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Tizenötezer forint a büntetés

Vezetékcsere
Felvonultak a munkagépek a Juhar közben, elkezdődtek a fű-
téskorszerűsítés, vezetékcsere földmunkái. Szolgáltatáskiesés-
sel egyelőre nem kell számolniuk az ott lakóknak, csak némi ké-
nyelmetlenséggel, kellemetlenséggel a munkálatok miatt.  

Partnerkapcsolat

Kedd délután Marton Zsomborral, a MOL Petrolkémia Zrt. 
nemrégiben kinevezett vezérigazgatójával találkozott dr. Fülöp 
György polgármester. Beszélgetésük során mindketten egyetér-
tettek abban, hogy a gyár és a város szoros szimbiózisban műkö-
dik, és a korábban kialakult korrekt partnerkapcsolatot a jövő-
ben is szeretnék fenntartani, még szorosabbra fűzni. A találko-
zó zárásaként ellátogattak az új interaktív játékelemhez, mely a 
MOL Petrolkémia Zrt. és Tiszaújváros önkormányzata által lét-
rehozott „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatásával va-
lósult meg.

Ismét országos balesetmegelőzési ak-
ciót hirdetett az ORFK Országos Bal-
esetmegelőzési Bizottsága. Május 11. 
és 13. között a „Zebra terv” elnevezé-
sű akció elsősorban a gyalogosátkelő- 
helyen közlekedő gyalogosok védel-
mére koncentrál. 

 - Ebben a három napban a városi köz-
lekedésben a gépjárművezetőket el-
lenőrizzük, hogy átengedik-e a gya-
logosokat a zebrán -  nyilatkozta la-
punknak Lipták Ferenc, a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság közlekedésren-
dészeti alosztályvezetője. - Sajnálatos 
tény, hogy Magyarországon évente kö-
rülbelül 2500 gyalogost ütnek el, ebből 
1000 gyalogoselütés a gyalogátkelőhe-
lyen történik. A gázolások 2,5 százalé-
ka pedig halálos kimenetelű. Amennyi-
ben az autós nem engedi át a zebrán a 
gyalogost, abban az esetben többféle 
szankciót is alkalmazunk itt Tiszaújvá-
rosban. Figyelmeztetjük a gépjárműve-
zetőt, helyszíni bírságot szabunk ki, il-
letve szabálysértési feljelentéssel élünk. 
A helyszíni bírság összege 15 000 fo-
rint, emellett hat büntetőpont is jár an-
nak, aki elköveti ezt a szabálysértést. 
Fontos megjegyezni, hogy nem csak a 
gépjárművezetőket ellenőrizzük, hanem 
a gyalogosan és a kerékpárral közleke-
dőket is. Figyelmeztetjük őket, hogy a 
gyalogátkelő helyen le kell szállni a ke-
rékpárról, és át kell tolni, illetve, hogy 
nem szabad tiltott helyen átszaladgálni 
az úttesten.  

ema 
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Április 22-én megkezdődött az idei központi szúnyoggyérítés. Tiszaújváros önkormányzata is bejelentkezett az országos 
programba, és szerepel is benne. Addig is, amíg sorra kerülünk, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. kedden meg-
kezdte a földi biológiai lárvagyérítést. Cikkünk az 5. oldalon.

Járványügyi 
aktualitások

Szerdára országosan 905 új koronavírusos fertőzöttet regiszt-
ráltak, meghalt 96 beteg. Kórházban 2974 beteget ápolnak, 
közülük 361-en voltak lélegeztetőgépen. 
A járvány kezdete óta összesen 793 784  főre nőtt a beazono-
sított fertőzöttek száma, az elhunytak száma pedig 28 888 fő-
re emelkedett. A gyógyultak száma 592 440 fő, az aktív fertő-
zötteké 172 456 fő. A beoltottak száma 4 391 794 fő, közülük 
2 599 041-en már a második oltást is megkapták.
A hivatalos információk szerint a legutóbbi tájékoztatás óta 
újabb 11 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak 
az illetékes hatóságok és újabb 2 fő került kórházba a tünete-
ik súlyossága miatt. 25 fő meggyógyult, így az aktív esetek 
száma jelenleg 53 városunkban.
Az elmúlt napokban számos önkormányzati létesítmény és 
intézmény is megkezdte, a fokozatos nyitást. Bizonyos szol-
gáltatások igénybevételét feltételekhez kötik az érvényben lé-
vő kormányrendeletek, melyek kötelezőek, az azokban fog-
laltaktól nem lehet eltérni.

Megkezdődött a biológiai védekezés

Magyarországon évente ezer gyalogost ütnek el a zebrán. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik

 Máthé József 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 16-ig (vasárnapig) a  Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd május 17-től (hétfőtől) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 
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 8-19  8-19 8-15

Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, 
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasár-
nap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsé-
csen 8.30-kor vannak szentmisék.
Májusban a szentmisék után közösen végezzük a májusi litá-
niát. 
A Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy az 
erre a célra megáldott szobrot útjára indítottuk a jelentkező 
családokhoz A szobor átvétele és átadása minden hét vasár-
napján a szentmise keretében történik. További családok je-
lentkezését várjuk!
Jegyes kurzus III. alkalom május 13. 18.30.
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek. 
Első áldozók és bérmálkozók szülei számára rövid megbeszé-
lés május 21-én 17.00-kor. Első szentáldozás időpontja má-
jus 23. 11.00, bérmálkozás időpontja május 30. 11.00 óra. Fel-
készítők: minden pénteken bérmálkozók 15.00, első áldozók 
16.00 a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Május 13. csütörtök, a szentmise után 18.30-tól engesztelő 
imaóra 19.30-ig.
Az szja kétszer 1 %-ának felajánlása: 1. Magyar Katolikus 
Egyház technikai száma 0011; 2. Főegyházmegyei Alapítvány 
adószáma: 18573903-1-10; 3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jö-
vőjéért” Alapítvány adószáma:18439315-1-05.
Az altemplom éves fenntartásához való hozzájárulás összege 
3.000 Ft/év. Altemplom nyitvatartása: hétfő - zárva, keddtől 
vasárnapig: 09.00 -19.00. Az altemplomot egyidejűleg legfel-
jebb 3 fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja!
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütör-
tök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!

Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-

juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készülje-
nek Istent dicsőítő alkalmainkra. További szükséges informá-
ciót, elővigyázatossági rendelkezést és kérést a hívek felé fa-
cebook oldalunkon (@reftujvaros) és a helyszínen is közzéte-
szünk. A városi alkalmat élőben is közvetítjük az ismert inter-
netes médiafelületeinken (facebook és Youtube)
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros
• 2021. május 13-án, csütörtökön 17 órától mennybemenetel 
ünnepi istentisztelet.
• 2021. május 16-án úrnapi istentisztelet 11 órától.
Tiszaszederkény
• 2021. május 13-án, csütörtökön 18 órától mennybemenetel 
ünnepi istentisztelet
• Úrnapi istentiszteletünk 2021. május 16-án, 10 órakor kez-
dődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Görögkatolikus

Mennybemenetel ünnepén (csütörtökön) 17.30 ünnepi Szent 
Liturgia. Pénteken
 7.50 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz. Szomba-
ton 18.30 vecsernye.
 Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.50 
Szent Liturgia. 
Szerdán 17.30 paraklisz.
Tisztelettel kérünk minden görögkatolikust egyházközségünk 
támogatására (adomány,
 egyházfenntartási hozzájárulás, persely). Számlaszámunk: 
12035803-00165588-00100006.
„Többé nem magunkhoz, hanem Krisztushoz tartozunk. Itt 
nem valami törvényes szerződésről vagy erkölcsi ideálról van 
szó, hanem titkos és lelki valóságról, mely körülöleli egész lé-
nyünket: a testet, az értelmet, a lelket és a szellemet. A feltáma-
dás erejében az egész emberiség elszakad a haláltól és vissza-
kerül az Atyához.” (IV: Ignátiosz antiochiai pátriárka). 

„Csillagvilágokat elhagyva már,
Elfáradt lelkem is hazatalál.”

Fájó szívvel köszönünk el 
egy kedves, mosolygós kol-
léganőtől, aki még nyugdíja-
zását követően is a kazinczys 
közösség része maradt.  Cse-
terki Enikő 1950. május 17-
én született Erdélyben, itt töl-
tötte gyermekkorát, végez-
te iskoláit. Szatmárnémetiben 
érettségizett a Közgazdasági 
Szakközépiskolában.
Szüleivel és húgával együtt 
1970-ben települtek Magyarországra, az akkori Leninvárosba, 
ahol először a TVK-n dolgozott, majd történelem szakos 
tanári diplomát szerezve, 1974-től az akkori 1. sz., majd a 
3. sz. Általános Iskolában kezdte pedagógusi pályáját. Az 
utódintézmény, és a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola tantestületének nyugállományba vonulását követően is 
aktív tagja maradt. 
Gyermekek generációi nőttek fel a keze alatt, akik a mai na-
pig is szeretettel emlékeznek rá. Kedvessége, vidámsága, 
életszeretete, segítőkészsége örök emlékként megmaradt ta-
nítványai és kollégái emlékezetében. 
A református gyülekezet tagjaként minden vasárnap hallgatta 
az Igét a templomban, nyugdíjazása után a Tiszaújvárosi Re-
formátus Énekkar tevékeny tagjaként sok örömet okozva a 
város zeneszerető polgárainak.
Összetartó családjuk körében nagy szeretetben nevelte gyer-
mekét, akiről mindig is büszkén nyilatkozott. 
Vidámsága, kedvessége minden szerette, kollégája és ismerő-
se szívében örökre megmarad.

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Érték
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. május 13.

Egyházi hírek 

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



Oltják a fiatalokat, oltóbusz Csécsen
Csütörtöktől keddig oltják azokat a 16-
18 éves fiatalokat, akik regisztráltak és 
időpontot foglaltak szerdáig valame-
lyik oltópontra. Ezt a korosztályt csak 
Pfizer vakcinával immunizálják. Pén-
teken térségünkbe érkezik egy oltóbusz 
is, információink szerint Nagycsécsre. 
A mobil oltóponton az egydózisú Jans-
sen vakcinával oltják a lakosságot. A 
részletekről dr. Szurdoki Virág házior-
vossal beszélgettünk.

- Milyen az oltási hajlandóság Tiszaúj-
városban az országosan négymillió be-
oltott után? 
- Még sokan szeretnének oltakozni. Van-
nak, akik egy bizonyos vakcinára várnak, 
azért torlódtak fel a névsorban, de sze-
rencsére nagyon sok praxisunkhoz tar-
tozó regisztrált be megint. Mindenkinek 
felhívjuk a figyelmét, amikor telefonál 
és érdeklődik az oltással kapcsolatban, 
hogy most már a tömeges oltási fázis-
ban vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem 
csak a háziorvos olt, hanem az oltópon-
tokon, egyéni bejelentkezés alapján is le-
het oltást igényelni. Ezt mindenki a már 
ismert internetes felületen teheti meg. 
Ahol beregisztráltunk, ott az időpontfog-
lalás menüpontra kattintva mi magunk 
is foglalhatunk az éppen aktuálisan elér-
hető vakcinára, ami jelenleg a kínai Shi-
nopharm és az AstraZeneca. Ezen a felü-
leten a Szputnyik-oltásra is van lehetősé-
gük azoknak, akiknek előzetesen sms ér-
tesítés jött. Ezen az oldalon lehet elérni a 
16-18 évesek oltásra jelentkezését is, ami 
előzetes regisztrációhoz kötött, utána, ha 
ezt elfogadták, akkor lehet csak időpont-
foglalással érvényesíteni az oltásigényt.

- A 16-18 évesek szerdáig foglalhattak 
időpontot, a héten meg is kezdődik az 
immunizálásuk, hol fogják őket oltani?
- Az oltópontokon oltják az összes 16-18 
év közötti diákot. Mivel a fiatalkorúaknak 
kiszámíthatatlan esetleg a reakciója az ol-
tásra, ezért nekik mindenképpen csak ol-
tópontos oltás lesz elérhető. 

