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Influenza, koronavírus, RSV, tripla járvány terjed Magyarországon. Az elmúlt hetekben Tiszaújvárosban is meredeken 
emelkedett a vírusos megbetegedések száma, különösen a kisgyermekek között. Van olyan óvodai csoport, ahol 18 gyer-
mekből csupán hárman vannak, máshol összevonják a csoportokat a kis létszám miatt. Cikkünk a 4. oldalon.

Vezérváltás
a Petrolkémiánál

/3. oldal

Lidl beruházás 
az ipari parkban.

/2. oldal 

Elektromos kamion a MOL-ban
A MOL üzembe helyezte első 
100%-ban elektromos meghajtású 
kamionját Tiszaújvárosban, mely 
környezetbarát és költséghatékony 
módon képes árumozgatásra. A 
zéró emissziójú jármű a tervek sze-
rint a MOL Petrolkémia területén 
a polimer termékek kapun belüli 
„zöld” szállítását fogja végezni, le-
váltva a jelenleg használt dízel von-
tatót. 

Az e-kamion és a hozzá tartozó elekt-
romos töltő beszerzését a MOL 2022. 
első félévében rendelte meg a DAF 
hollandiai gyárából, és 7 hónap múlva 
gördült be a gyár kapuján. Számítások 
szerint a CO2-kibocsátás megtakarítás 
évente 47000 kg, mialatt 24000 km-t 
tesz meg és mintegy százezer tonna 
polimer termék szállítását teszi lehe-
tővé. 
- Az elektromos kamionok egyre na-
gyobb szerepet játszanak a környe-
zetbarát és energiatakarékos jövőben. 
A DAF CF típusú 40 tonnás nyerges-
vontatója modern akkumulátorokkal 
van felszerelve, egyetlen töltéssel 200 
kilométert is meg tud tenni, végsebes-
sége 85 km/óra. Nagy teljesítményű 
egyenáramú rendszerrel két óra alatt 
újratölthető - ismertette a paramétere-
ket Kiss Attila a DAF Hungary keres-
kedelmi vezetője. 

Az elektromos hajtás nem csak a 
környezetet védi, hanem jelentősen 
csökkenti költségeket is. A kamion 
bevezetése illeszkedik a Shape To-
morrow stratégiához, és jelzi, hogy az 
elektromos járművek már nem csak 
a személygépkocsik piacán, hanem a 
logisztikában is jelen vannak.
- Büszkék vagyunk rá, hogy Magyar-
ország második, tisztán elektromos 
vontatója a MOL nevéhez kötődik. 
Az ilyen és ehhez hasonló innovatív 
üzleti döntések segíthetnek a fenn-
tarthatóbb jövő megteremtésében, 
azáltal, hogy az elektromos kamionok 
használata jelentősen csökkentheti a 
károsanyag-kibocsátást és a környe-
zeti terhelést - mondta Császár Péter, 
a MOL Petrolkémia vezérigazgatója.

A jármű kiválasztásánál három érv 
szólt az akkumulátoros meghajtás 
mellett: a kapun belüli rövid anyag-
mozgatási és üzemeltetési idők, a 
töltőpontra való visszatérés biztosí-
tottsága, valamint a regeneratív féke-
zéssel jól működő gyakori megállások 
és indítások. A várakozások szerint a 
rövidebb telephelyi szállítások esetén 
az elektromos meghajtás gazdaságo-
sabb lesz, mint a dízel. Az e-kamion 
lehetővé teszi a MOL számára, hogy 
értékes tapasztalatokra tegyen szert az 
elektromos teherautó üzemeltetésé-
ben és karbantartásában, ami elősegíti 
az alternatív hajtásláncok alkalmazá-
sát más területen és telephelyen is a 
jövőben - hangzott el az átadóünnep-
ségen.  

Macz János 
a vármegyei igazgató 
Új igazgatója van a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Február elsejétől a 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség eddigi ve-
zetője, Macz János tűzoltó ezredes irányítja a vármegyei 
szervezetet, aki Lipták Attila tűzoltó dandártábornok he-
lyét veszi át. Az új igazgatót ünnepélyes állománygyűlés 
keretében iktatták be hétfő délelőtt Miskolcon.  
Macz János 2004 augusz-
tusától teljesít hivatá-
sos szolgálatot. Pályáját 
szolgálatparancsnok-he-
lyettesként kezdte, majd 
szolgálatparancsnokként 
dolgozott a Tiszaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokságon. Később a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóságon látott el 
különböző feladatokat, 2014-től a Tiszaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltséget vezette mostani kinevezéséig. 

ema 

Tiszaújvárosiakra 
szavazhatunk

A 2022-es Év emberét és az év sportolóit keresi Bor-
sod-Abaúj-Zemplénben az Észak-Magyarország és a 
boon.hu. A szavazás már elkezdődött a hírportálon. A 
jelöltek között van két tiszaújvárosi - Bragato Giada és 
Lehmann Csongor - is.

Az Év embere szavazáson egy győztest hirdetnek a vokso-
lás végén, az Év sportolója esetében négyet. Ez utóbbiban 
ugyanis négy kategóriában - az év női sportolója, az év 
férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata - ke-
resik a legjobbakat.
A szavazás már elkezdődött, és február 14-én 10 óráig 
tart. A sportolóknál kategóriánkén öt-öt jelöltet állítottak 
a szervezők. Közöttük van Bragato Giada, a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kenusa és Leh-
mann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója 
is. Mindketten nagyon jó évet tudhatnak maguk mögött, 
rászolgálnának a megtisztelő címre. Persze - lévén ez egy 
szimpátián, lokálpatriotizmuson, a sportág népszerűségén 
is alapuló szavazás - nem pusztán a teljesítmény, az elért 
eredmény számít majd.
A jelöltek listája és a szavazásra szolgáló felület a boon.hu 
oldalon található.
Hajrá Giada! Hajrá Csongi! Hajrá Tiszaújváros!

A MOL-csoport elektromos kamionja a második elektromos üzemű nyergesvon-
tató Magyarországon és az egész kelet-középeurópai régióban.



Vezérigazgatói 
búcsúgondolatok

Kedves Olvasók, Kollégák, Barátok!
A MOL igazgatóságának döntése alapján 2023. február 
1-től új kihívások elé nézek, a MOL-csoport Kutatás-Ter-
melés üzletágát fogom vezetni. Nagyon jó szívvel gon-
dolok vissza a MOL Petrolkémiánál és egyben Tiszaúj-
városban eltöltött közel két évre. Számos szakmai sikert 
értünk el ebben az időszakban és rengeteg tapasztalattal, 
élménnyel gazdagodtam. Sikeresen lezajlottak a nagyle-
állások és az Olefin-1-es üzem élettartam hosszabbítása, 
melynek köszönhetően 3 hónap alatt további 20 évre biz-
tonságosabb és gazdaságosabb működést tettünk lehető-
vé. A Poliol-komplexum készültségi szintje meghaladta 
a 95%-ot, amellyel Tiszaújváros a régió vegyipari fővá-
rosává léphet elő. Tovább haladtunk a stratégiánkban cé-
lul kitűzött petrolkémiai transzformációs úton, letettük 
Propilén üzemünk alapkövét és elkezdődött az építkezés. 
Megtettük az első lépéseket 
a karbonsemleges működés 
elérésére, megvásároltuk a 
ReMat Zrt-t, Magyarország 
piacvezető műanyag újra-
hasznosító vállalatát. Több 
infrastruktúra-fejlesztési 
projekt zárult le sikeresen, 
átadtuk a Minőségellenőr-
zés MPK laborépületét, a 
FER új laktanyáját és a Pet-
rolszolg épületét. 
Bár a pandémia és a hektikus gazdasági környezetünk 
nem könnyítette meg életünket az elmúlt időszakban, úgy 
gondolom sikeresen vettük az akadályokat és megtaláltuk 
azokat a megoldásokat, melyek választ adnak kihívásaink-
ra. Köszönöm kollégáim kimagasló szakmai teljesítmé-
nyét és fáradhatatlan kitartását, büszke vagyok a csapatra!
A mai gyorsan változó világunkban nagy érték egy ösz-
szefogó, és összetartozó közösség tagjának lenni, amit itt 
köztetek megtapasztalhattam. Tiszaújvárosban úgy érzem, 
itthon vagyok. Számos arcát láttam a városnak. Együtt 
szurkoltunk helyi tehetségeinknek a Triatlon Prémium 
Európa-kupán, amikor az egész várost átjárta a sport sze-
retete és együtt ünnepelhettük a hazai győzelmeket a négy 
napon át tartó Triatlon Fesztiválon. Megtisztelő, hogy 
megismerhettem a város PRO URBE díjasok klubjának 
tagjait, akik valamennyien meghatározó alakjai a közös-
ségnek, valamint aktív nyugdíjasainkat, akik közül sokan 
a MOL Petrolkémia jogelődjénél, a TVK-nál dolgoztak. 
Volt kollégáinknak köszönhetjük, hogy a mai MPK ilyen 
stabil lábakon áll, megalapozták a vegyipar működését vá-
rosunkban. Örömmel vettem részt a Huszár Andor, volt 
vezérigazgató úr tiszteletére közösen szervezett megem-
lékezésen. Fontosnak tartom, hogy tiszteljük, becsüljük 
és ápoljuk múltunkat, hisz erre tudjuk jövőnket felépíteni.  
Kellemes emlékek fűznek Tiszaújvároshoz, ha tehetem, 
újra ellátogatok majd.   
Nyugodt szívvel adom át Császár Péternek a pozíciómat, 
hisz tudom, hogy jó kezekben lesz a vállalat, melyre a 
MOL-nál eddig eltöltött munkája és tapasztalata a garan-
cia.  Sok sikert kívánok az új pozíciójához! 

