánpótlást a Pántlikának. 

16. � Programok 2020. október 1.
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