- Mi van azokkal a fiatalokkal, akik 18 
-19 évesek, még a gyermekorvosi kör-
zethez tartoznak, de már a felnőtt házi-
orvos fogja őket beoltani?
- Aki mostanában töltötte be a 
tizennyolcadik életévét, az az említett 
16-18 évesek közötti kampányoltásban 
nem vehet részt, mivel 18 elmúlt, így 
bármelyik vakcinával oltható. Nálunk, a 
felnőtt körzetekben megjelennek már az 
oltási listánkon a területünkhöz tartozó 
18. évet betöltöttek, őket vagy mi oltjuk, 
ha az oltási sor már rájuk kerül, de ők 
az időpontfoglalásos netes felületen is 
tudnak maguknak bármelyik oltásra 
időpontot foglalni.
- Az új szabályozás szerint már nem 
kell megvárni a 12 hetet az AstraZene-
ca második oltásával, kérhetik azt ha-
marabb is a második adag vakcináért 
sorban állók.  Mi a teendőjük azoknak, 
akik hamarabb szeretnék megkapni a 
második oltást ebből a vakcinából?
- Valóban van már lehetőség arra, hogy 
négy hét elteltével valaki kérje és megkap-
ja a második AstraZeneca oltását. Ehhez a 
tisztiorvosi szolgálat lehetőséget is adott, 
tehát biztosít rá oltóanyagot, ám ehhez ér-
telemszerűen 10 embernek kell összeszer-
veződnie, hogy ne menjen kárba az oltás, 
hiszen ennyi embert lehet egy ampullából 
beoltani. Én mindenkinek azt javaslom, ha 
van ilyen igénye, akkor azt mindenkép-
pen jelezze a háziorvosnál, mert a házior-
vos látja azt, hogy rajta kívül még hány je-
lentkező lenne a körzetében, és akkor így 
meg tudja szervezni a második oltást egy 
korábbi, előrehozott időpontban. 
- Sokan állnak még sorba a Pfizerre? 
Vannak, akik még most is kivárnak?
- Igen, még mindig nagyon sokan várnak 
a körzetben is, körülbelül 100 ember van 

nálunk, aki arra vár. Én azt gondolom, 
hogy ha majd beoltják a 16-18 éves kor-
osztályt, utána megint elérhetővé válik 
ez az oltás. Tehát azok, akik arra várnak, 
azoknak türelemmel kell lenniük. 
- A doktornő körzetében milyen az át-
oltottság? 
- Körülbelül 1700 fős a praxis, ebből 950 
ember van beoltva, és körülbelül kétszá-
zan vannak várólistán.   
- Érkezett egy új vakcina is Magyaror-
szágra, az egydózisos Janssen. Ez mi-
kortól lesz elérhető?  
- Oltóbusszal fognak menni a kistelepülé-
sekre, ez a környékünkön a héten pénte-
ken, Nagycsécsen lesz, ahol Janssen vak-
cinával oltanak.  Én úgy tudom, hogy a 
helyben dolgozó doktornőt, Farkas Ilo-
nát kell ezzel kapcsolatban megkeresni. 
A Janssen egyébként egy olyan vektor-
vakcina, mint az Astra meg a Szputnyik, 
de leginkább az utóbbihoz hasonlít. Talán 
azért is jó ez az oltás, mert csak egyet kell 
belőle beadni, ezért is lehet autóbuszokon 
oltani, hiszen csak egyszer kell felvenni 
ezt az oltást. Az Unióban is elfogadott ol-
tásról van szó, a fiataloknak is minden-
képpen ajánljuk.

berta 

Van, aki kéri az oltást, van, aki nem

Besenyei Bálint

Én már beregisztráltam, nem is kellett 
rajta sokat gondolkodni, hiszen néhány 
hónapja megfertőződtem, átestem a ko-
ronavíruson, és nem szeretném még egy-
szer azt a rossz hónapot átélni. Nagyon 
gyenge voltam, feküdtem, aludtam, sem-
mi erőm nem volt, remélem ezzel az ol-
tással megszabadulok ettől a vírustól. 

Ferenczi Nándor 

Én kérem az oltást, már be is regisztrál-
tam, szombaton megyek délelőtt fél 10-
re a miskolci oltópontra. Úgy gondolom, 
hogy fontos ez az oltás, hogy minél ha-
marabb megszabaduljunk a vírustól. En-
gem az is biztat, hogy Pfizer vakcinát ka-
punk, amiről azt mondják, hogy a legbiz-
tonságosabb oltás.

Tunner Levente

Én nem regisztráltam, nem is fogok, mert 
nem kérem az oltást. Kicsit félek tőle, 
hogy kijön nálam valamilyen mellékha-
tása, mert ugye a vírusnak a kisebb vál-
tozatát oltják belénk, és lehet, hogy meg-
betegszünk tőle. Én féltem a családomat, 
hát ennyi az oka annak, hogy nem kérem 
az oltást. 

Szakmai érettségik 
és vizsgák

Folytatódnak az érettségi vizsgák. A múlt héten szerdán a 
történelemmel kellett megbirkózniuk a végzősöknek, az-
tán az idegen nyelvek következtek. Ezen a héten a válasz-
ható tantárgyakból adtak számot a diákok, illetve a szak-
mai érettségik és a szakmai vizsgák is elkezdődtek.

A magyar és a matematika érettségi nem volt nehéz, a törté-
nelem viszont már fejtörést okozott. 
- Az első részben szinte mindenféle feladat előfordult, min-
den korszakot érintettek - mondta Terjék Valentína. - Az esz-
szénél a török hódításokat választottam. Úgy gondolom, ösz-
szességében jól sikerült.  
Idegen nyelvi érettségivel zárták a múlt hetet a végzősök. 
Pénteken a németet, csütörtökön az angolt írták. A Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnáziumban a tizenkettedikesek 
mellett 78 tizenegyedikes előrehozott érettségit tett.  
- Az olvasott szövegértés után a nyelvhelyességi feladatok 
következtek, ahol szavakat kellett beírni a szövegrészlet-
be, aztán hallott szövegértés következett, végül két levelet 
kellett írni - sorolta a feladatokat Gyivák Bálint Zsombor, 
aki előrehozott érettségit írt. - Hamarabb kész lettem, mint 
ahogy az idő letelt volna. Az előző évekhez képest szerintem 
ez nem volt nehéz angol érettségi.  
Ezen a héten elkezdődtek a szakmai érettségik és a szakmai 
vizsgák is a középiskolákban. Amikor ott jártunk éppen a 
pénzügyi és számviteli ügyintézők vizsgáztak. 
- A feladatok nem voltak nehezek - meséli Nyisztor Krisz-
tina, ötödéves brassais. -  Ami inkább nehézséget okozott, 
hogy négy részből állt a vizsga, így reggel nyolc órától dél-
után háromig írtuk. Az első részben pénzügyből, aztán szám-
viteli- és gépi könyvelésből, majd a legvégén adóbevallás-
ból vizsgáztunk. A feladatmegoldásokra kilencven perc állt 
a rendelkezésünkre, a vizsgák között negyedórás szüneteket 
tartottunk.  
A járványügyi szabályokat természetesen itt is kötelező be-
tartani. 
- A testhőmérsékletét mindenkinek megmérjük, aki belép 
az intézménybe, és kötelező a kézfertőtlenítés és a száj-
maszk használata is - nyilatkozta lapunknak Jakab Dénes, az 
SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szak-
képző Iskola igazgatója. - A vizsgázás során tíz végzős le-
het egy teremben, ahol szintén van lehetőség a kézfertőtle-
nítésre.     
- Hányan érettségiznek, és hányan tesznek szakmai vizs-
gát a Brassaiban?
- Az iskolánkban idén 87-en érettségiznek, szakmai érettsé-
git is mindannyian tesznek, ugyanis nekik ez az ötödik tan-
tárgy, amiből vizsgázniuk kell, így mindenki a saját szak-
májából érettségizik. Szakmai vizsgát 182-en tesznek, ebből 
50-en felnőtt oktatásban vettek rész. Ők összesen tíz szak-
mából vizsgáznak. 
- Nem voltak könnyű helyzetben sem a tanárok, sem a di-
ákok az elmúlt hónapokban, hiszen digitális tanrendben 
kellett felkészülniük a vizsgákra.
- Igen, az online oktatás nem volt egy egyszerű eset. Azt 
mindenki tapasztalta, hogy az otthoni tanulás ideiglenesen, 
átmenetileg kiválthatja a jelenléti oktatást, de hosszú távon 
jobb iskolába járni. Természetesen a tanárok és az oktatók 
mindenben a tanulóink segítségére voltak, az online térben 
is folyamatosan tartották a kapcsolatot. A szakképzésben a 
gyakorlatokat megoldani még nehezebb volt, ezért ahogy 
lehetőségünk volt rá, és a szabályok engedték, igyekeztük 
megszervezni azt, hogy kis csoportokban bejöhessenek a di-
ákok gyakorolni, a tanárokkal konzultálni, hogy minél sike-
resebben vizsgázzanak. 
A szóbeli érettségi a szakképzésben sem lehetséges, csak 
írásban és gyakorlatban vizsgázhatnak, a járványügyi szabá-
lyok betartásával.  
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Dr. Szurdoki Virág 1700 fős praxisában 950 ember van beoltva. 

„Mivel a fiatalkorúaknak kiszá-
míthatatlan esetleg a reakciója 
az oltásra, ezért nekik minden-
képpen csak oltópontos oltás lesz 
elérhető.”

Vajon kit hívtak először?

„Van már lehetőség arra, hogy 
négy hét elteltével valaki kérje és 
megkapja a második AstraZene-
ca oltását.”



Országos döntőben 
a széchenyisek

Áprilisban rendezték meg a Bendegúz Tudásbajnokság megyei 
fordulóját online formában, melyen a Széchenyi iskola diákjai 
szép eredményeket értek el. A következő tanulók május 28-29-
én az országos döntőn képviselik iskolánkat: 
Matematika: Bóna Kincső 1.a, (felk.: Lovász-Tóth Beáta), Ma-
kó Balázs 1.c (felk.: Kiss Tímea), Sebők Zsófia 1.b. (Csapó Csa-
báné), Széplaki Anna 2. b ( Petrikné Kiss Edina), Erdei Hunor 
3. c (Agárdi Helga Ditta), Geiger Máté Gábor 4. b ( Rácz Zita), 
Dósa Fruzsina 
5. c (Nagy Viktória), Kondás Boglárka 5. c (Nagy Viktória). 
Magyar nyelv: Bóna Kincső 1. a ( Hajduné Vásári Nóra), Tóth 
Anna 3. b ( Kiss Piroska), György Kinga 3. a ( Szendi Adrienn)
Környezetismeret: György Levente 1. a (Lovász-Tóth Beáta), 
Harnisféger Hanna 2. c ( Szabóné Tóth Irén), Emődi Bianka 3. b 
( Kiss Piroska) Makó Emma 3. c ( Biczó Zsolt).
A Hermann Ottó országos biológiaverseny megyei fordulóján 
Csipke Emese Zselyke (7.b) 2. és Zsandár Zénó Szabolcs (7.b) 
7. helyezést értek el.(Felk.: Böcsödiné Hadházi Anikó).
A XXIX. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny 
megyei fordulóján Török Márton (7. b) 3. helyezést ért el (felk.: 
Kristályné Medgyesy Andrea).

Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Regionális verseny 
Tiszaújvárosban

AQUATLON. A Sport XXI Aquatlon 2021 Észak-Kelet Re-
gionális döntőt május 15-én, szombaton 9 órától a Magyar 
Triatlon Szövetség megbízásából a  Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub rendezi meg. 

A Tiszaújvárosi Sportcentrumban Borsod-Abaúj- Zemplén, He-
ves, Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye 8-14 éves 
sportolói mérik össze tudásukat. Az újonc 1. és 2,, a gyermek és 
a serdülő korcsoportos versenyzők úszásban és futásban vetél-
kedhetnek. Az egyéni mellett a háromtagú csapatokat is értéke-
lik. A mintegy 40 fős tiszaújvárosi csoport tagjainak elsősorban 
debreceni, nyíregyházi és egri vetélytársakkal kell csatázniuk az 
érmekért és helyezésekért. 
A versenyt az érvényben lévő járványügyi egészségügyi szabá-
lyok betartásával rendezik meg. 
A Sportcentrum uszodaterében csak edzők és versenyzők tartóz-
kodhatnak, a szülők a versenyt az uszoda mögötti napozóterasz-
ról kísérhetik figyelemmel. A futást az atlétikai pálya lelátójáról, 
a megfelelő védőtávolság betartásával lehet nyomon követni. 

Yalp Sona, az okos játszótér
A hétvégén már birtokba vehették a ti-
szaújvárosiak a szelfipont közelében te-
lepített új interaktív játszóteret. A „Ti-
szaújváros jövőjéért” Alapítvány által 
támogatott beruházás kivitelezője a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
volt.

Önfeledten játszó gyerekek lepték el ked-
den délután az interaktív játékot. A nyári-
as melegben a szülők az árnyékban ülve 
nézték, ahogy a gyerekek birtokba veszik 
az újdonságot. 
- Nagyon tetszik ez a játék - mondta Or-
gován Elizabet, akit a játéktól kimeleged-
ve csíptünk el - Van rajta szörnyes játék, 
amikor el kell bújni, van, amikor a gép 
mondja a számokat, és nekünk rá kell ug-
rálni, de van, amikor csak a zene szól és 
táncolunk.
A délutáni napsütésben folyamatosan ér-
keztek az érdeklődők, nem csak a gyere-
kek próbálgatják kíváncsian, a felnőtteket 
is szórakoztatja.
- Mi most először jöttünk ide, még csak 
most próbálgatjuk, ismerkedünk vele, 
hogy hogyan működik - mondta Erika, 
aki kislányával érkezett. - Először csak 
külső szemlélőként néztük, mit is kell 
csinálni, de hamar beállt a többiek közé. 
Úgy látom, mindenkinek nagyon tetszik.
- A Yalp holland játékfejlesztő cég a So-
na termékcsaládot 2007-ben fejlesztette 
ki, azóta 870 db játszóeszközt szállítottak 
világszerte. Sokat a Skandináv országok-
ba, mert mínusz 35, plusz 70 Celsius fok 
között működőképes, az északi országok-
ban a fagyos téli hónapokban is elősze-
retettel játszhatnak vele a gyerekek - tá-

jékoztatta lapunkat Kerékgyártó István, a 
Városgazda Kft. ügyvezetője. - De nem 
csak ők, a Sona ideális játék kicsiknek és 
nagyoknak, felnőtteknek és gyerekeknek, 
komplett családoknak vagy éppen társa-
ságra vágyóknak. A Sona kialakítása le-
hetővé teszi a mozgáskorlátozottak bevo-
nását is a játékokba, alkalmas bármilyen 
mozgáskorlátozottak által használt segéd-
eszközök akadálymentes haladását biz-
tosítani, ezáltal aktív részeseivé válhat-
nak az éppen játszott játéknak. Kezelése 
az egygombos megoldás révén felhaszná-
lóbarát. Nem kell mást tenni, csak addig 
nyomni, amíg el nem jutunk a kívánt já-
tékig, majd élvezni a játék adta örömöt.
Több játéktípus közül lehet választani, 
de a repertoár bővíthető, vagy cserélhető. 
Íme három rövid leírása. Mozdulatlanság: 

Nagyszerű játék nagyobb csoportok szá-
mára, amikor a zene szól, mindenkinek 
táncolnia kell, amikor a zene leáll, min-
denkinek mozdulatlanná kell válnia, és a 
gép állj kiált, aki megmozdul, az kiesik. 
Szabadtéri matek: Helyes számra kell ug-
rani, ami az eredménye az elhangzó ma-
tekfeladatnak. Helyes válaszok után fel-
gyorsul a játék, így nem csak egyre gyor-
sabbnak kell lenni a futásban, hanem a 
megfejtésben is. Gyorsasági verseny: A 
résztvevők egymással versenyezhetnek, a 
gép méri az egyes részidőket. 
A játszóeszköz minden nap 8 órától 20 
óráig üzemel, ha a zöld nyomógomb vilá-
gít, akkor működőképes, meg kell nyom-
ni a gombot és kiválasztani a játékot. 

ema - efel

Kitűnő és bukott utánpótlás
LABDARÚGÁS. Az elmúlt hétvégén és 
hét közben az FC Tiszaújváros után-
pótlás csapatai a Mezőkövesd, a Sajó-
völgye és a Mátészalka együttesei ellen 
léptek pályára.