Marton Zsombor

Lidl-beruházás az ipari parkban
Amint arról egy hete beszámoltunk, 
mintegy 28 hektárnyi területet vá-
sárolt a Tiszaújvárosi Ipari Park-
ban a Lidl Magyarország, melyen 
raktárt, logisztikai központot kíván 
létesíteni az áruházlánc. A múlt hé-
ten aláírt szerződés szerint a vételi 
ár 2500 forint/négyzetméter.

Tiszaújváros képviselő-testülete - 
mint tulajdonos - január 25-én tartott 
rendkívüli ülésén határozott arról, 
hogy a Tiszaújvárosi Ipari Parkot 
működtető TiszaSzolg 2004 Kft. ér-
tékesíthet egy 275.780 négyzetmé-
teres területet, továbbá egy kivett, 
beépítetlen területként nyilvántartott 
2.262 négyzetméteres ingatlant. Az 
összesen 278.042 négyzetméternyi 
területet a Lidl Magyarország vásá-
rolja meg, és raktárt kíván létesíteni 
rajta. A január 27-én aláírt szerződés 
szerint az ingatlanok vételi ára 2500 
forint/négyzetméter, azaz mintegy 
bruttó 880 millió forint. 
A Tiszaújvárosi Ipari Park negyedszá-
zados történetében ez a legnagyobb 
volumenű és értékű területértékesí-
tés. A bevétel a legjobbkor érkezik 
a pénzügyi gondokkal szembesülni 
kényszerült TiszaSzolghoz.
- Minden árbevétel, plusz árbevétel 
jól jön kiváltképp most - mondta Kó-
sa-Tóth Zoltán, a TiszaSzolg ügyve-
zetője. - A covidos évek alatt sajnos 
a fürdőnek nagyon alacsony volt az 
árbevétele, nagyságrendileg négy-
százmillió forinttal volt kevesebb, 
mint kellett volna. Ez nagyon hiány-
zik a cégnél. Az elmúlt évben pedig a 
távhő árak emelkedése okozott átme-
neti forgóeszköz szükségletet. Ebből 
a pénzből mindezeket tudjuk majd 
finanszírozni. Talpra tudunk állni, és 
azokat a beruházásokat, fejlesztése-
ket, amiket el kellett halasztanunk, 
úgy tűnik, hogy sikerül megvalósíta-
nunk.
- Akkor nem lesz szükség annak a hi-
telkeretnek felhasználására, amelyről 
nemrég született testületi döntés?
- Jelenleg ezt a hitelkeretet azért na-
gyon nagy valószínűséggel fogjuk 
használni, hiszen e szerződéskötés 
csak egy mérföldkő. A tranzakciónak 
még nincs teljesen vége. A birtokba 
adás majd akkor történik, amikor a 
Lidl megszerzi azokat az építési enge-
délyeket, amelyek szükségesek. Ezu-
tán fogja a vételárat kifizetni, ekkor 
érkezik a számlánkra a pénz.
- Ugyanakkor elfogyott az értékesít-
hető terület.
- Igen ezzel gyakorlatilag valameny-
nyi ipari felhasználású területünket 
értékesítettük, de én úgy gondolom, 
hogy ez nem olyan nagy gond, hiszen 

azért találták ki az ipari parkot, hogy 
benépesüljön.
Dr. Fülöp György polgármester vá-
rostörténeti aspektusból közelítette 
meg a kérdést.
-Nagyon jelentős döntés született a 
múlt heti testületi ülésen - nyilatkozta 
a polgármester. - Ezt mintegy másfél 
éves előkészítő munka előzte meg, 
de arra is szeretnék utalni, hogy több 
mint két évtizeddel ezelőtt az akkori 
képviselő-testület élénken vitázott 
arról, hogy helyes dolog-e az, hogy a 
város egy ipari parkba fekteti a pén-
zét, amelyet közművekkel is ellát, és 
reménykedik abban, hogy majd be-
fektetők jönnek egyszer. A több mint 
két évtized igazolta az elődök helyes 
döntését. Én személy szerint nagyon 
örülök, hogy ez a tranzakció létrejön, 
hiszen ne felejtsük el, hogy túl azon, 
hogy sikerült elérni azt a négyzetmé-
terárat, amit a képviselőtestület meg-
határozott, a négyzetméterenkénti 
2500 forintot - és ez azért egy komoly 
tőkeinjekció a TiszaSzolgnak - ezen 
felül 300 munkahely teremtődik az 
ipari parkban, ami rendkívül jelentős.
- Kedvezményt kap a beruházó?
- Nincsen beruházási adókedvezmény, 
az iparűzési adó alacsony volta lehet 
vonzó, illetve a hatályos építményadó 
rendeletünk. Így az új építésű adókö-
teles épületek esetében a használatba-
vétel véglegesítését követő 3 évig az 
adókulcs évi 200 Ft/m2. 

Ez az adómérték a törvény szerint 
2023-tól kivethető maximális adó-
mérték - 2190,9 Ft/m2 - mindössze 
9%-a.  Önkormányzatunk ezzel a 
2016-tól bevezetett kedvező adó-
kulccsal a városunkba települő, illet-
ve az itt beruházó vállalkozásoknak 
igyekszik kedvező gazdasági környe-
zetet teremteni, azzal hogy az ingat-
lant terhelő adókötelezettséget a kez-
deti időszakban jelentősen mérsékli.  
Egyébként ami még a Lidlnek fontos 
volt, ami még érvként szolgált, hogy 
idejön, az az, hogy nagyon jó a város 
megközelíthetősége, tetszett nekik az 
ipari parki környezet, és elmondták, 
hogy komoly jövőt és potenciált lát-
nak a város gazdasági életében, ezért 
gondolják azt, hogy nekik itt a he-
lyük.
- Nekik van helyük, de gyakorlatilag 
most betelt az ipari park.
- Praktikusan nézve betelt, de azért 
én két részre bontanám ezt a dolgot. 
Részben vannak az ipari parkban 
olyan eladott területek, ahol még nem 
kezdődött meg a beruházás, tehát látni 
még üres telkeket. Mi azon leszünk, 
hogy a befektetőket arra ösztönöz-
zük, hogy kezdjék meg az építkezést, 
vagy próbálják meg továbbértékesí-
teni. A másik része valóban az, hogy 
relatíve kevés területünk maradt. El 
kell majd azon gondolkozni, hogy 
milyen irányban terjeszkedjen.