U19
Mezőkövesd - Tiszaújváros

 1-1 (1-0)
Gól: Kolompár K.
Puskás Tibor: Az ilyen mérkőzések azok, 
amiért egy edzőnek érdemes dolgoznia, 
hiszen a befektetett munka most látszott 
meg igazán! Az öltözőben megbeszélte-
ket maximálisan betartva, taktikailag vé-
gig uraltuk a mérkőzést, és a jóval esélye-
sebb, a bajnokságban első helyezett ha-
zai csapat nem tudott fölénk kerekedni. 
A mezőnyfölényükön kívül, mind tech-
nikailag, mind fizikálisan jobbak voltunk, 
úgy, hogy a sok sérült és beteg miatt csere 
nélkül játszottuk végig a mérkőzést. Ilyen 
fegyelmezett, érett játékot még nem lát-
tam a csapatomtól, kár, hogy mire kez-
dünk összekovácsolódni vége a bajnok-
ságnak.
Jók: Kolompár K. a mezőny legjobbja, és 
az egész csapat

U17
Mezőkövesd - Tiszaújváros 

10-0 (6-0)
Puskás Tibor: Ez a mérkőzés már az öl-
tözőben eldőlt, a pályán már csak az volt 
a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség 
a két csapat között. Ennyire hitehagyot-
tan, önbizalom és akarat nélkül elkezde-
ni egy mérkőzést, számomra elfogadha-
tatlan! Az ellenfelünk minden tekintet-
ben messze felülmúlt minket, és ha a ka-
pusunk nem véd ilyen remek formában, 
az eredmény sokkal megalázóbb is lehe-
tett volna.
Jók: György K., Szmicsek L.
Sajóvölgye - Tiszaújváros 7-0 (6-0)
Hágen Zsolt: A futball egy (n)agy játék, 
a pályán mutatott teljesítmény fejben dől 
el, s ez a mai mérkőzésen is bizonyítást 

nyert. Egyrészt több játékosom fejben 
nem tudott megfelelő koncentráltságot 
mutatni, az első félidőben négy gól ese-
tén is komoly segítséget adtunk ellenfe-
lünknek azzal, hogy döntő szituációkban 
érthetetlen módon nem értünk bele a lab-
dába, amikor jó eséllyel háríthattuk vol-
na a gólveszélyt. Másrészt magassági fö-
lényünk ellenére két fejes gólt is engedé-
lyeztünk a hazaiaknak, ami szintén nega-
tív meglepetés. Ellenfelünk jó csapat, re-
mekül játszott, ilyen arányban is megér-
demelte a győzelmet, ma nem tudtunk 
méltó ellenfelük lenni. A 0-6-os első fé-
lidő után sikerült olyan mértékben moti-
válni a srácokat, hogy a második félidő-
ben nem estünk össze, elkerültük a még 
súlyosabb vereséget, ebben nagy szere-
pe volt a két U15-ös játékos pályára lépé-
sének és teljesítményének, Jávorszki Re-
gő és Victor Mátyás motiváltsága, akara-
ta, mutatott játéka igazán biztató a jövő-
re nézve.
Jók: György Kristóf, Szmicsek Levente, 
Szűcs Máté, Jávorszki Regő, Victor Mátyás

U15
Mátészalka - Tiszaújváros

0-1 (0-1)

Császár Zoltán: A sereghajtó vendége-
ként szerepeltünk, azonban a szezon legy-
gyengébb játékát produkálta a csapat, így 
ismét bebizonyosodott, hogy a kötelező 
győzelem a legnehezebb. Nagyon pontat-
lanul játszottunk, nyomát sem láttam az 
eddigi játékunknak. 
Gól: Victor M. 
Jók: Bodnár B., Victor M.

U14
Mátészalka - Tiszaújváros 

1-5 (1-3)
Gól: Novák M.2, Kovács M.2, Tóth R.
Czerva Zoltán: Az első félidő elejétől tá-
madólag léptünk fel, több helyzetet sike-
rült kidolgoznunk, ezekből hármat gól-
ra tudtunk váltani. A második félidőben 
is mezőnyfölényben játszottunk, a meg-
szerzett negyedik gólunkkal, mely szép 
támadásból született, végleg eldöntöttük 
a három pont sorsát. A csapat végig har-
cos felfogásban játszott, többnyire a fél-
pálya vonalában meg tudtuk állítani el-
lenfelünket, játékunk és hozzáállásunk 
alapján ilyen arányban is megérdemelten 
nyertünk.
Jók: az egész csapat

Kadétok és kenguruk

KOSÁRLABDA. „Állt a kosaras bál” a hétvégén a Sport-
centrumban. Fiú kadett korosztályban négy régió legjobbjai 
harcoltak az országos döntőért, az U11-eseknek pedig regio-
nális jamboree-t rendeztek.

Két meccs, két győzelem a Sportcentrumban a regionális viada-
lon. Négy régió bajnokcsapata mérkőzött kadett korosztályban 
az országos döntőért. A Phoenix KK U16-os együttese maga-
biztos játékkal jutott a fináléba, melyet május végén rendeznek.

Régiós döntő: 
NYKK-Eötvös - Félegyházi TSI 48 - 60 
Phoenix KK - Békési SZSK 90-73  
NYKK-Eötvös - Békési SZSK 45 - 76 
Félegyházi TSI - Phoenix KK 52 - 62 
Az északkeleti regionális jamboree-n is remekeltek a tiszaújvá-
rosi kenguruk. Szombaton a DVTK-ÉLKSK tiszaújvárosi lá-
nyai mindkét mérkőzésüket magabiztos játékkal nyerték. Vasár-
nap a fiúk léptek pályára, ahol szoros mérkőzésen maradtak alul 
a szerencsiek ellen. Második meccsüket azonban már biztosan 
hozták, így a második helyen végeztek a tornán.

4. � Gyermekeink 2021. május 13.

Szép volt kadétok! Jobbra át, irány a döntő!

Számmisztika? Két meccsen 17-et kaptak az U17-esek. 

Önfeledt játék az „aranykapu” alatt. 



Megkezdődött a biológiai védekezés
Április 22-én megkezdődött az idei közpon-
ti szúnyoggyérítés. Az eljárás során repülő-
ről biológiai készítményt permeteznek a víz-
felületre ott, ahol sok szúnyoglárva fejlődik. 
Tiszaújváros önkormányzata is bejelentke-
zett az országos szúnyogirtási programba, és 
szerepel is benne. Addig is, amíg sorra kerü-
lünk, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. kedden megkezdte a földi biológiai gyé-
rítést.

Idén is a katasztrófavédelem irányítja az orszá-
gos szúnyoggyérítést. Megbízott szakértői fo-
lyamatosan nyomon követik a szúnyoglárvák 
fejlődését, így biztosítható az időben történő 
beavatkozás. A hideg tavasz miatt csak néhány 
helyen indult meg a lárvák fejlődése, ezekben a 
vizekben kell elkezdeni a biológiai szúnyogy-
gyérítést.
- Még időben, hetekkel ezelőtt levélben kerestük 
meg a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságát, kérve felvételünket az 
országos programba - nyilatkozta dr. Fülöp 
György polgármester a Tisza TV Fogadóóra 
című műsorában egy hete. - Válaszuk lényege, 
hogy Tiszaújváros szerepel az országos 
szúnyoggyérítési programban. Hozzátették, 
hogy a szúnyogártalom mértékét folyamatosan 
monitorozó szakértői javaslat alapján döntenek 
arról, - kizárólag szakmai alapon - hogy hol, 
mikor, hogyan végzik majd a gyérítést. Sajnos 
a jogszabályok megnehezítik a hatékony 
védekezést, de a legfontosabb, hogy mindent 
el kell követni annak érdekében, hogy idén 
ne legyen olyan - már-már elviselhetetlen - 
helyzet, mint tavaly volt néhány alkalommal.
Hogy a jogszabályok miként nehezítik a haté-
kony védekezést, arról Kerékgyártó István, a 
Városgazda Kft. ügyvezetője sokat tudna me-

sélni. Mesélt is lapunknak.
- Tavaly az önkormányzatok nem tudtak légi 
szúnyogirtást megrendelni, mivel nem volt erre 
a célra engedélyezett szúnyogirtó szer - kezdte 
az ügyvezető. - Az ide vonatkozó rendelet alap-
ján ugyanis az országos tisztifőorvos engedé-
lyezi a légi kijuttatást. A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ, látva a kialakult országos 
csípőszúnyog inváziót, 180 napra ideiglenesen 
engedélyezte a légi imágóirtást az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak. Ez az 
engedély idén februárban lejárt. Molnár István, 
Tiszaújváros alpolgármestere április 14-én le-
velet írt ez ügyben, hogy mire lehet számítani. 
Válaszlevelükben felsorolták a szúnyogirtásra 
engedélyezett szereket, imágóirtásra csak föl-
di kijuttatásra lehet ezeket felhasználni. A föl-
di ULV, vagy földi melegköd-képzéssel elvég-
zett szúnyogirtás nagy területeken csekély ha-
tékonyságú. A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont módszertani levele alapján „Az eljárás 
összefüggő, nagykiterjedésű területen gyakran 
csak kb. 50-60%-os eredményt ad.” 
- A Városgazda Kft. az előző években mindig 
végzett, végeztetett szúnyoggyérítést. Idén mi 
várható?
- Minden hatóság arra biztatja az önkormány-
zatokat, hogy térjenek át a környezetbarát bio-
lógiai lárvairtásra. Ez azonban nem olyan egy-
szerű. Tiszaújvárostól mintegy 5 km-re fekszik 
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet, ezért még 
tavaly állásfoglalást kértünk a hatóságtól, hogy 
engedélyezik-e a természetvédelmi területen a 
biológiai csípőszúnyog lárvairtást. A biológi-
ai szúnyogirtás elkezdése tetemes költségek-
kel jár. El kell végezni a lárvatenyésző helyek 
RGB légi felvételét, 5 cm-es terepi felbontás-
ban. A helyszínen fel kell mérni a tenyészőhe-
lyeket, a lárva egyedszámot, a fajok meghatá-
rozását, földmunkákkal meg kell szüntetni a 

tenyészőhelyeket. A Kesznyéteni Tájvédelmi 
Körzet kezelője a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatósága. Állásfoglalásuk szerint „védett ter-
mészeti területen - így a Kesznyéteni Tájvé-
delmi Körzet országos jelentőségű védett terü-
letén is - minden olyan tevékenység kerülen-
dő, amely az ott élő védett állat- és növényfa-
jokat (akár csak potenciálisan is) veszélyeztet-
heti, befolyással lehet a táplálékhálózatra, vagy 
hatással lehet a biológiai sokféleségre.” Érde-
kes helyzet ez ma Magyarországon, az egyik 
hatóság arra bíztat, hogy védekezzünk környe-
zetbarát módon a szúnyogok ellen, a másik ha-
tóság meg nem engedélyezi a szakszerű gyérí-
tés feltételeit. 
- Akkor most lesz helyi gyérítés, vagy nem?

- Május 6-án, csütörtökön 421 cm-en tetőzött a 
Tisza térségünkben. A Sajó és a Hernád folyók 
nem áradtak, így nagyobb területek szerencsé-
re nem kerültek víz alá.  Az apadás után meg-
maradó vizekben kikelő csípőszúnyog lárvákat 
keddtől földi módszerrel gyérítjük, persze kö-
zelébe se megyünk természetvédelmi területek-
nek. A Vectobac 12AS szert használjuk, amely 
olyan biológiai csípőszúnyog lárvairtó irtó szer, 
amely csak a lárvákra hat, más élő szervezetre 
veszélytelen. Június elejétől pedig a tiszaújvá-
rosi lakosok részére, - ahogy korábban is - té-
rítésmentesen Protect szúnyoglárva-irtó tablet-
tát adunk, így maguk is tudnak védekezni a ház 
körül tenyésző házi szúnyogok ellen.

F.L.

Sulinyitány alap- és középfokon
Nincs hibridoktatás, nincs csoportbontás, 
véget ért a digitális oktatás, végre minden 
diák és pedagógus visszatérhetett az iskolá-
ba. Újraindult a jelenléti oktatás a középis-
kolákban és az általános iskola felső tagoza-
tán is. A szülő, ha akarja, otthon tarthatja a 
gyermekét külön engedéllyel, az iskolák pe-
dig saját hatáskörben engedélyezhetik a hi-
ányzását.

A középiskolások november közepe óta ott-
hon voltak. A nagy többség már vágyott vissza 
a közösségbe, a tantermi oktatás miatt viszont 
van némi izgalom. Sokan attól tartanak, hogy 
a sorozatos számonkérésről fog szólni az utol-
só másfél hónap, mások lazább tanórákra ké-
szülnek.  
- Szerintem ez annyira nem jó, erre az öt hétre 
maradhattunk volna otthon, főleg így, hogy na-
gyon sok diák csak le fogja rontani a jegyét év 
végéig - nyilatkozta Balogh Zoltán, a Brassai 
pénzügy és számviteli ügyintéző szakának ki-
lencedikes diákja, majd egy másik tanuló, Ba-
logh Petra csatlakozik a beszélgetéshez. - Én 
egyrészt örülök neki, mert végre újra a suli-
ban vagyunk. Az osztálytársak, barátok annyi-
ra nem hiányoztak, de mégis jobb itt lenni, mint 
otthon. Nekem otthon nem ment könnyen a ta-
nulás, mert nálunk a család nem túl összetartó 
és nekem maradt a háztartás is. 
- Úgy gondolom, hogy az otthonlétem alatt 
eléggé ellustultam és itt a suliban kényszerít-
ve vagyok, hogy odategyem magam, és hogy 
határidőre küldjek el dolgokat és meg is tanul-
jam azokat, úgy gondolom ez így sokkal jobb 
- meséli az első iskolai napon Tállai Zétény 

Ádám, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola tanulója.  
- Én először nagyon izgultam, pedig már régóta 
járok ebbe a suliba, de amikor bejöttem az is-
kolába, megnyugodtam. Főleg a dolgozatok mi-
att aggódok, hiszen mindjárt itt az év vége, és 
ilyenkor általában sok dolgozatot szoktunk írni 
- mondja a katolikus iskolás Matócsi Bendegúz. 
Akik úgy gondolják, hogy a tanév utolsó heté-
ben nem érdemes kockáztatni,- hiszen a diákok 
nincsenek beoltva, és sok pedagógusnál még 
nem alakult ki az oltás utáni védettség- azok 
szülői kérvényben kérhetik, hogy gyermekük 
ne járjon iskolába.
- Van néhány olyan hiányzónk, aki valamilyen 
egészségügyi, járványügyi ok miatt maradt ott-
hon. Van, akinek külföldről jött haza az apu-
kája és ezért még karanténban vannak, de van 
olyan tanulónk is, aki azért nem jön iskolába, 
mert a beteg szülője egészségét, kórházi ke-
zelését nem akarja veszélyeztetni azzal, hogy 
esetleg hazaviszi a vírust. Egyébként, amikor 
április 19-én újraindult a jelenléti oktatás az al-
sósoknál, eleinte bizony sokan nem engedték a 
gyerekeket, a fertőzéstől tartva otthon tartották 
őket, de ahogy teltek a napok, szinte minden-
ki visszajött- kaptuk az információt Kapczár 
Krisztinától, a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola igazgatóhelyettesétől. 
A szaktárca levélben fordult az intézményveze-
tőkhöz, melyben azt kérte tőlük, hogy a hiány-
zásokat rugalmasan kezeljék. A kormány dön-
tése értelmében az iskolák saját hatáskörben 
dönthetnek a hiányzás engedélyezéséről, ha azt 
a szülő kérvényezni. 
- A szülőnek van lehetősége a házirendünk 
alapján 5 napot igazolni, az ezen túlmenő iga-
zolásokhoz viszont szülői kérelmet kell be-
nyújtani alapos indokra való hivatkozással - 
kaptuk a tájékoztatást Szaniszló Lászlótól, a 
Eötvös gimnázium igazgatójától. - Ilyen alapos 
indok lehet például az, ha a tanulóknak a csa-
lád tagjai között vírusfertőzéssel veszélyezte-
tett csoportba tartozó családtag van. Ebben az 
esetben a szülői kérelemhez mellékelni kell az 
orvosi papírokat, amik ezt alátámasztják, így 
engedélyezhetem, mint igazgató a diák távol-

maradását. Azzal viszont számolni kell, hogy 
ha a gyermek nem vesz részt az oktatásban, ak-
kor nem tud jegyeket szerezni, hiszen a jelenlé-
ti oktatás mellett digitális oktatás nem folyhat. 
Ha távol van a gyerek, akkor nem szerez jegye-
ket, így év végén nem tudjuk lezárni a tanulmá-
nyi eredményét, akkor osztályozó vizsgát kell 
a számára kijelölnünk, amire az otthonában 
egyedül kell felkészülnie. A hiányzások aránya 

most 10 százalékos az intézményben, ez telje-
sen normális. Osztályonként 1-2 diák hiányzik, 
kicsit magasabb a hiányzók száma a tizenegye-
dikesek körében, de ők még előrehozott érett-
ségit tesznek, azért vannak távol a héten. Mi-
előtt visszajöttek volna a diákok, már kértem 
a kollégáimat, hogy ne nyomjuk agyon a diá-
kokat a folyamatos számonkérésekkel, nyilván 
osztályzatokat adni kell, hogy lezárjuk őket, de 
azt hiszem itt most a legfontosabb az, hogy kö-
zösen vissza tudjunk szokni a közösségbe. Na-
gyon sok időt töltöttek a középiskolások és a 
kollégáim a négy fal közé bezárva, és ez azért 
lelkileg mindenkit megviselt. Úgy gondolom, 
itt most elsődleges dolog, hogy ezeket a lelki 
sérüléseket orvosoljuk. Azt kértem, hogy in-
kább legyen egy számvetés, hogy hova jutot-
tunk el, hova kellett volna eljutni, és közösen 
mit kell ahhoz tennünk, hogy a jelenléti okta-
tásban eljussunk arra a szintre, ami a középis-
kolában elvárt teljesítményt. 

berta és ema 
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„Ha távol van a gyerek, akkor 
nem szerez jegyeket, így év vé-
gén nem tudjuk lezárni a tanul-
mányi eredményét, akkor osztá-
lyozó vizsgát kell a számára ki-
jelölnünk.”

Szaniszló László

Kedden megkezdődött a biológiai lárvagyérítés. 

Hosszú idő után újra az iskolapadban. 

„A szülő, ha akarja, otthon tart-
hatja a gyermekét külön enge-
déllyel, az iskolák pedig saját ha-
táskörben engedélyezhetik a hi-
ányzását.”



Vasárnap volt, május első vasárnapja. Az élet megszokott rendje 
szerint a természet virágpompával köszöntötte az édesanyákat. 
Az ünnepi hangulatot a hajnali órákban eleredt esőfelhők tették 
borongóssá, a nap csak később, a délelőtt folyamán bújt ki a fel-
hők közül. Sugarai azonban már nem találták betegágyán a me-
gyei kórház Covid osztályán a 92 éves édesanyát, nagymamát, 
dédnagymamát, Suli nénit. 
A keresztségben az Ilona nevet kapta, de a rokonok, ismerő-
sök, csak Suli néninek hívták. Azt mondják, hogy akinek a lel-
ke a másvilágra költözik, azt korábban már eltávozott szerettei 
fogadják. Ha így van, akkor újra gyermeki szívvel köszöntheti 
őket, és ölelheti édesanyját, és nagymamáit, akiket évekkel ez-
előtt üdvözölhetett utoljára itt a Földön anyák napján. Mert mint 
mindannyian, ő is volt gyermek. Tíz évvel a második világhá-
ború kitörése előtt látta meg a napvilágot. Tizenhat éves, fia-
tal, szerelemre vágyó lány volt, mikor végigsöpört az országon 
a front. Mint mindenki, ő is arra várt, hogy végre nyugalom és 
béke lesz az országban. Az ember nem ülhetett ölbe tett kézzel, 
a rábízott és vállalt feladatát mindenkinek el kellett végeznie. 
Gyakran emlegette, hogy „a romokból a mi korosztályunk épí-
tette fel az országot”. Hamar fel kellett ismernie azonban, hogy 
a nyugalom és béke nem a környezeti hatásoktól függ. Az a csa-
lád, a barátok, az ismerősök segítő szeretete hatására alakul ki 
az ember szívében. Csak így lehetett valamennyire függetleníte-
nie magát neki is, mint mindenki másnak a történelem viharai-
tól. Azt, hogy mindezt pontosan hogyan élte át, milyen forduló-
pontok voltak életében, azt búcsúzó gyermeke és családja, a ro-
konok és ismerősök is csak részben ismerik. Egy teljes élet min-
den rezdülését emlékeiben őrizte és elvitte magával, de minden-
kiben, aki közel került hozzá hagyott olyan emléket, amelytől az 
jobbá, szerethetőbbé vált. 
Szerette a rendet, a pontosságot, ez következett a könyvelői 
munkásságából és ezt várta el munkatársaitól is. Ahol a számok 
halmazát a városban rendbe kellett tenni, oda legtöbbször őt hív-
ták. Saját tapasztalatból mondom, hogy kiváló tanító volt. Csa-
ládi vállalkozásunkban a kezdetektől több mint húsz éven át dol-
gozott. Tőle tanultam a bérszámfejtés és kontírozás rejtelmeit. 
Látta, ha valamit nem jól csinálok, de nem szólt, hagyta, hogy 
hibázzak, mert tudta, hogy abból tanulunk a legtöbbet. Nem fed-
dett meg, csak megmutatta, hogy hogyan kell a hibát kijavítani. 
Kivette részét a közéleti eseményekből is. Amíg tehette, nem 
hagyta ki a társadalmi és kulturális rendezvényeket sem. Mint 
édesanya, nagymama és dédnagymama a legbüszkébb mégis 
gyermekére és annak családjára volt. Hosszú, gazdag földi élet-
útját zárta le a halál. Emléke köztünk él, miközben ő már a csil-
lagösvényen folytatja útját. A járvány miatt csak a szűk csalá-
di kör tudja elkísérni utolsó útjára, de gondolatban ott lesznek 
mindazok, akik szerették és tisztelték. 
Kísérje őt Isten áldása! Nyugodjon békében!

Szrogh Károly

Búcsú 
Imre Sándornétól

Emlékezzünk pontosan
A Krónika 2021. április 29-ei számában 
Surányi P. Balázs tollából megjelent „Öt-
venöt év emberközelből - megtanultunk 
panelben élni” című cikkre reagálva a 
történelmi hűség kedvéért az írás néhány 
tárgyi tévedésére szeretném felhívni a fi-
gyelmet. „Gyuri bácsi” ugyanis - hacsak 
nem az újságíró értette félre elbeszélését - 
rosszul emlékszik.
A város első társasháza ugyanis nem a Pa-
nel társasház volt, ahogy azt a cikk állít-
ja. A rendszerváltást megelőző időszak-
ban beindult tanácsi lakások értékesítése 
és társasházzá alakulása előtt már közel 
tíz évvel is voltak társasházak a városban. 
Valójában: a város első társasháza egy, a 
„Gagarin” úton lévő (ma Örösi út) társas-
ház volt, nevében az „OTP” szerepelt. A 
város 1979-ben (tehát jóval a rendszer-
váltás előtt) átadott második társasháza 
(Malinovszkij út 18-24 sz.) pedig a fris-
sen megválasztott közös képviselő javas-
latára már az első közgyűlésen felvette a 
„Rákóczi társasház” nevet. Fel sem me-
rült a számozás! Sőt: a névválasztás hát-
tere is ismert: a városban hemzsegő ide-
gen nevek mellett, mint pl. Malinovszkij, 
Lenin, Gagarin, legyen már egy, a kör-
nyékhez kötődő magyar történelmi név 
is. És alakult a többi társasház is, névvel 
valamennyi. Ezt a kezdeményezést vet-
te át jóval később Oláh György, miután 
közös képviselővé választása után -  in-
formációszerzés céljából - meglátogatta 
a már évek óta működő Rákóczi társas-
ház közös képviselőjét. Az állam által ér-
tékesített bérlakásokból lett társasházak 
előtt tehát már itt voltak a városban azok 

a társasházak, melyeket a tulajdonosaik 
az olcsón megszerezhető államitól elté-
rően magas, piaci áron tudtak  megvásá-
rolni. Az újságíró a kora miatt talán nem, 
de „Gyuri bácsi” ezt nagyon is tudhatja. 
A teljes egészében magántulajdonban lé-
vő lakásokból álló ház(ak) közösségének 
nem is volt más lehetősége, mint társas-
házként funkcionálni.
Tudom, hogy az emlékek idővel megkop-
nak, de a történelmi hűség azt kívánja, 
hogy pontosítsak: a város első társasháza 
nem a „Panel” társasház volt és a névadá-
sok ötlete sem lehetett „Gyuri bácsi” ötle-
te, Ő csupán folytatta elődei útját.