Ferenczi László

Húsz év kétszáz áruház
A '30-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinami-
kusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl Magyarországon 2004-ben nyitot-
ta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, napjainkban már közel 200 
áruházzal van jelen és 8500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat nem csak 
a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élel-
miszer kiskereskedelmi láncok között is a legdinamikusabb növekedést tud-
hatja magáénak. A Trade Magazin által összeállított, az FMCG-piac 2019-es 
kereskedelmi toplistáján a Lidl Magyarország a második helyet foglalta el a 
kiskereskedelmi láncok között, forintban kifejezett forgalmát tekintve. 
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Marton Zsombor (jobbra) Ola Silvdahlal, az ETU elnökségi 
tagjával a Triatlon Fesztivál színpadán.

A Lidl tiszaújvárosi áruháza.



Vezetőváltás a MOL Petrolkémia élén
Február elsejétől új vezérigazgatója van 
a MOL Petrolkémia Zrt.-nek. A korábbi 
vezetőt Marton Zsombort Császár Pé-
ter váltotta a vezérigazgatói székben. A 
Tisza Televízió bemutatkozó interjúra 
kérte fel az új vezetőt, amikor a város 
polgármesterével találkozott a Mol új 
elektromos kamionjának átadó ünnep-
ségén. Ennek szerkesztett változatát ol-
vashatják.  

- Kezdjük szakmai és földrajzi paraméte-
rekkel. Honnan érkezett ide hozzánk, és 
mióta tagja a MOL csoportnak?
A Budapesti Corvinus Egyetemen végez-
tem pénzügy szakirányon, és az egyetem 
elvégzése után egyből az energetika szek-
torba kerültem. Kezdetben befektetési és 
iparági elemzőként, egész Európára vé-
geztünk elemzéseket, szénbányákat, nuk-
leáris erőműveket, olaj- és gáztermelést, 
finomítást, petrolkémiai vállalatokkal fog-
lalkoztam - köztük a MOL-lal és az MPK 
jogelődjével a TVK-val. Kezdetben Buda-
pesten, majd Londonban és végül Varsó-
ban. Innen sodort az élet a MOL-hoz 2013-
ban pénzügyi területre, ahol a legutóbbi 
pozícióm a csoportszintű finomítás és a 
petrolkémiai pénzügyi igazgatói pozíció 
volt. Ezután történt egy éles váltás, Buda-
pestről átköltöztem Százhalombattára, és 
átvettem a magyarországi logisztika ve-
zetését. Ez egy 1100 kollégából álló csa-
pat, ami a MOL Magyarországban történő 
összes anyagmozgatásért felel, a beérkező 
kőolajtól az összes félkész- és készter-
mékig, legyen az üzemanyag vagy akár a 
kimenő polimer termékeink. Közúti, vas-
úti szállítmányozás, uszály vagy akár légi 
közlekedés, tengeri szállítás és csővezeté-
kes szállítás egyaránt megtalálható a tevé-
kenységünkben. 

A petrolkémia fővárosa
Két év elteltével, átvettem a Dunai Fino-
mító irányítását Százhalombattán és ezzel 
egy igen izgalmas időszak következett az 
életemben. Azt gondolom, hogy mindenki 
a saját bőrén is tapasztalhatta az elmúlt év-

ben az üzemanyag-piaci helyzetet. Mi ezt 
belülről, a százhalombattai finomítóban él-
tük meg, hogy az orosz-ukrán háborúnak, 
az ársapkának, a régiós ellátási problémá-
nak milyen hatása van. Külön kihívás volt 
számunka, hogy ebben az évben kellett le-
bonyolítanunk a finomító legkomplexebb, 
legnagyobb leállását a finomító története 
folyamán. Azt gondolom, az elmúlt évek 
alatt olyan tapasztalatokat tudtam szerezni, 
melyek kamatoztathatók lesznek itt Tisza-
újvárosban. Óriási feladatunk van, hiszen 
zajlik a MOL transzformációja, és azon 
dolgozunk, hogy a tiszaújvárosi telephe-
lyünk vezető szerepet töltsön be a petrol-
kémia területén Közép-Kelet-Európában. 
Nagyon büszke vagyok és örömmel tölt 
el, hogy egy felkészült szakembergárdához 
csatlakozhatok, ahol kollégáink eltökéltek 
és megvan bennük minden képesség, hogy 
véghez vigyék ezt a transzformációt. 
- Hol tart most a poliol beruházás, az épít-
kezés fázisában, vagy már a beüzemelésé-
hez közeledik?
- Az építkezés utolsó fázisában vagyunk, 
gyakorlatilag a célegyenesben, az utolsó 

simítások vannak hátra és ezután jön a be-
üzemelés, ami egy ekkora gyárkomplexum 
esetében nem pár napról szól, hanem bi-
zony hónapokról. Itt rengeteg megbízható-
sági, funkcionális próbát kell elvégeznünk, 
az összes berendezésnek a biztonsági és 
szabályozói vizsgálatait, - szilárdsági és tö-
mörségi nyomáspróbákat, illetve az úgyne-
vezett hideg és meleg próbákat. Ez hóna-
pokban mérhető, úgyhogy azt gondoljuk, 
hogy a 2023-as év vége fele lehet az, ami-
kor itt valamilyen gyártásról tudunk be-
szélni. Ami nagyon különleges paramétere 
a poliolnak, hogy itt receptekről beszélünk, 
nem egy egyszerű termékről és ezeket a re-
cepteket mindig be kell vizsgáltatunk és a 
vevőktől kell, hogy kapjunk visszajelzést 
a megfelelőséget illetően. Laboratóriumi 
körülmények között már teszteltük recep-
túráinkat. A következő hónapokban ezek 
tesztelését kezdjük el a fél tonnás kísérleti 
üzemünkben is. 

Poliol, propilén
- Milyen kihívások várnak a vezérigazgató-
ra február elsejétől és a cégre?
A poliol gyárkomplexum beüzemelése, a 
biztonságos és megbízható elindítása lesz 
a legnagyobb kihívás, valamint a terméke-
ink bevezetése az európai piacon.  Nagy a 
felelősségünk mert az egyértelmű gazdasá-
gi érdekek mellett több, mint háromszáz, 
fenntartható és magas hozzáadott értékű 
munkahelyet teremt a poliol beruházás. A 
második, amit említenék, szintén egy nagy, 
a petrolkémiai főváros koncepciót erősí-
tő beruházásunk, az új propilén üzem. Ez 
egy 65 milliárdos zöldmezős beruházás 
itt az iparterületen, ami stratégiailag azért 
meghatározó számunkra, mert a propilén 
ellátásunk egynegyedét ez fogja biztosíta-
ni. Azt gondolom, hogy a történelem idő-
ről-időre megmutatja, hogy a függés nem 
jó, és sokszor kockázatos, ezért a saját ön-
ellátás nemcsak a tiszaújvárosi telephely-
nek, a MOL Petrolkémiának, de az ország-
nak is fontos. A beruházás ütemterv szerint 
halad, most alapozási, építészeti munkák 
folynak, ezt követik majd az acélszerkezeti 
és gépészeti munkák, valamint villamos és 

műszeres munkák. Akárcsak a poliol ese-
tében, itt is új munkahelyeket teremtünk, 
egy kicsit kisebb léptékben, de 30-40 új 
munkahely jön létre a beruházás által. A 
harmadik kihívás - azt gondolom, hogy re-
álisan kell látnunk azt a helyzetet, amiben 
vagyunk - a gazdasági lassulás, visszaesés. 
A petrolkémia márpedig egy ciklikus ipar-
ág, amely ezt le szokta követni. Amikor 
én a MOL-hoz csatlakoztam, akkor pont a 
nehéz időket élte a petrolkémia és amióta 
itt dolgozom az elmúlt 10 év kedvező volt. 
Most szembe szélben kell evezünk, de azt 
gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a 2008-
2009-es válságból egy erős, fókuszált, 
szervezett és fegyelmezett csapat került ki, 
most is ugyanígy fogunk kilábalni ebből a 
nehezebb időszakból.
- Tiszaújváros és a MOL évek, évtizedek 
óta együtt és egyetértésben dolgozik és van 
egy közös alapítványuk is, a Tiszaújváros 
Jövőjéért Alapítvány, ami helyi közössé-
geket, helyi célokat támogat. Hogy látja a 
folytatást vezérigazgató úr?
- Bár nem vagyok környékbeli, tudom, 
hogy a város és a vállalat története közös, 
gyakorlatilag együtt született, együtt nőtt 
fel és vált azzá, ami. Éppen ezért nem is 
kérdés, hogy együtt kell tovább nőni, fej-
lődni. A MOL itt, Tiszaújvárosban szeretné 
felépíteni a régió petrolkémiai fővárosát, 
így a mi sikerességünkhöz elengedhetet-
len a jó kapcsolat a várossal. Ugyancsak 
fontos az a párbeszéd, az a közös gondol-
kodás, egymás támogatása a várossal, ami 
az elmúlt évtizedekben már kialakult. To-
vábbra is támogatói leszünk olyan kezde-
ményezéseknek, amik fontosak számukra 
és a városnak, legyen ez a Tiszaújváros Jö-
vőjéért Alapítvány, vagy akár innovatív öt-
letek felkarolása, a helyi közösségek vagy 
sportrendezvények támogatása, és nem is 
beszélve a fiatalokról, hiszen ugyanúgy, 
ahogy az országnak, egy városnak is kihí-
vás az, hogy miként tartsuk itt a fiatalokat. 
Hisszük, hogy az olyan beruházások, mint 
a poliol, vagy a propilén üzem, lendületben 
tudják tartani ezt a várost és sikerül itt tar-
tani a fiatalságot. 

berta 

Tiszaújváros polgármestere és az MPK 
Zrt. új vezérigazgatója már az első ta-
lálkozásukkor egyeztettek a város életét 
is érintő kérdésekről. A poliol beruhá-
zásról, az együttműködésről, a város tá-
mogatásáról. Mi is erről kérdeztük Dr. 
Fülöp György polgármestert.

- Szeretném elmondani a városlakóknak, 
hogy nyugodtak lehetnek, mert nagyon jó 
kezekben lesz a MOL Petrolkémia. Ve-
zérigazgató úr nagyon elkötelezett a város 
iránt, és nekem rendkívül jól esett, hogy a 
legelső beszélgetéseink egyikén azt mond-
ta, hogy ugyanazokat a dolgokat szeretné 
folytatni, mint az elődje. Az elmúlt évek-
ben, évtizedekben kiváló gyakorlatok 
alakultak ki, a MOL Petrolkémia és Ti-
szaújváros önkormányzata, a város szim-
biózisban él. Ha visszatekintünk az elmúlt 
évtizedekre akkor azt látjuk, hogy akár a 
TVK, akár a MOL Petrolkémia szerves ré-
sze volt a város életének. Ez nemcsak ab-
ból áll, hogy amikor eljön a határidő, akkor 
a cégbefizeti a megfelelő adómennyiséget, 
hiszen az itt élő embereknek, családoknak, 
munkalehetőséget biztosít, és ezen túl ki-
veszi a részét a társadalmi felelősségválla-
lási programból is.  
- Interaktív játszótér a gyerekeknek, elekt-
romos autó a hivatalnak, csak néhány, amit 
a város kapott a MOL-tól. 
- Sok olyan közös projektünk, kapcsoló-

dási pontunk van, amelyek a városlakók 
érdekeit szolgálják, és számomra az na-
gyon fontos volt, hogy a vezérigazgató úr 
és a kollégái megnyugtattak, hogy a közös 
nagy projektünk, a Tiszaújváros Jövőjé-
ért Alapítvány is ugyanúgy fog működni, 
mint eddig, mindenki számíthat arra, hogy 
a Petrolkémia továbbra is integráns része 
lesz a város életének. Túl azon, hogy a 
MOL végzi a befektetési tevékenységet, 
odafigyel a társadalmi felelősségvállalási 
kötelezettségeire is. A MOL Petrolkémia 
és Tiszaújváros önkormányzata is küzd az 
energiakrízissel, és azon gondolkozunk, 
hogy hogyan lehetne a megújuló energia-
forrásokat mind a cég, és ha van rá lehető-
ség, akkor a város életébe is bevonni úgy, 
hogy ez egy közös projektben valósuljon 
meg. Ahogy mondani szoktuk, ez mind a 
városnak, mind a cégnek win-win szituáció 
legyen. Ezen dolgozunk, és azt gondolom, 
ha eljön az idő, akkor ezt közösen be fog-
juk jelenteni. Ez nagyon fontos, mert ez is 
a város működésének stabilitását, egy po-
zitív és világos jövőképet mutat a városla-
kók felé.
- A poliol beruházásról, a jövő beruházá-
sairól egyeztettek már?
- Természetesen ez nekünk is egy nehéz 
év lesz, hiszen mielőtt egy üzem elkezd 
működni, azt közmeghallgatások, egyezte-
tések előzik meg, de vezérigazgató úr na-
gyon elkötelezett volt a tekintetben, hogy 
ugyanazt a nyílt és őszinte kommunikációt 

fogjuk folytatni, mint eddig, mert én azt 
tapasztaltam, hogy ez megnyugtatja a vá-
roslakókat. Tiszaújváros egy rendkívül el-
fogadó, befogadó település, a történetéből 
adódik, hogy egy mesterséges város, aho-
vá a szélrózsa minden irányából költöztek 
ide a lakók annak idején. A városépítő, 
városalapító nemzedék úgy tudott közös-
séggé szerveződni, hogy fontos alapérték 
volt egymás elfogadása. Én azt gondolom, 
hogy azért tud ez a beruházás is békében, 
sikeresen haladni előre, mert a város jö-
vőjét építő vendégmunkásokat a város la-

kói elfogadják. Az is nagyon fontos, hogy 
azért a világot nem az érzelmek, hanem az 
érdekek is mozgatják, és a városnak az az 
érdeke, hogy épüljön a jövő. Nagy öröm-
mel hallottam vezérigazgató úr szavait, 
hogy a petrolkémiai fellegvára vagy fő-
városa leszünk. Én azt tudom ígérni, hogy 
Tiszaújváros önkormányzata mindent el 
fog követni, hogy minden olyan jogi, ad-
minisztratív akadály elháruljon, ami eset-
leg akadályozhatná a beruházás sikeres 
befejezését. 

berta
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Az MPK Zrt. új vezérigazgatója és a polgármester (képünkön jobbra) az elektromos kami-
on átadóünnepségén. 

Az új vezérigazgató, Császár Péter.



Rendületlenül támadnak a vírusok
Influenza, koronavírus, RSV, tripla jár-
vány terjed Magyarországon. Az elmúlt 
hetekben Tiszaújvárosban is merede-
ken emelkedett a vírusos megbetegedé-
sek száma, különösen a kisgyermekek 
között. Van olyan óvodai csoport, ahol 
18 gyermekből csupán hárman vannak, 
máshol összevonják a csoportokat a kis 
létszám miatt. Arról, hogy milyen tüne-
tekkel kell orvoshoz fordulni, és hogyan 
erősíthetjük a gyerekek immunrendsze-
rét, Dr. Gyimes Zsófia gyermekorvost 
kérdeztük.