Németh Emil
(a Rákóczi társasház 15 éven át volt 

közös képviselője)

A levélről szerkesztőségünk tájékoztat-
ta Oláh Györgyöt, aki az alábbiakban re-
agált.
Kedves Emil!
(A tulajdonosok által magas, piaci áron 
vásárolt lakásokból alapított Rákóczi tár-
sasház 15 éven át volt közös képviselője)

Köszönöm kiegészítő, pontosító észrevé-
teleidet. Ha a cikkben hiba volt, az termé-
szetesen nem a fiatal újságíró, hanem az 
én hibám.
Baráti üdvözlettel: 

„Gyuri bácsi”
(Az olcsón megszerezhető állami bérlaká-
sok értékesítéséből városunkban elsők kö-
zött alapított Panel társasház első közös 
képviselője)

Közel négyszáz nap
Amikor 2020 elején elborzadva hallot-
tunk a világjárványról és láttuk a sok-sok 
képsort, nem gondoltuk, hogy mi vár ránk 
és sok- sok embertársunkra szerte a világ-
ban. Ismerkedtünk a „karantén” szó jelen-
tésével, de a formája ismeretlen volt. Bi-
zakodtunk, hogy minket elkerül. Persze 
a csodákban nem hihettünk - de remény-
kedtünk!
Aztán jött 2020 márciusa és elsőként 
zárták be az idősek otthonát, ahol 50-en 
élünk együtt. Elkezdődött a bezártságnak 
addig nem ismert formája. Lakat és tiltó-
szabályok kerültek a kapukra, és a ben-
ti tereket is át kellett formálni. A megszo-
kott kis közösségek szétestek, és térben, 
később érzésekben is távolabb kerültünk 
egymástól.
A ki- és bejárás csak a gondozószemély-
zetnek volt engedélyezett. Ők mindent 
megtettek, hogy minél elviselhetőbb le-
gyen a bezártság, a látogatók hiánya. Sok-
sok gyümölccsel, ivólevekkel, változatos 
ételekkel próbálták erősíteni szervezetün-
ket. Örömforrásként több ünnepi megem-
lékezés, kiállítótabló, online istentisztele-
tek megélői lehettünk. Ezekkel próbáltuk 
enyhíteni a nyomasztó bezártságot. Las-
san beletörődtünk a „korlátozások” sajá-
tos formáiba, és két- három fős csopor-
tokba verődve biztattuk a csüggedőket, 

segítettük a kesergőket. A bezártság ter-
mészetrajzából következik, hogy konf-
rontálódhat, aki benne él. Itt, a Nikodé-
mus Idősek Otthonában érdemi vitatko-
zások, mérgelődések, egymás felesleges 
idegesítésére nem igen találunk példát. 
Vártuk a vakcinát. Önkéntes regisztráció 
után megkaptuk a Pfizer-oltásokat. A be-
oltottak közül senkinél sem volt említésre 
méltó mellékhatás.
A kórkép nem lenne hiteles, ha nem szól-

nánk /napi szinten/ a „mikor szabadulunk 
fel” vágyakozásról. Bekövetkezett: 2021. 
április 30-án. Nagyon örültünk a szabad-
dá tett kapuknak, és ha maszkban is, de 
kiléphetünk az utcára, látogatókat is fo-
gadhatunk. Szabadabb a lelkünk, mosoly-
gósabb a tekintetünk, és kedvesebbek a 
gesztusaink.
Arra vágyunk, hogy így maradjon, és az 
újabb „riogatások” ne valósuljanak meg!

Varga-Somogyi Istvánné

A második és a harmadik csoda...
Major Szabolcs laptopszerelő után találtam még két csodát. 
Az egyik Nagy Sándorné Viki, akinek amputálták az egyik lábát 
térd alatt, beteg gyermeke van, barátját is most veszítette el, és 
mégis festeti a haját, gondoskodik gyönyörű 12 kilós cicájáról, 
és amit tud fél lábbal, azt elvégzi. 
A másik csodám a mi kis közös gondozónőnk, Renáta, aki fényt 
hoz az életünkbe. Vikinek bevásárol, ha kell, a cicaetetésnél is 
besegít, egyszóval könnyebbé teszi Viki mindennapjait is. En-
gem pedig füröszt, leápol, ahol kell, és ha esetleg nem fűlik a 
fogam a fürdéshez, kedvesen „rásegít”. De előbb elmos néhány 
mosatlan edényt, követ mos, vagy amit kell. 
Az egész úgy kezdődött, hogy igénybe vettem a humánszolgál-
tató által nyújtott lehetőséget, a házi gondozást, ami fantaszti-
kusan jó ötlet volt. Eddig négy gondozó volt nálam, mindegyik 
csodálatos munkát végzett. Egyik alkalommal Renike említet-
te, hogy egyik gondozottjának 12 kilós cicája van (nekem is van 
kettő). 
A következő alkalommal mondta, hogy a hölgynek amputálva 

van az egyik lába, és beteg gyermeke is van, aki édesanyja be-
tegsége miatt otthonba kényszerült. De még ekkor sem gondol-
tam semmire, hisz az élet sok emberrel űz ilyen kegyetlen tré-
fákat sajnos.
Nos, legközelebb, amikor jött Renike, mondta, hogy beszélt Vi-
kivel rólam és kiderült, hogy az erőmű óvodában kolléganők 
voltunk! Rögtön fölvettük a kapcsolatot, azóta szinte minden 
nap beszélünk. Hol a régi emlékekről, cicusainkról és minden 
másról. 
Közös jó tündérünk Renike, a szép fekete hajú lány, vidámságá-
val, kedvességével, s persze a munkájával életünket szebbé te-
szi. Felér egy pszichológussal, mert amikor itt van, végigbeszél-
getjük ideje minden percét. Alig várjuk, hogy jöjjön. 
Hogy miért írtam ezt le? Azért, mert Nagy Sándorné Viki példa 
lehet sok ember számára: fél lábbal, cukrosan, beteg gyermek-
kel sem kell feltétlen elhagyni magunkat! Élnie kell még másik 
lányáért, unokájáért is, és persze önmagáért is. Renikének pe-
dig az élettársa külföldön dolgozik, így talán nem is lenne akko-

ra szüksége erre a pénzre. Szeretetből, szívből végzi, ami meg is 
látszik rajta, ahogy a többi gondozón is.
Még jó, hogy nem adtam le hamarabb a cikket, mert csütörtö-
kön megérkezett hozzám a már régen beígért Laura, s vele a 
napfény! Csacsogott, csicsergett, mosolygott miközben dolgo-
zott ez a combig érő hajú lány. Kedvesen megfürösztött, majd 
saját testápolójával lekente a nyakamat, vállaimat és belemasz-
szírozta a krémet. 
Csak mellékesen említem meg, hogy megmutatta a parfümjét 
is, és mivel nagyon tetszett, felírta a nevét egy papírra, és ráraj-
zolt egy szívecskét. Mondanom se kell, belopta magát a szívem-
be. Egy tisztalelkű, elbűvölő kis jelenség. Nagyon örülök, hogy 
megismerhettem őt is. 
Összegezve mondandómat: fantasztikus kis csapat...
Csupa jólelkű, odaadó, önzetlen ember, akik egy idő után ter-
mészetesen családtaggá válnak nálunk, és nagyon várjuk őket. 

Remspergerné, Anna
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Imre Sándorné, Suli néni.

Szabadabb a lelkük, mosolygósabb a tekintetük. 

A Malinovszkij út 18-24. sz. alatt lévő társasház 1979-ben kapta a Rákóczi nevet. 



Női foci öt év után újratöltve
LABDARÚGÁS. Legutóbb öt évvel ez-
előtt fociztak lányok a városi műfüves 
pályán. Most újra- szerveződik a csa-
pat. Még csak próbálkoznak, gyakorol-
nak, de ősszel, ha megmarad a lendü-
let, akár bajnokságban is indulhatnak. 

- Kik jelentkezhetnek a csapatba? Van va-
lamilyen kikötés?
- Tulajdonképpen bárkit szeretettel vá-
runk, minden kedden és csütörtökön este 
hat órától itt vagyunk a Sportcentrum kis 
műfüves pályáján - mondta Hágen Zsolt, 
a női csapat egyik edzője. - Egy hónap-
pal ezelőtt hirdettük meg ezt a lehetőséget 
próbaként, és most már látjuk, hogy van 
rá érdeklődés. Néhány hét alatt 18-an je-
lentkeztek. Amikor mondtam, hogy bár-
ki jelentkezhet, ezt komolyan is gondol-
tam. Nincs korhatár, most a legfiatalabb 
játékosunk tizenegy éves, a legidősebb 
pedig... Hölgyeknél erről nem beszélünk 
- mosolyodott el az edző. - A lényeg az, 
hogy bárki jöhet. Az se baj, ha még csak 
most ismerkedik a labdarúgással, mert 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy két edző is foglalkozik a lányokkal, 
azért, hogy mindenki a saját ütemének, 
saját fejlettségi szintjének megfelelő kép-
zést kapjon. Jobban oda tudunk figyelni 
egy-egy játékosra, jobban tudjuk a hibá-
kat javítani. Így azokkal is tudunk foglal-
kozni, akik nagyon kezdők, és azokkal is, 
akik már komolyabb labdarúgó múlttal 
rendelkeznek. 
Ebbe az utóbbi csoportba tartozik Debre-
ceni Orsolya, aki már több környékbeli 
klubnál is játszott. 
- Hatéves koromban kezdtem focizni, ak-
kor még csak a testvéreimmel passzolgat-
tunk, aztán 14 éves koromtól vagyok iga-
zolt játékos. Játszottam Tiszalúcon, Sajó-
vámoson, Kazincbarcikán még az NB II-
ben is. Amikor meghallottam, hogy itt Ti-
szaújvárosban is indul női foci, a váltás 
mellett döntöttem, mert közelebb van és 
jó a társaság is.
- Nem kaptad még meg, hogy fiús sportot 
választottál, a foci fiúknak való?  
- Rengeteg embertől megkaptam, de 
szerintem ez a sport nem csak a fiúk-
nak való, hanem a lányoknak is. Én úgy 
gondolom, hogy ezt már bebizonyítot-
ták a női focisták. Vannak NB I-es baj-
nokságok külföldön is, ahol a lányok 
megállják a helyüket, úgyhogy szerin-

tem ez abszolút nőknek is való.
- Te miért szereted a focit? Miért válasz-
tottad ezt a sportot? 
- Én alapvetően nagyon mozgékony va-
gyok. Így ahogy korábban említettem, a 
testvéreimmel kezdtem el focizni, aztán 
megszerettem.
- Milyen poszton játszol?
- Támadó jellegű játékos vagyok, mindig 
is ezen a poszton játszottam, itt érzem jól 
magam, itt vagyok a legjobb. 
- Mitől leszel jó támadó?
- Gyorsnak kell lennem, pontosnak a ka-
pura lövések miatt. Ezen kívül, ami sze-
rintem a legfontosabb, hogy csapatjáté-
kosnak kell lenni és nem csak a támadók-
nak.
- Van kedvenc csapatod, akár hazai, akár 
külföldi, vagy játékosod?
- A külföldi férficsapatok közül a Barce-
lona, a női csapatok közül Magyarorszá-
gon a Fradi, és itt játszik a kedvenc játé-
kosom is Fenyvesi Evelin. 
- Miért ő?
- Azért, mert magamra ismertem benne. 
Ő is támadó játékos, cseles, gyors, ügyes. 
Ezek fogtak meg benne.
Ha minden jól megy és megmarad a kez-
deti lelkesedés, akkor az ősszel már baj-
nokságban is indulhatnak a lányok. 
- Úgy gondolom, jelenleg két lehető-
ségünk van - vette vissza a szót Hágen 
Zsolt. - Egyrészt jó esélyeink vannak egy 
felnőtt csapat megszervezésében, de sze-
retnénk egy U14-es leánycsapatot is, ahol 
a tíz és tizennégy év közötti gyerekek tud-

nak játszani, de jöhetnek akár az  öt-hat 
évesek is, hiszen a Bozsik képzésen be-
lül a lányok együtt futballoznak a fiúkkal. 
- Ha már szóba kerültek a fiúk is, tartasz 
edzést fiúknak és lányoknak is. Van kü-
lönbség az edzés menete, módszere, erős-
sége között?
- Persze, van különbség. Mivel hölgyek-
ről van szó, nem tartunk nagyon meg-
terhelő, erőnléti edzéseket. Most tavasz-
szal csak úgynevezett ráhangoló edzése-
ket tartunk. Nagyon sok a játék, emellett 
leginkább a technikai képzésre helyezzük 
a hangsúlyt. A taktikai részt csak egy picit 
érintjük, a játék fejlődése miatt. Azt már 
észre vettük, hogy nagyon fogékonyak a 
lányok az új ismeretekre, néhány hét alatt 
visszaköszönnek a dolgok. Azt kell, hogy 
mondjam, van, amikor könnyebb a lá-
nyokkal, mert jobban figyelnek, jobban 
bizonyítani akarnak és könnyebb velük a 
kommunikáció is.
- Gondolom, van különbség a férfi és női 
focista között.
- Természetesen van. A játék tempója ki-
csit lassabb a lányok esetében, viszont a 
női focisták valahogy motiváltabbak, a já-
tékuk ösztönösebb, érzelemdúsabb. Egy 
gólnak rettenetesen tudnak örülni, a má-
sik oldalon pedig nagyon szomorúak is 
tudnak lenni, ha valami nem sikerül. De 
a csalódottságból hamar felállnak, és na-
gyon szép, tiszta játékot játszanak, odafi-
gyelnek egymásra. 

ema

Nyitva a Derkó
Tisztelt Érdeklődők!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. má-
jus 4-étől megváltozott nyitvatartással, a kormányrendelet-
nek megfelelően védettségi igazolvánnyal rendelkezők szá-
mára újra látogatható. 18 éven aluli látogatók csak védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel léphetnek be.
A védettségi igazolvány és a személyazonosság igazolásá-
ra alkalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útle-
vél, vezetői engedély) bemutatása kötelező. A maszk viselése 
minden intézményegységben továbbra is kötelező!
A nyitvatartásról az intézmény elérhetőségein tájékozódhat-
nak.
Együttműködésüket köszönjük!
A 2021. május 4-étől érvényes nyitvatartás
Derkovits Művelődési Központ: 

hétfő - péntek: 8.00 - 20.00 
szombat: ZÁRVA

Tiszaszederkényi Művelődési Ház: 
hétfő: ZÁRVA

kedd: 12.00 - 18.00 
szerda: 12.00 - 16.00

 csütörtök: 12.00 - 18.00
péntek: 8.00 - 16.00 
szombat: ZÁRVA

Városi Kiállítóterem: 
hétfő - péntek: 10.00 - 18.00 

A Tisza TV műsora 
Május 13., csütörtök

18:00 HétHatár: Iskolanyitány - Érettségizünk - Oltják a fia-
talokat - Interaktív játszótér - Szúnyog ellen - Országos dön-

tőben a kadett kosarasok - Véradás - Zebreaellenőrzés 
18:15 Hétről-Hétre: Oltásinfók - Utazhatunk, de hova?  - Ret-
ro: Leninvárosban voltam óvónő -  Programok a Derkó tera-

szán - Kosárlabda - Foci - Lányfoci
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 14., péntek
18:00 B4 híradó

Május 17,. hétfő
18:00 Sporthétfő: a TFC Tiszaújváros - FC Hatvan bajnoki 

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Május 19., szerda 
18:00 Héthatár: Járványügy - Vakcinaigazolvány- app – Ti-

szaújváros szolgálatáért - Vége a home office-nak - Gödörből 
parkoló - Véradás - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: A szamaras zarándok - Új vezető a MOL 
Petrolkémia élén - Indul a szezon a kikötőben - Tenisz - Lab-

darúgás  
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A női focisták játéka ösztönösebb, érzelemdúsabb.