- Milyen vírusok döntik le a gyerekeket 
mostanság?
- Ahogy lenni szokott ilyenkor január-
ban, februárban, mindenféle légúti vírus-
fertőzéssel jelentkeznek a szülők, a leg-
különfélébb tünetekkel. Rossz közérzet, 
fejfájás, taknyosság, köhögés, ez lehet 
hőemelkedéssel, ritkán lázzal. Most van 
az influenzaszezon, ráadásul még itt van 
a covid, bár nagyon enyhe és visszafogott 
formában, és jött ez az új vírus, az RSV 
(respiratory syncytial virus), ami főleg a 
pici gyerekeknél okoz komoly légúti prob-
lémát. Emellett számos egyéb őszi vírus 
van, mint mindig ebben az időszakban. 
Ezt arra vezethetjük vissza, hogy a víru-
soknak ez az éghajlat kedvez, ez mindig 
így volt és így lesz.
- Sokan panaszkodnak, hogy a köhögés 
hetekig is elhúzódik, ez már szövődményt 
jelent?
- A szövődmény azért komolyabb tüne-
tekkel jár. Magas lázzal, kifejezetten rossz 
közérzettel, légzési nehézséggel. A köhö-
gés egy „tisztességes” vírusfertőzést köve-
tően hetekig fennállhat. A gyermek pulmo-
nológusok úgy tartják, hogy egy 5-6 hetes 
folyamatos köhögés után érdemes foglal-
kozni vele vagy esetleg egy kivizsgálást 
elindítani. Többnyire aki azzal jön, hogy 
köhög a gyerek, az már megint köhög, 
nem pedig még mindig, és ez teljesen más 
dolog, hogyha közte volt már viszonylag 
köhögésmentes időszak. Attól is gyakran 
megijednek a szülők, hogy másképp kö-

hög. De egy normális légúti betegség úgy 
zajlik, hogy először a nyálkahártya duz-
zadt, vérbő, fájdalmas és száraz, azaz szá-
razon köhög és fáj. A gyógyulásnak egy 
szakasza, amikor elkezd váladék képződ-
ni és a száraz köhögés átmegy váladékos 
köhögésbe, ekkor a fájdalom már kisebb. 
Amikor így változik a köhögés, az nem 
szövődménynek a jele. Természetesen egy 
tartósabb, láztalan állapot után kiugró ma-
gas láz, vagy nehézlégzés már mindenkép-
pen orvosi vizsgálatot igényel.
- Az elmúlt években elmaradt az influen-
zaszezon, van most járvány Tiszaújváros-
ban?
- Az elmúlt két év covidos időszakában 
mindent megtettünk, hogy a levegőn ke-
resztül ne terjedjen a koronavírus és ez 
kihatott az influenzavírusra is. Emiatt 
gyakorlatilag két éve nem volt influen-
za-járvány, ha volt is egy-egy eset, a jár-
ványt megfékezte a maszk és hogy távol 
tartottunk mindenkit mindenkitől. Ezért 
a szakemberek azt várják, hogy most ez 
erőteljesebb lesz. Vannak már influenzás 
esetek, de ezt csak a tünetekből tudjuk kö-
vetkeztetni, hiszen a legtöbb vírusfertőzés 
sokszor nagyon hasonló módon zajlik. Na-
gyon nagy influenzajárványról még nem 
beszélhetünk.
- Sokan vettek fel influenza elleni védőol-
tást idén?
- Kevesebben, mint szerettük volna. Jobb 
lenne, ha többen rászánnák magukat erre, 
hiszen nem győzzük hangsúlyozni, hogy 
az oltás felvétele sokkal kisebb rizikóval 
jár, mint maga a betegség. Még akkor is, 
ha kicsi az esélye arra, hogy elkapja az 
influenzát vagy hogy súlyosabb formában 
zajlik. Az oltással mindenhogyan kisebb 
rizikót vállalunk.
- Gyakran hallani, hogy néhány évtizede 
még nem volt ennyi beteg. Valóban így 
van?
- Biztos vagyok benne, hogy ugyanennyi 
beteg volt, csak most mások a körülmé-
nyek. Régen, a nagyanyáink vagy dédanyá-
ink idejében nem volt ennyi bölcsődés és 
óvodás gyerek. Otthon voltak, nem volt 
olyan közösség, ahol természetes, hogy 

egymásnak átadják a vírust. Annak a szü-
lőnek, akinek a gyereke állandóan vissza-
esik, és már megviseli a sok betegség, nem 
tudunk mást mondani, mint hogy vegye ki 
a bölcsődéből. Tehát egyrészt nem voltak 
kicsi kortól ilyen zárt közösségek, ami 
kedvez a vírusoknak, másrészt régebben 
nem csináltak ekkora ügyet egy náthából 
és köhögésből. Bizonyára mi rontottuk el 
valamikor, amikor azt mondtuk, hogy for-
duljanak időben orvoshoz, ez volt minde-
nütt. Hát most a szülők meg akarnak en-
nek felelni és olyan tünetekkel is jönnek, 
amihez nem kell orvosi vizsgálat.
- Mit tehet a szülő, hogy valamelyest meg-
védje a gyereket a betegségektől? Tehet 
egyáltalán bármit is?
- Három dolgot emelnék ki, az első és leg-
fontosabb, hogy ez életkori sajátosság. Az 
immunrendszerünk érik, körülbelül 6-7 
éves korra teszik azt, egyénenként válto-
zóan, amikor megérik az immunrendszer, 
van, akinek korábban, másoknak később. 
Az érés folyamán gyakran vagyunk be-
tegek, az immunrendszernek meg kell 
ismerkednie azokkal a körülöttünk lévő 
kórokozókkal, vírusokkal, amire később 
egy felnőtt nem reagál, mert azt az im-
munrendszer már megtanulta. Alkati do-

log, hogy ki betegesebb, ki nem. Van, aki 
mezítláb szaladgál a hóban, és mégsem 
beteg, a másikat megfújja a szél és máris 
beteg lesz. A másik dolog, hogy nyilván 
függ a szervezet állapotától is. Hogy mi-
lyen kondiban van a gyerek, milyen táp-
láltsági állapota van, mennyit van levegőn, 
mennyit mozog, milyen korszerűen táplál-
kozik. A harmadik, amit már említettem, a 
közösség. Ha valaki nem jár közösségbe, 
jóval ritkábban beteg, mint az, aki közös-
ségbe jár, ráadásul ma már a szülők rá-
kényszerülnek, hogy a még nem teljesen 
egészséges gyereket is muszáj visszavin-
nie közösségbe, különben a munkahelyről 
elbocsátják. Ekkor még fel se tud épülni a 
szervezet, máris kapja a következő impul-
zust és könnyen visszaesik. Hogy mit tud 
tenni a szülő? Én azt gondolom, hogy nem 
kell bedőlni a ránk ömlő reklámoknak a 
vitaminokról és a többiről. Egészségesen 
kell táplálkozni. Annak a gyereknek, ame-
lyik nagyon válogat, évente kétszer egy vi-
taminkúra belefér. De az egészséges élet-
módon túl mást nem tud a szülő csinálni, 
csupán türelemmel elviseli, és tudomásul 
veszi, hogy ennél a korosztálynál ez elő-
fordul, és ezt természetesnek kell venni.

venna

Iskolaérettség a pszichológus szemével
Már negyedik éve kötelező az augusz-
tus 31-ig hatodik életévüket betöltő 
gyermekek számára a szeptemberi is-
kolakezdés, sok szülő mégsem szeretné, 
ha nagycsoportos gyermeke hatévesen 
már iskolapadba ülne. Ők január 18-
ig nyújthatták be iskolahalasztási ké-
relmüket az Oktatási Hivatalhoz, ami 
alapján a hivatal döntött a gyermekek 
sorsáról.

Idén 164 tanköteles gyermek van a Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában, 
közülük 116-an kezdik szeptemberben az 

iskolát. Azok a szülők, akik kérvényezték 
az iskolahalasztást, mind megkapták az 
engedélyt. A kérelemhez a saját, szemé-
lyes állásponton túl óvodapedagógusi vé-
leményt és szakértői értékelést is lehetett 
mellékelni. Idén tízen kértek pszichológiai 
véleményt Bozsik Csilla óvodapszicholó-
gustól, őt kérdeztük iskolaérettségről és 
arról, hogyan hatottak az elmúlt évek tör-
ténései a most nagycsoportos gyermekek 
fejlődésére.
- Előfordul, hogy nem ért egyet az önhöz 
forduló szülők véleményével?
- Nem volt most ilyen, minden esetben 
indokoltnak tartottam a szülők kérését. 

Olyan gyerekekről beszélünk, akikkel én 
már tanév eleje óta foglalkozom, így nem 
voltak ismeretlenek. Amikor a szülők ré-
széről felmerült a kérdés, átbeszéltük és 
kivétel nélkül mindenkivel egyetértettem.
- Hogyan vizsgálja a gyerekeket?
- Külön vizsgálatot nem csinálok, hiszen 
ha további kérelmet nyújtanak be, akkor 
a vizsgálat a szakszolgálat hatásköre. Én 
az óvodai viselkedésüket figyelem meg, 
hiszen nap, mint nap itt vagyok köztük, 
látom őket, megnézem, hogy szociálisan, 
pszichésen milyen problémáik, esetlege-
sen felmerülő képességbeli elmaradásaik 
vannak.
- Mit tapasztalt az idei korosztálynál?
- A hozzám kerülő gyerekek nagy részé-
nél pszichés problémák merülnek fel. Azt 
látom, hogy az idei korosztálynál az a 
gond, hogy ők azok a gyerekek, akik a ko-
ronavírus-járvány idején kezdtek óvodába 
járni, vagy pont, hogy nem tudták emiatt 
elkezdeni. Ők az első évben nagyon keve-
set tudtak óvodába járni, sokat voltak be-
tegek, illetve a szülők is otthon tudták őket 
tartani, így nem voltak elég időt közösség-
ben, ami most bizony meglátszik a szoci-
ális készségeiken. Abban, hogy miképp 
tudnak kapcsolatokat kialakítani, hogyan 
tudnak konfliktushelyzeteket kezelni, 
ezekben még bőven vannak hiányossága-
ik. Néhány gyereknek emiatt képességbeli 
elmaradásaik is vannak, hiszen hiányzott 
az az egy év, amikor fejlesztőfoglalkozá-

sokon vehettek volna részt. Jövőre ezt kel-
lene majd pótolniuk.
- Mikor jelenthetjük ki, hogy iskolaérett 
egy gyermek?
- Azt szoktuk mondani, hogy az iskola-
érettség elérése egy összetett folyamat, 
ami sok-sok tényezőből épül fel. A gyer-
meknek el kell érni egy bizonyos biológiai 
és egy testi érési szintet. Az iskolaérettség 
tehát a szociális és pszichés érési folyama-
toknak az összegzése.
- Mi történik akkor, ha túl korán megy egy 
gyerek iskolába?
- Ha idő előtt kerül be egy gyermek az 
iskolába és még nem áll rá készen, akkor 
már rögtön az elején felmerülhetnek tanu-
lási nehézségek, például lemarad a tanu-
lás folyamatában, mert nem tudja követni 
a tananyagot. Ezen kívül magatartásbeli 
problémák is megjelenhetnek, főként, ha 
szociális elmaradásai vannak a gyermek-
nek. Ha lelkileg sem áll készen az iskolá-
ra, akkor előjöhetnek különböző pszichés 
problémák, súlyosabb esetben pedig akár 
pszichoszomatikus tünetképződéshez is 
vezethet. Az egyik leggyakoribb például a 
hasfájás, minden reggel úgy ébred a gyer-
mek, hogy nem akar iskolába menni, nem 
bír felkelni, rosszul érzi magát. Székreke-
dés is gyakran előfordul ezeknél a gye-
rekeknél, de megjelenhetnek különböző 
szorongásos tünetek is, úgymint a köröm-
rágás vagy a bőr kaparása.

venna
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Bozsik Csilla óvodapszichológus.

Néhány óvodai csoportban a gyereklétszám a negyedére csökkent.



Úton a minőségi pálinka felé
Csak Magyarországon, illetve 
Ausztria négy megyéjében hasz-
nálhatjuk a pálinka megnevezést 
gyümölcspárlatokra, mert ez a szó 
hivatalos védjegy az Európai Unió-
ban. A pálinka hungarikum, és bár 
sokan főzik, nagyon könnyű elron-
tani. Erről a kérdésről tartott előa-
dást Rapcsák Attila pálinka hobbis-
ta, és Pucsok Sándor pálinkabíráló, 
pálinkafőzde-tulajdonos a Derko-
vits Művelődési Központ Ötórai tea 
rendezvényén.

- A pálinkafőzés nagyon nehéz műfaj 
- kezdi a beszélgetést Rapcsák Attila 
-, és nagyon alázatos munka kell hoz-
zá. Olyan, mint egy focimeccs. Van 
a hátvédsor, az alap, ez a gyümölcs. 
Nem mindegy, milyen érettségi szin-
ten szüreteljük. Ha azt akarjuk, hogy 
a pálinka lekvárosabb legyen, akkor 
később kell szedni, amikor már szinte 
túlérett a gyümölcs. Ha azt akarjuk, 
hogy a pálinka virágos illatú legyen, 
akkor 80-90 százalékos érettségnél 
már le kell szedni a termést. Régen 
úgy volt, hogy a jó gyümölcs ment 
lekvárnak, a rossz ment cefrének. Ez 
nem jó, étkezési minőség kell, ez az 
alap. Aztán jön a középsor, a cefrézés. 
Oxigéntől elzárva, különböző tápsók-
kal, pektinbontókkal jobb minőséget, 
és jó kihozatalt tudunk elérni. Nem 
mindegy, milyen a pH-ja, hogy a ká-
ros baktériumok, gombák, tejsav ne 
tudjon elszaporodni. Az is sokat szá-
mít, hogy hol erjesztjük. Én pincében 
szoktam, ahol nem éri a nap. Az sem 
mindegy, hogy mennyi idő után főz-
zük ki. Hallok olyat, hogy még most, 
januárban főzik a tavalyi cefrét. Van 
olyan gyümölcs, amit én öt napon be-
lül kifőzök, hogy ne oxidálódjon. És 
a harmadik sor, a csatársor, a főzés. 
Tudni kell, hogy mennyit vegyünk el 
az elejéből. Ha beleszagolunk egy pá-
linkába és azt érezzük, hogy köröm-
lakklemosó, azt érezzük, hogy tech-
nokol rapid, az káros az egészségre, 
az marad előpárlatnak.
- Nagyon nehéz lehet azt a pontot el-
találni, ahol átváltanak a középpár-
latra.
- Gyakorolni kell, mint mindent - 
mondja Pucsok Sándor. - Gyakor-
latilag a pálinkafőzés úgy történik, 
hogy elkezdjük melegíteni a cefrét, és 
elvesszük az előpárlatot. Ott az elő-
párlat elválasztási pontnál jó, ha a be-
rendezésünk egy modern berendezés, 
és van rajta egy mintavevő csap. Ezen 
a mintavevő csapon keresztül tudunk 

venni 1-2 centiliter párlatot, és illato-
lással eldöntjük, hogy az már közép-
párlat vagy sem. Tehát ezt gyakorolni 
kell. Az se jó, ha túl korán váltunk át 
a középpárlatra, mert akkor előpárlati 
részek, egészségre káros anyagok ma-
radnak a középpárlatban, de az se jó, 
hogyha később váltunk át, mert akkor 
az úgynevezett illatbombát elszalaszt-
juk, ami nagyon szükséges a közép-
párlatba, hogy az friss, élénk, és in-
tenzív legyen. A régi szemlélet szerint 
azt várták, hogy tíz liter cefréből le-
gyen egy liter pálinka, és meg is vol-
tak sértődve, hogyha ezt nem sikerült 
előállítani, de most már egyre többen 
felismerik azt, hogy nem a mennyi-
ség, hanem a minőség a lényeges.
- Megmondom őszintén, nekem mind-
egyik pálinka illata technokol rapid 
és alkohol keverékére hasonlít. Pá-
linkabírálóként hogyan lehet megkü-
lönböztetni, hogy ez most mondjuk 
barackból van, és jó, ez pedig alma és 
rossz?
- Érdekes módon ezt egy átlagos 
ember is egész jól meg tudja külön-
böztetni egy idő után, csak föl kell rá 
hívni a figyelmet, hogy mit is kell ke-
resni. És hogyha azt elkezdi keresni 
az ember, és érzi, akkor gyakorlatilag 
a fejében kialakul egy illatsor, hogy 
kóstolt már egy nagyon jó barackot, 
közepes barackot, nagyon rossz ba-
rackot, és ehhez az illathoz próbál vi-
szonyítani. Tartalmaz-e hibákat, vagy 
pedig éppenséggel egy nagyon friss, 
nagyon élénk, és egy nagyon intenzív, 
gyümölcsre jellemző, a gyümölcshöz 
valamilyen módon köthető illatokat 
vagy aromákat tartalmaz. Mert az a jó 
pálinka, ami ezekkel a tulajdonságok-
kal rendelkezik.
- A borokhoz hasonlóan, pálinkát is 
szoktak ajánlani különféle ételekhez?