A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályá-
zatot hirdet a 2020/2021-es tanév II. félévére A TISZAÚJVÁ-
ROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐIS-
KOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-es 
tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
•  tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több fél-
év eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. május 31. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett Mecénás gyűjtődobozba    
(Kérjük zárt borítékban benyújtani a pályázatot.)
- vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre.
(A koronavírus-járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használa-
ta kötelező!)
Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
• pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• a 2020/2021-es tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Pályázat a civileknek

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövede-
lemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatko-
zatot szükséges kitöltenie.

 Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával
 a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a civil szervezetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2021. má-
jus 1. és 2021. december 31. között meg-
rendezendő rendezvényeit támogatja, va-
lamint az érintett szervezetek 2021. évi 
működési költségeihez kíván hozzájárul-
ni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyek az illetékes 
megyei bíróság által tiszaújvárosi szék-
hellyel bejegyzésre kerültek, és Tiszaúj-
városban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint, szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-

mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekinte-
tében a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített ösz-
szeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartal-
mas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi 
identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi 
kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala által erre a célra kiadott pályáza-
ti adatlapon és a kötelező dokumentumok 
csatolásával, papíralapon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pá-
lyázó szervezet bemutatását tartalmazó 
formanyomtatvány (civil adatlap), illet-
ve a közpénz nyilatkozat, közzétételi ké-
relem letölthető a www.ugyfelterminal.
tiszaujvaros.hu honlapról, illetve szemé-
lyesen átvehető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfo-
gadási időben.
 A benyújtás határideje:
2021. május 31.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2021. júniusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározzák a támoga-
tásra biztosított összeget, a kiutalás felté-
teleit, a felhasználás célját és határidejét, 
az elszámolás módját és határidejét.
 A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Elszállított jármű értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekez-
désében és a kerékbilincs közterület-fel-
ügyelet általi alkalmazására, a járművek 
elszállítására, valamint a felmerült költ-
ségekre vonatkozó szabályokról szóló 
55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a közterület-felügyelet által elszállí-
tott járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végre-
hajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129. 
§-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott jármű adatai
1./ Gyártmány: MITSUBISHI, típus: Car-
isma 1,6 GLI, forgalmi rendszáma: GNK 
702, kora: 23 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A 
járművön előárverezési joga nincs senki-
nek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár 
a becsérték, melyet szabad licitálás követ. 
A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az leg-
alább a licitküszöb összegével meghalad-

ja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa: MITSUBISHI, típus: Caris-
ma 1,6 GLI  
Becsérték: 20.000.-Ft 
Biztosíték: 1.000.-Ft 
Licitküszöb: 1.000.-Ft 
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2021. május 
17. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban.
Az árverés helye: 2021. május 18. 09:00 
óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Ér-
deklődni lehet Bazsó Gábor munkatárs-

nál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@
tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló ár-
verési vevő a teljes árverési vételárat a 
megvett jármű elárverezését követően 
azonnal, a helyszínen köteles készpénz-
ben, egy összegben kifizetni! Ha nem fi-
zeti ki az árverési vételárat, az árverést 
újra kell kezdeni. Ha az újabb árverezés 
során a járművet alacsonyabb áron vet-
ték meg, mint amennyit a fizetést elmu-
lasztó árverező ajánlott, a két ár közötti 
különbözetet a fizetést elmulasztó köte-
les megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifize-
tésével száll át az árverési vevőre. A tulaj-
donjog nyilvántartásba történő bejegyzésé-
nek költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, 
hogy a megvett járművet köteles haladék-
talanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával sze-
mélyi igazolványát és lakcímkártyáját!

dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros jegyzője

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: 
- egyéb karbantartással kapcsolatos szakmai ismeretség
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő: 2021. május 28.
- Az elbírálás határideje: 2021. június 3.
- Az állás betölthető: 2021. június 4.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
5/50174-3/2021 valamint a munkakör megnevezését: „KAR-
BANTARTÓ”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS 
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározott időre (GYES-en lévő kolléga helyettesítésére) törté-
nő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános ápoló és asszisztens
Előnyt jelent: 
- OKJ ápoló végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. május 26.
- Elbírálás határideje: 2021. május 31.
- Az állás betölthető: 2021. június 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50170-2/2021., valamint a munkakör megnevezé-
sét: „állandó helyettes”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Elzárt terület
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormányzata meg-
bízásából a kivitelező a város északkeleti részén - az úgyneve-
zett Keleti lakóövezetben - a Sajó úton található gátőrház előtt 
útbontási munkálatokat fog végezni. 
A Sajó-csatorna hídjától a terület - a munkavégzésből eredően - 
a közforgalomtól ideiglenesen el lesz zárva.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt továbbra is körültekintően, 
és a közlekedési szabályok betartásával közlekedjenek az érin-
tett területen!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. � Közlemény 2021. május 13.



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

GYÓGYMASSZŐR
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. május 26.
- Elbírálás határideje: 2021. május 31.
- Az állás betölthető: 2021. június 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50171-2/2021., valamint a munkakör megnevezé-
sét: „gyógymasszőr”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet 1 fő 

USZODAI JEGYPÉNZTÁROS
munkakör betöltésére részmunkaidőben.

Pályázati feltételek:
- középfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmasság
- büntetlen előélet
 önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai, fényképes önéletrajzot
- bizonyítvány másolatokat
- erkölcsi bizonyítványt
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.
Pályázatok benyújtásának módja:
„Uszodai jegypénztáros” munkakör feltüntetésével:
- Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
- Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet 1 fő 

KARBANTARTÓ-VILLANYSZERELŐ
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• villanyszerelő vagy műszerész képesítés (szakmunkás vagy 
szakközépiskolai végzettség)
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógép felhasználói szintű ismeretek
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai ké-
szülékek üzemeltetésében való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.
Pályázatok benyújtásának módja:
„Karbantartó-villanyszerelő” munkakör feltüntetésével:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
pályázatot hirdet 1 fő

KARBANTARTÓ 
munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógép felhasználói szintű ismeretek
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai ké-
szülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot
• bizonyítvány másolatokat
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17.
Pályázatok benyújtásának módja:
„Karbantartó” munkakör feltüntetésével:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

intézményvezetői beosztás ellátására.
A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31. 
Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség, 
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves 
szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hiva-
tal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tör-vény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakó-helye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos, halmozottan hát-
rányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) ön-
kormányzati rendeletének (a továbbiak-
ban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése 
alapján természetbeni ellátásként a Gyvt. 
21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
gyermekeken kívül a szünidei gyerme-
kétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétke-

zést ingyenesen biztosítja azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő kiskorú gyermek részére, aki Ti-
szaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelen-
tett tartózkodási hellyel rendelkezik, és 
életvitelszerűen bejelentett tartózkodási 
helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-
netben 2021. június 16-tól 2021. augusz-
tus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkana-
pon keresztül a Központi Étteremben (Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszasze-
derkény városrészben élők esetében az 
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújvá-
ros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a déli meleg főétkezés helyben történő 
elfogyasztással biztosított. Amennyiben 
az étel helyben történő elfogyasztását a 
gyermek előre nem látható hiányzása, be-
tegsége vagy indokolt és igazolt távollé-
te akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, törvényes képviselő 
által megbízott személy számára lehető-
vé kell tenni. A szülő, más törvényes kép-

viselő által megbízott személy számára az 
elvitel csak írásbeli meghatalmazás alap-
ján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyom-
tatványon igényelhető 2021. június 15-ig, 
ezt követően a nyári szünet időtartama 
alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a 
gyermek számára a szünidei gyerme-
kétkeztetést nem kívánja igénybe ven-
ni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és 
benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ 

munkakör betöltésére 
3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló mun-
kaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, 
hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok 
felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társashá-
zakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. 
légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás ese-
tén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munka-
szerződés megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” 
feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 26.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 70/333-7773

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

UH, RTG ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő ki-
kötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
- röntgen asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50179-5/2021. , valamint a munkakör megnevezé-
sét: „UH, RTG ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Csuka és ponty
A Zabos Géza HE 2021. május 14-én (pénteken) 1.200 kg előne-
velt csukát telepít az alábbiak szerint:
Tisza, üzemvíz csatorna:  1.000 kg
Sajó:       200 kg 
A változtatás jogát fenntartjuk!
A  TELEPÍTÉS UTÁN TILALOM NINCS!

A Zabos Géza HE 2021. május 14-én (pénteken) 2.200 kg há-
romnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:               700 kg
Csécsi tó:                    700 kg
Tolnai tó:                    300 kg
Örösi tó.:                     200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelíté-
sét akkor:
Kürti tó:                      300 kg  - ha nem, akkor ezt a mennyiséget 
is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Május 14-én (pénteken) 06.00 órától május 15-én (szombat) 
05.00 óráig horgászni tilos!

Serfőző Gergely horgászmester

2021. május 13. Közlemények 9.



Nyitva a gombavizsgáló

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
városközponti piac és vásárcsarnok terüle-
tén a lakossági gombavizsgálat 2021. má-
jus 9-től újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

Elmaradt melegvíz-mérőóra olvasás!
Tisztelt Fogyasztóink!
2021 áprilisában a Covid-19 járvány miatt elmaradt a melegvíz-mérőórák olvasása.

NAGYON FONTOS!
Kérünk mindenkit, hogy az alábbi elérhetőségeken mindenképpen jelentse be a melegvíz-mé-
rőóra állását, mivel ennek hiányában a számlázórendszer a legutóbbi leolvasás adataiból szá-
molja ki a lakás átalányfogyasztását, és ez alapján állítja ki a számlát.
Röviden ez azt jelenti, hogy leolvasás hiányában továbbra is a tavalyi fogyasztás alapján törté-
nik az átalánydíj kiszámítása, és ha idén többet fogyasztottak, például elhagyási korlátozások 
vagy egyéb ok miatt, az a többletfogyasztás később egy nagyobb összegű számlán fog megje-
lenni, ami nem várt, nagyobb összegű egyszeri kiadást okozhat.
Ezért kérjük Önöket, hogy mindenképpen jelentsék be az óraállást:
• Hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfogadási időben): 06-49-544-323
• E-mailen: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy bejelentéskor törekedjenek a pontos adatok - a vízóra gyári szá-
mának és állásának együttes - megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő számlaki-
állítást.
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

TiszaSzolg 2004 Kft.

TiszaSzolg ügyfélszolgálat
Tisztelt Fogyasztóink!
A TiszaSzolg 2004 Kft. ügyfélszolgálatán 2021. május 17-től újból lehetőségük nyílik a sze-
mélyes ügyintézésre. 

Ügyfélszolgálat és Pénztár nyitvatartása
Hétfő: 7:00 – 14:45

Kedd: szünnap
Szerda: 7:00 – 19:00
Csütörtök: szünnap
Péntek: 7:00 – 12:00
Jogi ügyfélfogadás

Szerda: 9:00 – 15:00
Péntek: 9:00 – 12:00

Az ügyféltérben egyszerre egy fogyasztó tartózkodhat ügyintézés vagy pénztári befizetés mi-
att, ez alól kivétel a tulajdonosváltozás bejelentése, ebben az esetben 2 fő (vevő és eladó).
A szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Kérjük, hogy melegvíz-mérőóra állását a továbbiakban is telefonon vagy e-mail-en jelentse be 
részünkre, valamint továbbra is működik az online ügyintézés is, ezzel kapcsolatosan részletes 
tájékoztatót találnak a www.tszolg.hu weboldalon.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadás útján történő 
hasznosításra meghirdeti 

a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) talál-
ható „Faház” 

megjelölésű, 45 m² alapterületű elárusító pavilont.
Az elárusító pavilon kizárólag büféüzemeltetés céljára hasznosítható a pályázati kiírásban rög-
zített feltételek szerint.
A nyertes pályázót a strandszezonban üzemeltetési és bérleti díj fizetési kötelezettség terheli.
A bérbeadás útján történő hasznosítás 2021. június 7. napjától 2021. szeptember 5. napjáig ter-
jedő határozott időtartamra szól.
Az elárusító pavilon a legmagasabb ajánlatot adó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részé-
re kerül bérbeadásra.
Az elárusító pavilon bérbeadása kiürített állapotban történik, a szükséges eszközökkel történő 
felszerelése a nyertes pályázó feladata.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. év 05. hó 26. nap (szerda) 10 óra
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módokon vehető át:
• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött megkereséssel (a megkeresés tár-
gyában kérjük tüntessék fel, hogy „Elárusító pavilon pályázati kiírás igénylés”, a levélben pe-
dig adják meg az igénylő nevét - jogi személy esetén cégnevét is)
Az elárusító pavilon a pályázati kiírásban rögzített módon telefonos időpontegyeztetés alap-
ján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti 
a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) 

található pedikűr helyiséget.
A helyiség pedikűrözési tevékenység céljára hasznosítható a pályázati kiírásban rögzített fel-
tételek szerint.
A bérbeadás útján történő hasznosítás 2021. május 22. napjától 2023. április 30. napjáig terje-
dő határozott időtartamra szól.
A helyiség bérbeadása a legmagasabb ajánlatot adó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó ré-
szére történik. 
A helyiség bérbeadása kiürített állapotban történik, a szükséges eszközökkel való felszerelése 
a nyertes pályázó feladata.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. év 05. hó 19. nap (szerda) 10 óra
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módokon vehető át:
• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött megkereséssel (a megkeresés tár-
gyában kérjük tüntessék fel, hogy „Pedikűr helyiség pályázati kiírás igénylés”, a levélben pe-
dig adják meg az igénylő nevét – jogi személy esetén cégnevét is)
A helyiség a pályázati kiírásban rögzített módon telefonos időpont egyeztetés alapján megte-
kinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tisza úti vásár 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Tisza úti vásár újra megnyit.
A következő vásár időpontja 2021. május 14. 
(péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata kö-
telező!

Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

Tisztelt Ügyfeleink!
Befizetéseiket egyedi utalással, postai vagy banki befizetéssel teljesíthetik. Átutalás esetén 
kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a befizető fizetőkódját, nevét, címét.
Ügyfélszolgálatunkon munkatársaink telefonos és elektronikus úton állnak rendelkezésükre.
Telefonszám: 06-49-544-323
e-mail: ugyfelszolgalat@tszolg.hu; tiszaszolg@tszolg.hu
A bejelentésekhez szükséges dokumentumokat az alábbiakban ismertetjük: 
A szükséges dokumentumok a http://www.tszolg.hu/index.php/dokumentumtar weboldalról 
az ügyfélnyomtatványok mappából tölthetők le. 
A Díjfizető (Fogyasztó) személyében bekövetkezett változást 8 napon belül mind a régi, mind 
az új Díjfizető kötelesek bejelenteni a TiszaSzolg 2004 Kft. és a társasházak között fennálló 
Általános Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja szerint „A Díjfizető személyének változását a 
régi és az új Díjfizető a változástól számított 8 napon belül köteles a Távhőszolgáltatónak írás-
ban bejelenteni és ezzel egyidejűleg erről a Felhasználó képviselőjét értesíteni. A Díjfizetők 
személyében bekövetkező változások nem érintik a Felhasználó és a Távhőszolgáltató között 
létrejött szerződés érvényességét. A Díjfizető a változás időpontjától jogosult a szerződésben 
foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a távhőszol-
gáltatás díjainak megfizetésére.”
A bejelentéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Adásvételi vagy ajándékozási szerződés esetén: 
• mindkét fél igazolja aláírásával a Nyilatkozat - tulajdonosváltozás nyomtatványon a válto-
zás tényét
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat mindkét fél részéről
• adásvételi, ajándékozási szerződés (vagy egyéb tulajdonosváltozást eredményező szerződés), 
vagy 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges hiteles), melyen már be 
van jegyezve az új tulajdonos
• melegvíz-mérőóra állás
Halálozás esetén:
• Változásbejelentő nyomtatvány
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
• ha még nincs hagyatékátadó végzés, akkor halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges,
• ha van jogerős hagyatékátadó végzés, akkor annak bemutatása
• ha az ingatlan közös tulajdonban volt, akkor ezt igazoló 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap 
másolat (nem szükséges hiteles)
• melegvíz-mérőóra állás
• ha a Hagyatékátadó végzésben több örökös van megnevezve, akkor elég annak jelezni a vál-
tozást, akinek a nevére a továbbiakban a számlát kérik kiállítani
Névváltozás esetén:
• Változásbejelentő nyomtatvány
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
• Személyigazolvány és lakcímkártya másolatát juttassa el postai vagy elektronikus úton
A szolgáltatás minden esetben a bejelentést követő hónap első napjával kerül az új Díjfizető 
(Fogyasztó) nevére Társaságunk Távhőszolgáltatási Üzletszabályzatának 18.6. pontja alapján 
„A távhőszolgáltató a közszolgáltatási díjról szóló számlát a tárgyhó első napján a nyilvántar-
tásban Felhasználóként/Díjfizetőként, ennek hiányában a felhasználási hely tulajdonosaként 
szereplő természetes vagy jogi személy nevére állítja ki.”
Kérjük a fenti dokumentumokat aláírva postai vagy elektronikus úton eljuttatni Társaságunk-
hoz. 
Köszönjük szíves megértésüket!

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tájékoztatás online ügyintézéshez
10. � Hirdetés 2021. május 13.



Csoporttizedikek

KOSÁRLABDA. A tizedik helyen végzett az NB I/B Zöld 
csoportjában a Phoenix KK, miután hazai környezetben is 
alulmaradt a kilencedik pozícióért folytatott küzdelemben a 
Győrrel szemben.

Phoenix KK - Győri KC
 58-105 (12-27, 10-29, 20-30, 16-19)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Szabó Norbert (6), Dra-
hos Gábor (4), Orliczki Bence (8), Molnár Bence (2), Kovács 
Zoltán (5). Csere: Kiss Balázs (-), Kovács Martin (12), Taskó 
István (-), Eremiás Kristóf (2), Szilasi Bence (5/3), Asszú Áron 
(14). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Csak az első két perc alakult biztatóan a mérkőzésen, ekkor még 
úgy látszott, hogy kiegyenlített párharcra számíthatunk. A rend-
kívül jó dobóformát mutató Győr azonban gyorsan magához ra-
gadta az irányítást, és már az első negyedben jelentős előnyt ala-
kított ki.
A helyzet még nem volt reménytelen, ám a hazai dobások rend-
re lejöttek a gyűrűről, mindemellett a dunántúliak lendülete sem 
tört meg, és a félidőre szinte behozhatatlan előnyt szereztek (22-
56).
Lendületesen kezdte a Phoenix a harmadik felvonást, de a pon-
tatlanságokat csak részben sikerült kijavítani. Határozottan ja-
vult a játék, a különbség mégis növekedett (42-86).
A záró etapban már érződött a győrieken is a fáradtság, kiegyen-
lítettebb volt a két csapat teljesítménye, ám ez már kevés volt. 
A párharcot elveszítette a Tiszaújváros, így a csoport tizedik he-
lyén zárta a bajnokságot. 
Szendrey Zsombor: Mindenekelőtt gratulálunk a Győrnek, meg-
érdemelten szerezték meg a kilencedik helyet. Sajnáljuk, hogy 
az utolsó hazai mérkőzésünkön így kellett búcsúznunk közönsé-
günktől. De kisebb kifogásként azt meg kell említeni, hogy az 
utolsó két hétben összesen kétszer volt együtt a csapatunk. Ak-
kor próbáltunk edzeni és gyakorolni mindazt, amit fel lehet ten-
ni a pályára. Ez nekünk kevés. Azt gondolom, hogy igazából ott 
végeztünk, ahol kellett. Megpróbáljuk a jövő csapatát úgy építe-
ni, hogy méltók legyünk a nyolc közé kerülni.

Háromból egy

TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club versenyzőinek a kiala-
kult járványhelyzetben is sikerült felkészülniük a 2021. évi 
III. osztályú csapatbajnokságra.

A tavaszi forduló első mérkőzését május 1-jén hazai környezet-
ben játszották a Rudabányai Tenisz Klub csapata ellen.
- A mérkőzésen két fiatal tehetséges teniszező is megmutathat-
ta tudását. Fülöp Kende és Kassai Balázs, az Eötvös gimnázium 
tanulói szép játékkal, győzelemmel zárták egyes és páros játé-
kukat - nyilatkozta Mecsei József, az egyesület elnöke. - A csa-
pat 7:2-es győzelmet aratott, a két újonc mellett Gyuris Norbert, 
Nemes Nándor, Kórik László és Szombati Gábor is felülkereke-
dett ellenfelén. Sajnos a folytatásban már nem volt ilyen sike-
res a csapat, a DEAC-DSC és a MEAFC ellen vereséget szenve-
dett. Bízunk benne, hogy a hátralévő három mérkőzésen ismét 
jól szerepnek a fiúk. Gratulálunk a győztes mérkőzéshez, és to-
vábbi sikereket kívánunk a csapatnak.

Jó idő, jó pálya, rossz játék
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 34. fordulójában a kiesés 
elől menekülő Putnok együttesét fo-
gadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. 
A házigazdák gyengén játszottak, így a 
gömöri együttes elvitte a 3 pontot.

A mérkőzésre immár oltási igazolvánnyal 
rendelkezők is bemehettek, így 2020 no-
vembere óta újból lehettek nézők a lelá-
tón. A kezdő sípszót megelőzően a tisza-
újvárosi klubvezetés Bussy Dávidot kö-
szöntötte abból az alkalomból, hogy a 
BVSC-Zugló elleni mérkőzésen csere-
ként pályára lépve 200. mérkőzését játsz-
hatta a csapatban. Gerliczki Máté csapata 
a sok hiányzó miatt - hét labdarúgót sérü-
lés, egyet pedig eltiltás miatt nem lehetett 
nevezni - a kezdő 11 mellett mindössze 
3 cserejátékossal vette fel a küzdelmet. A 
találkozó hazai helyzettel kezdődött, de 
a 11. percben Benke a kapufát találta el. 
Az első félóra végéhez közeledve a ven-
dégektől Valach próbálkozott távolról, de 
lövése elkerülte a kaput. A 31. percben 
azonban megszerezték a vezetést a put-
nokiak. Ádám gyorsan elvégzett szabad-
rúgása után Valach kanyarintotta közép-
re a labdát, melyet Kelemen csúsztatott 
7 méterről Tóth Cs. kapujába, 0-1. A há-
zigazdák a bekapott gól után hajtottak az 
egyenlítésért, mely a 35. percben össze 
is jött. Benke beadásánál a védők rövi-
den mentettek, Márton lőtt 16-ról, Aszta-
los védett, de a kipattanó Tóth Á. elé ke-
rült, aki 8 méterről már nem hibázott, 1-1. 
Azonban nem sokáig örülhetett a Tiszaúj-
város az egyenlítő góljának. A 39. perc-
ben Ádám beadását követően a játékve-
zető szerint Tóth M. kezére pattant a lab-
da, így a bíró tizenegyest adott. A bünte-
tőt Ádám végezte el és lövése a bal kapu-
fáról pattant a hazai hálóba, 1-2.
A második játékrész elején hazai gól he-
lyett ismét putnoki találat következett. A 

47. percben Keményffy indításánál egy 
hazai játékos még hozzáért a labdához, 
mely a kilépő Ádámhoz került, aki így 
nem volt lesen. A vendégek támadója ki-
csalta a hazai kapust, majd 15 méterről a 
hálóba továbbított, 1-3. Az újvárosiaknak 
ezután még lett volna elég idejük, hogy 
újabb gólokat szervezve kiegyenlítsék az 
állást, de nem tudtak kialakítani veszélyes 
helyzeteket, és a Putnok így megérdemel-
ten vitte el a 3 pontot Tiszaújvárosból. A 
sárga-kékek 45 ponttal a 11. helyen áll-
nak. Gerliczki Máté együttese lapzártánk 
után Tállyán lép pályára, majd május 16-
án 18 órától az FC Hatvan együttesét fo-
gadja. 

Tiszaújváros - Putnok 
1-3 (1-2)

Tiszaújváros, 80 néző. V.: Horváth M.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Tóth M., Vincze, Gelsi, Tóth Á., Bussy 
(Csoszánszki), Csernák (Horváth T.), 
Benke, Márton, Lőrincz, Lakatos. Edző: 
Gerliczki Máté.
Putnok FC: Asztalos-Sramkó, Mertse, 

Zimányi, Galambosi, Mahalek (Gubacsi, 
Csirszki), Kelemen (Madarász), Valach, 
Krén, Keményffy (Magyar), Ádám (Ka-
tona). Csapatvezető: Zimányi Ádám.
Gerliczki Máté: Jól kezdtük a mérkőzést, 
több lehetőségünk is kimaradt, viszont az 
első kapott gól után elvesztettük a len-
dületünket, védekezésben nagyon gyen-
ge teljesítményt nyújtottunk és a minőség 
rendkívül hiányzott a csapatból.
Zimányi Ádám: Győzelmi kényszerben 
voltunk, egy lépcsőfokot megtettünk a 
célunk felé, hogy bent maradjunk.

A 34. forduló további eredményei:
DVTK II. - Hatvan 0-2

Kisvárda II. - BVSC-Zugló 1-0
DVSC II. - Tállya 2-1

Balassagyarmat - Tiszafüred 3-0
Sajóbábony - Sényő 0-1

Mezőkövesd II. – Cegléd 2-0
Tiszakécske - SBTC 5-0

Jászberény - Füzesgyarmat 4-1
Gyöngyös - Eger 0-1

 Olaszhonban 
versenyez az elit

TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzői 
május 15-16-án az olaszországi Caorle városában megren-
dezendő elit Európa-kupán, illetve junior Európa-kupán áll-
nak rajthoz. 