- Egy berkenyepálinka olyan, mint 
egy desszertbor - veszi át a szót Rap-
csák Attila. - Nem az a beszélgetős 
fajta, hogy megiszunk belőle sokat, 
mint mondjuk egy furmintból. Abból 
megiszik egyet az ember, mert na-
gyon tömény, de nagyon jó mandulás 
ízvilága van. De ihatunk, mondjuk 
egy alap szilvát, ami egy szép világos 
szilva, attól az ember leül, beszélget, 
és a buli közben igen sokat meg tud 
belőle inni.
- A legtöbben 50-51 fokos pálinkát 
csinálnak, miért szokták ilyen erősnek 
meghagyni? Nekem így olyan, mintha 
leégetné a nyelvemet.
- Én 45 és 47 között főzöm, ott sze-
rintem az alkohol és az íz, aroma, illat 
egyensúlyban van. Itt is el kell találni 
az egyensúlyt, hogy ne nyomja el az 
alkohol a gyümölcsöt.
- Miért jó pálinkát inni?
- Stresszoldó, jó hangulatot csinál, él-
vezeti értéke van. Azt mondja a fiam, 
hogy ő whiskyt iszik, az ugye gaboná-
ból van. Más egy alma, más egy szil-
va, az ízük olyan csodálatos. Más az 
íze egy málna pálinkának, vagy egy 
birsnek, ami citrusos, vagy egy Irsai 
Olivérnek, ami akár a liliom vagy a 
rózsa, az illatok parfümös vége jele-
nik meg benne. Ez a változatosság ad 
neki élvezeti értéket.
- Mindenki megtalálja benne az él-
vezeti értéket, amit ő éppen előtérbe 
helyez - teszi hozzá Pucsok Sándor. - 
Magyarországon nagyon kiváló gyü-
mölcsöket termelünk, ezekből nagyon 
kiváló pálinkákat lehet készíteni. Sze-
rintem nincs semmi párja, mivel ez 
annyira a gyümölcs velejéből készül, 
ezt bármilyen ital elé lehet helyezni és 
fogyasztani. Természetesen csak mér-
tékkel.

Surányi P. Balázs

Jutalmazták 
a legjobbakat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány évtizedek óta 
támogatja a város legsikeresebb tanulóit. Ebben a fél-
évben is osztottak pénzjutalmat, az általános iskolák 
felső tagozatos és a középiskolai osztályok legjobbjait 
díjazták szerda délelőtt.

85 diák kapott tanulmányi ösztöndíjat az alapítványtól - 
melyet az önkormányzat finanszíroz - ebben a félévben. 
A díjazottakat az osztályfőnökök javaslatára az alapítvány 
kuratóriuma választja ki. Az állandó tiszaújvárosi lakó-
hely és a kimagasló tanulmányi eredmény mellett a szor-
galmat, a versenyeredményeket, a magatartást és a közös-
ségi munkát is figyelembe veszik.
- Már negyedszer kapok ösztöndíjat, de most is nagyon 
örülök neki, hiszen rengeteget dolgoztam érte - kezdte 
Laczai Dávid, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulója. - Sokat tanulok minden 
nap, motivál ez az elismerés is, de nyilván a saját jövőm 
is ösztönöz. Ami még szerintem fontos, hogy a tanár is 
lássa rajtunk, hogy igenis érdekel minket a tanulás. Ezt az 
összeget félreteszem egy laptopra, amit majd a gimnázi-
umban fogok használni.
- Azt hiszem, hogy minden diáknak óriási elismerés az, 
hogyha az iskolában bármilyen díjat kap azért, hogy ő jól 
tanul - mondta Gyarmati Anikó, a Tiszaújvárosi Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola pedagógusa - Ezért 
az ösztöndíjért nagyon megdolgoznak a gyerekek és min-
den osztályfőnöknek nagyon nehéz volt a döntés, mert van 
olyan osztály, ahol több kitűnő tanuló is volt. Nekem is na-
gyon nehéz volt kiválasztani a diákomat, de bízom benne, 
hogy év végén is, meg a következő félévben is lesz még 
lehetőség erre az ösztöndíjra.
A díjátadókon Pap Zsolt és Molnár István alpolgármeste-
rek, valamint Kiss Zoltán képviselő-testületi tag is gratu-
lált a tanulóknak. Ebben a félévben a kuratórium közel 2,5 
millió forintot osztott szét a diákok között.
- Nagyon fontos az alapítványunknak, hogy félévről fél-
évre ösztöndíjjal támogathatjuk Tiszaújváros legkima-
gaslóbb tanulmányi eredménnyel rendelkező diákjait - 
nyilatkozta Makrai Marianna, a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke. - Most 85 tanulót dí-
jaztunk, mindannyian 30 000 forintot kaptak. Azt gondo-
lom, hogy ez az összeg egy általános iskolásnak, de azért 
még egy középiskolásnak is jó célt tud szolgálni, biztosan 
hasznos dolgokra fogják költeni.
Az ösztöndíjasok névsora lapunk 7. oldalon található.

venna
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Közel 2,5 millió forintot osztott szét az önkormányzat, 
egyenként 30 000 forintot kaptak a legsikeresebb diákok.

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 12 ta-
nuló vehette át az ösztöndíjat, ebben a félévben ők tanul-
tak a legjobban. Pálinkamustra a 2022-es szederkényi szüreti mulatságon.

Pucsok Sándor pálinkabíráló, főzőmester és Rapcsák Attila pálinka hobbista.



Tudatos pénzkezelés, kiszámíthatóbb jövő
Családi pénzügyek címmel a pénzügyi 
tudatosságot erősítő programsorozat 
kezdődött a Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban. A novemberig tartó, havi rend-
szerességgel jelentkező klubdélutánok 
vezetője, Szeghő Kornélia adótanács-
adó, könyvvizsgáló, pénzügyi oktató há-
rom évtizedes szakmai tapasztalatával 
hasznos, egyszerűen kivitelezhető taná-
csokkal kívánja segíteni az érdeklődőket 
a gazdasági helyzet okozta nehézségek 
átvészelésében.