A felnőtt mezőnyben Putnóczki Dorka, Lehmann Csongor, 
Lehmann Bence és Sinkó-Uribe Ábel lesz ott a mezőnyben. 
A verseny Lehmann Csongornak kiemelten fontos, hiszen 
válogatót jelent a május 21-i, lisszaboni, mix-váltó olimpiai 
kvalifikációs viadalon rajthoz álló magyar csapatba kerülésre. 
Sikeres szereplés esetén Csongor duplázhat Portugáliában, 
ugyanis felkerült az azon a hétvégén ugyanott rendezendő 
olimpiai távú elit triatlon világkupa rajtlistájára.
Az előttünk álló hétvégén Olaszországban a junioroknál 
Berencsi Lili, Lehmann Sára, Kovács Gyula és Vágási Zoltán 
próbál szerencsét. Bóna Kinga érettségizik, ezért nem lesz ott 
ezen a rangos erőpróbán.A Sportcentrum eseményei   

Május 14. (péntek)
Kézilabda
19.00 TSC- Heves
 felnőtt férfi bajnoki mérkőzés   

Edzőterem
Május 15. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Kazincbarcika 
 U17 bajnoki mérkőzés    

Füves pálya
12.00 FCT - Kazincbarcika 
 U19 bajnoki mérkőzés    

Füves pálya
Triatlon
09.00 Sport XXI. Aquatlon regionális döntő  

Uszoda
Atlétikapálya

Május 16. (vasárnap)
Labdarúgás
18.00  Tiszaújváros - Hatvan    
felnőtt bajnoki mérkőzés

Centerpálya

Egy ide, egy oda
KÉZILABDA. A TSC mindkét csapata hazai pályán játszott 
a hétvégén. A férfiak nagy csatában nyerni tudtak, a nők ve-
reséget szenvedtek. 
Szombaton a fiúk a nagy rivális Gyöngyöst fogadták. Az első 
félidő a vendégek egygólos vezetésével zárult, 30 perc múltán 
azonban fordított volt a helyzet. 

Tiszaújváros - Gyöngyös 
25-24 (13-14)

Az alapszakaszban 5. helyen végzett lányok vasárnap a három-
csapatos alsóházi rájátszás utolsó mérkőzését vívták a Sárospa-
tak ellen. A március óta gyakorlatilag cserék nélkül játszó csa-
pat nem bírt a Bodrog-partiakkal.

Tiszaújváros - Sárospatak
24-37 (13-18)

Fontos megemlíteni, hogy a március 19-én zárult (teljes me-
zőnyű) bajnokság gólkirálynője a 12 mérkőzésen 107 gólt szer-
ző Bagdi Ágnes lett. 

2021. május 13. Sport � 11.

Sajnos a Phoenix súlyos vereségének lehettek szemtanúi a 
hűséges szurkolók.

Kassai Balázs                                                                    Fülöp Kende

Tóth Ádám (balra) gólt lőtt, és az első félidőben jól is játszott. 

Lehmann Csongor számára kiemelten fontos a verseny. 



Csónakkikötő a Tisza-szigeten
Május elsején megnyitott a Tisza-szigeti 
Csónakkikötő. Az itt állomásozó hajók, csó-
nakok tulajdonosai együtt tették vízre a ta-
vasztól őszig üzemelő pontonstéget. A szezon 
papíron elkezdődött, a kikötő azonban üres, 
a Tisza áradása miatt még nem tudták víz-
re tenni a csónakokat. A részletekről Karsza 
Péterrel, a nemrégiben alakult Tisza-szige-
ti Csónakkikötő Egyesület elnökével beszél-
gettünk. 

- Ez a kezdeményezés vállalkozásként indult 
néhány éve, ami az idei szezontól már más for-
mában működik, mint korábban, a Tisza-szi-
geti Csónakkikötő Egyesület lesz a stég üze-
meltetője. Ennek az a funkciója, hogy a he-
lyi horgászok, illetve mindazok, akik szeretné-
nek a Tiszán csónakázni, megfelelő körülmé-
nyek között tehessék ezt meg, és egy őrzött he-
lyen tárolhassák a csónakjaikat. Innentől nem 
kell minden alkalommal a vízhez szállítani a 
csónakokat, hanem egész egyszerűen lejönnek 
a stéghez, beülnek és máris a vízen lehetnek a 
családjukkal.
- Mennyi hajó, csónak fér el itt?
- Az eredeti tervek szerint egy 100 hajót be-
fogadó kikötőt terveztünk csónakkal, kishajó-
val. Ám annyira hektikus a vízjárás ezen a Ti-
sza szakaszon, - mert messze vagyunk már a 
kiskörei duzzasztástól -, hogy akár három nap 
alatt is elérhet minket egy árvíz, ami azt jelen-
ti, hogy három nap alatt alakulhat ki olyan ha-
vária, hogy az összes csónakot le kell szednünk 
a vízről, és magát a stéget is. Ez gyakorlatilag, 
technikailag megvalósíthatatlan, hiszen ha be-
legondolunk, amikor jön az árvíz, sár van, szin-
te lehetetlen a sólyázás, rossz közlekedni, te-
hát eljutottunk oda, hogy maximum 40 csónak 
a kikötő befogadóképessége, ennyi az a hajóál-
lomány, ami a mi eszközeinkkel biztonságosan, 
a viszonylag rövid reagálási idő alatt a vízről 
lementhető egy árvíz idején.
- Jó látni ezt a szezonnyitó társadalmi munkát, 
mindenki egy emberként azon dolgozik, hogy a 
stég összeálljon. Mindenki ide tartozik, csónak-
tulajdonosok, most már egyesületi tagok?
- A jelenlegi tagok megrendelők voltak, fizettek 
a csónakbérletért, és logikusan elvárták, hogy 
ezen túl ne tegyenek semmit. Kiderült azonban, 
hogy a vállalkozás ebben a méretben rentábili-
san nem tartható fenn, hiszen egy ilyen kikötő 
állandó felügyeletet igényel, és magának az őr-
zőknek a költségei sem térülhettek volna meg a 
bevételekből. Logikus volt, hogyha profitábili-

san ez nem üzemeltethető, akkor keressünk 
egy olyan non-profit formát, ami válaszol erre 
a meglévő társadalmi igényre és hosszú távon 
fenntartható. Így most ez a stég olyan, mint-
ha 40 ember összefogott volna, egy saját sté-
get tett volna a vízre, hiszen minden tagnak kö-
zös érdeke, hogy ez a vízen legyen. Közösen 
fogjuk rendben tartani a kikötőt, és most már a 
munka nagy részét is társadalmi munkában vé-
gezzük el.
- Ezzel a közös akcióval indul is a szezon? 
- Gyakorlatilag május elején indul a szezon és 
október 31-én zárunk. Ha a lehetőségek meg-
engedik, minden évben leemeljük a stégeket a 
vízről egy daru segítségével, és a parton depo-
náljuk, tavasszal pedig visszakerülnek a vízre. 
Ez a stégrendszer, ez a pontonsor 9 pontonból, 
egy lejáró hídból és egy, a hidat befogadó pon-
tonból áll, amiket megfelelő sorrendben a vízre 
teszünk és  rögzítjük, aztán hozhatják a tulajdo-
nosok a csónakjaikat. 
- Gondolom javarészt vízi emberek, horgászok 
„parkolnak” itt, milyen járműveik vannak? 
- Inkább csónakokról, mint hajókról beszélhe-
tünk. Van egy-két, már kisebb sporthajónak ne-
vezhető vízi járművünk, de a legtöbb esetben 
ladikokról, horgászhajókról van szó. Általában 
a legtöbb még csak nem is nyilvántartásba vé-
telre kötelezett, tehát maximum 10 lóerős mo-
torokkal, az általános méret durván egy 6 mé-
teres hossz. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi 
tagjainknak több mint 80 százaléka elsősorban 
horgászati céllal használja a kikötőt. 
 - Akkor ti vagytok a Tisza szerelmesei.
- Egyértelműen igen. Van, aki akár egy héten 
3-4 nap is lejön a vízre és tudni kell, hogy itt 
sosem elég az idő. Vannak olyan tevékenysé-
gek, amikor az ember számolgatja a perceket, 
na itt fordított irányban számolhatjuk a perce-
ket. Van, amikor egy áthorgászott 12 órás nap 
után csalódottan tapasztaljuk, hogy jön az este, 
és le kell jönni a vízről. Ez egyfajta passzió és 
szenvedély, ami elég sok járulékos tevékeny-
séggel jár, mint például a kikötő üzemeltetése.
- A tiszaújvárosiak, a környékbeliek tudják, 
hogy van itt egy kikötő, és ebbe a kellemes kör-
nyezetbe ki is lehet sétálni, szétnézni?
- Igen, de nagyon szeretnénk, ha végre megint 
lennének rendezvények a szigeten, hiszen fel-
tett szándékunk, hogy lehetővé tegyük a helyi-
eknek azt, hogy az egyesületi tagok elvigyék 
őket egy körre csónakázni a Tiszán. Amikor 
megnyílt a kikötő, voltak olyan megkeresése-
ink a városból, hogy semmi más vágya nincs, 
csak akár 10 percre csónakázhasson a Tiszán. 

Ez egy hölgy volt, aki több beváltatlan ígéretet 
is kapott, és több mint 10 év után lejutott a víz-
re, ami, mint mondta, fantasztikus élmény. Na-
gyon furcsa érzés, ahogy az ember a vízre ke-
rül, rögtön a természet közepén érzi magát. Ez 
egy vízi vadon, nagyon komoly az élővilág. 
- Ha itt maradok néhány órát, mit láthatok? 
- Nap, mint nap látunk itt a kikötőben példá-
ul kis kócsagot, volt olyan kis kócsagunk, ami 
úgy megszokta az állandó jelenlétet, hogy kéz-
ből elfogadta a csalihalat. A horgászok játékból 
dobáltak egy csalihalat és egy idő után ez szo-
kásává vált, nevet is kapott, Lujunak neveztük 
a madárkát, aki minden nap rendszeresen meg-
jelent, kérte a jussát, megkapta azt a 3-4 csa-
lihalat, majd dolga végeztével jóllakottan tá-
vozott. Volt egy szelíd rókánk is, minden este 
megjelent, eltöltött 1-2 órát, majd elment, saj-
nos ő eltűnt. Fél évig rendszeres vendége volt 
a kikötőnek, de rendszeres vendégünk a vidra, 
bejárogatnak a hódok, lehet látni egy hód nyo-
mát is. Egyetlen egy fát ültettünk ide a kikö-
tőbe, azért, hogy árnyékot adjon az itt parko-
ló lakókocsinknak, ahol az őr szokott aludni. A 
hód gondolt egyet, mert pont akkorára nőtt a fa, 
ami neki optimális volt, így ő lerendezte és el-
tüntette, úgyhogy újat kell majd helyette nevel-
nünk, de ez a természet velejárója. Itt mindenki 
nagyon szereti a természetet és elfogadjuk azt, 
hogy néha nem csak mi bosszantjuk a zajjal a 
helyi élővilágot, hanem ők is okoznak nekünk 
egy kis bosszúságot.
- Milyen itt a Tisza élővilága? 
- A Tisza nehéz víz, nagyon komoly élménye-
ket tartogat. Szerintem összehasonlíthatatlan 
egy rendezett, mesterséges horgásztóval a ti-
szai peca. A Tisza egy csodálatos vadvilág és 
nem adakozó mostanában. Vannak olyan hal-
fajok, amik könnyen foghatóak. Mindenki hal-
lott már a tiszai keszegről, ami nagy számban 
van, de általában, ha valaki sokat horgászik, 
akkor ebből kinő, és nagyobb zsákmány meg-
szerzésének gondolatával kezd el kacérkodni. 
Az utóbbi időszakban a telepítéseket követően 

nagyon ígéretes a pontyállomány, rendszeresen 
kerül terítékre ponty és jó méretekben. Ugyan-
akkor a kikötő 5 éves üzemelés alatt észrevet-
tük, hogy bizonyos nagyon horgászott halfajok-
nak szinte folyamatosan csökken az állománya, 
ráadásul nem is volt számottevő árvizünk, ami 
a természetes szaporulatot biztosítaná. Fontos 
üzenet minden horgásznak, hogy nagyon jó a 
saját zsákmányt hazavinni és elfogyasztani, de 
hosszú távon akkor van esély arra, hogy meg-
felelő zsákmány kerüljön terítékre, ha nem va-
gyunk kapzsik, és ebből keveset viszünk ha-
za. Azokat az adományokat, amiket a Tisza ad, 
azokat be kell osztani, annyit illik hazavinni, 
amennyit az ember tényleg elfogyaszt. Vannak 
persze olyan esetek, hogy megsérül a hal, van-
nak olyan helyzetek, amikor nem lehet kegyel-
mezni, mert pont az lenne a felelőtlenség. Ettől 
függetlenül én azt gondolom, ahogy a szabá-
lyozás is mutatja, hogy folyamatosan évről-év-
re próbálják csökkenteni a kifogható és hazavi-
hető halak számát. Nőnek a méretkorlátozások, 
tehát már csak nagyobb egyedeket lehet haza-
vinni, sőt bizonyos fajokból egy bizonyos mé-
ret felett nem is lehet hazavinni az egyedeket. 
Ez egy nagyon szükséges beavatkozás ahhoz, 
hogy a későbbiekben is legyenek élményeink, 
szóval mindenképpen önkorlátozásra, önmér-
sékletre van szükség a jövőben.

berta

12. � Természet 2021. május 13.

„Van, amikor egy áthorgászott 
12 órás nap után csalódottan ta-
pasztaljuk, hogy jön az este, és 
le kell jönni a vízről. Ez egyfajta 
passzió és szenvedély.”

„Feltett szándékunk, hogy le-
hetővé tegyük a helyieknek azt, 
hogy az egyesületi tagok elvi-
gyék őket egy körre csónakázni 
a Tiszán.”

„40 csónak a kikötő befogadó-
képessége, ennyi az a hajóállo-
mány, ami a mi eszközeinkkel 
biztonságosan, a viszonylag rö-
vid reagálási idő alatt a vízről le-
menthető egy árvíz idején.”

Daruval emelik vízre az egyesületi tagok a pontonelemeket.

Közös stégösszeszerelés a kikötőben.Karsza Péter, a Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület elnöke.
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