Január 31-én többek között az egyéni 
költségvetés megtervezésével, a vésztar-
talék képzésével, valamint a bevételek és 
a kiadások követésével, rendszerezésével 
kapcsolatos tudnivalókkal gyarapodtak a 
jelenlévők.
- Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, 
bízom abban, hogy kapok itt olyan ötlete-
ket, amelyekkel a költségvetésemet hosszú 
távon egyenesben tudom tartani - mondja 
a hallgatóság soraiból Csőkéné Enikő. - 
Fontosnak tartom a pénzügyi tudatosságot, 

évek óta magam is rendszeresen feljegy-
zem a kiadásaimat és próbálom előre meg-
tervezni azokat, ami az infláció emelkedé-
se miatt igencsak nehézzé vált az elmúlt 
hónapokban.
- Tíz éve elkötelezett híve vagyok a pénz-
ügyi tudatosság erősítésének a lakosság 
körében - kezdi a klubdélutánok céljának 
ismertetését Szeghő Kornélia. - Vállalko-
zókkal és munkavállalókkal egyaránt napi 
kapcsolatban vagyok, és azt látom, hogy 
sokszor nagyon nehezen kezelik a pénz-
ügyeket, nem megfelelő döntéseket hoz-
nak. Abban szeretnék segíteni, hogy ez 
megváltozzon.
- Hol lát problémákat?
- Leginkább a pénz kezelésében. Magán-
személyeknél és cégeknél egyaránt azt 
tapasztalom, hogy pénzügyi nyilvántartás 
híján ritkán valósul meg a kiadások átte-
kintése, megtervezése és a bevételek ösz-
szegzése, ami most - az életkörülményeink 
változása miatt - elengedhetetlen. Muszáj 
változtatnunk a hozzáállásunkon, a jelen-
legi helyzetben át kell gondolnunk, hol 
húzzuk meg a nadrágszíjat, és szükséges 

átnézni, hol kell változtatnunk ahhoz, hogy 
könnyebben átvészeljük ezt az időszakot.
- Milyen témakörökben ad majd tanácso-
kat a következő hónapokban?
- Szó lesz az egyéni-családi költségvetés 
megtervezéséről, beszélni fogunk a költ-
ségek követéséről, de érintünk majd más 
témákat is. Például, hogy az egyéni lehe-
tőségeket figyelembe véve kinek és mikor 
érdemes lakást vásárolni, ki engedheti meg 
magának az autóvásárlást, és mivel jár egy 
gépjármű fenntartása. De beszélek majd a 
pénzzel kapcsolatos tévhitekről, és minden 
olyan módszert ismertetek, amelyek a se-
gítségünkre lehetnek.
- Mire számít, mi vár a lakosságra?
- Egy magánszemély megélhetésre fordí-
tott kiadásai elérik a bevétele 54%-át min-
den hónapban. Mivel az árak jóval nagyobb 
mértékben növekednek, mint a háztartások 
bevételei, ezért átmenetileg nagyon so-
kaknak az életszínvonal csökkenését ered-
ményezi majd ez a folyamat. Ugyanakkor 
ennek egyszer csak vége lesz. Miután az 

infláció visszaszorítását célzó kormányzati 
és jegybanki intézkedések - összhangban 
az európai uniós jogszabályokkal - lezaj-
lanak, újra növekedési pályára áll majd a 
gazdaság, amely ciklikus jellegéből adódó-
an általában hétévente visszaesik. 
- Kinek lesz nehezebb az előttünk álló idő-
szak?
- Mivel az Alaptörvény rögzíti, hogy a 
gyermek köteles anyagilag segíteni a szü-
lőket, ha nehéz helyzetbe kerülnek, ezért a 
nyugdíjasok nehézségei mellett a fiatalokat 
sújtó többletteherre is számítani kell sok 
esetben. 
- Mikorra teszi a megkönnyebbülés várha-
tó idejét?
- Arra számítok, hogy a korábban tapasz-
talt negatív hullámokhoz képest jóval rö-
videbb lefolyású lesz a mostani, két-három 
év múlva lehetünk túl rajta.
Szeghő Kornélia következő előadása feb-
ruár 28-án lesz a városi könyvtár előadó-
termében.

Ördögh István
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Szeghő Kornélia elkötelezett híve a pénzügyi tudatosságnak.

Sokan érdeklődtek a pénzügyek iránt.



A kultúra napja a Nikodémusban
Nemzeti himnuszunk befejezésének 
és Petőfi Sándor születésének két-
századik évfordulójáról emlékeztek 
meg múlt vasárnap a Nikodémus 
Idősek Otthonában. A jeles alka-
lomból egy minitárlatot is rendez-
tek olyan tárgyakból, amelyek Pe-
tőfi Sándor korához és személyéhez 
köthetők.

- Dicsérjétek az Urat! Boldog az em-
ber, aki féli az Urat, s az ő parancso-
lataiban igen gyönyörködik. Hős lesz 
annak magva földön; a hívek nemze-
déke megáldatik. Gazdagság és bő-
ség lesz annak házában, s igazsága 
mindvégig megmarad - idézte a 112. 
zsoltár sorait megnyitóbeszédében dr. 
Varga István református lelkipásztor, 
az otthon igazgatója.
Tiszaújváros önkormányzata nevében 
Molnár István alpolgármester kö-

szöntőjét Varga-Somogyi Istvánné és 
Tamás Antalné önkéntes gondolatai 
követték. 
- Amit az utókor tehet és kötelessége 

is megtenni, hogy költészete sokszínű 
világából időről-időre válogat, éb-
ren tartva ezzel emlékét, átörökítve 
nemzedékről nemzedékre - emelte ki 
Petőfi Sándor életének és munkássá-
gának jelentőségét Varga-Somogyi 
Istvánné, az intézmény kulturális éle-
tének szervezője.
- A himnusz imát jelent. A nemzeti 
imánk méltó arra, hogy minden év-
ben ünnepnapja legyen. A Himnusz a 
nemzeti színű zászló és a Szent Ko-
rona mellett a harmadik jelképünk. 
Magában hordozza a magyarság ha-
gyományait - hangsúlyozta Kölcsey 
Ferenc versének értékét Tamás Antal-
né, az intézmény önkéntese.
A történelmi visszatekintésekkel, ke-
véssé ismert egyházi énekekkel, nép-
dalokkal, Petőfi-versekkel és hang-
szeres produkcióval tarkított ünnepi 
műsort az otthon lakói és önkéntesei 
közösen adták elő.

Ördögh István

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Juhász Péter Zoltán 5.a, Tóth Emma Dorka 5.b, Tóth 
Réka 6.a, Kalu Nóra 6.b, Orgován Virág 6.c, Papp Szil-
via Viktória 7.a, Mezei Kitti 7.b, Kiss Emese 8.a, Káp-
lár Andrea 8.b, Bordás Alexandra 8.c

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

Lukács Ákos 5.a, Kiss Dóra 5.b, Fekete Nóra 5.c, Suba 
Flóra 6.a, Tóth Milán Bence 6.b, Veréb Regő 6.c, Ba-
konszegi Dorina 7.a, Zilahi Korina 7.b, Dósa Fruzsina 
7.c, Laczai Dominik 8.a, Bukta Gergő 8.b, Laczai Dá-
vid 8.c

Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola és Óvoda

Rendes Emma 5.a, Szonda Noémi Viktória 5.b, Járai 
Szebasztián 6.a, Varga Dóra 6.b, Kádár Anna 7.a, Ko-
vács Péter 7.b, Turjanicza Botond Bogdán 8.a, Nagy 
Gréta 8.b

Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola

Suhajda Gábor 5.a, Kövér Ábel Zovát 5.b, Áfra Botond 
6.a, Andrássy Lujza Fanni 6.b, Ale Bence 7.a, Jakab 
Szófia 7.b, Gulyás Gréta 8.a, Koncz Lia 8.b

Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium

Molnár Dóra Laura 7.H, Ugrai-Havas Simon 8.H, 
Dömsödi Dóra Lili 9.A, Sipos Vilmos 9.B, Aczél Már-
ton Ádám 9.E, Pap Gréta 9.H, Szarka Dániel István 
10.A, Muha Evelin Klaudia 10.B, Kovács Hanna 10.D, 
Veréb Ádám 10.E, Cziáky Ádám 10.H, Nagy Balázs 
11.A, Mészáros Áron 11.B, Nagy Alexandra Natália 
11.D, Bodnár Brigitta 11.E, Bartha Viola 11.H, Krupa 
Orsolya 12.A, Sugár Anett 12.B, Majoros Panna 12.D, 
Sipos Adrienn 12.E, Kosina Réka 12.H

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Technikum és Szakképző Iskola

Szlávik Levente 9.EP, Farkas Krisztián 9.G, Kiss Pé-
ter László 9.I, Kiss Eszter Mariann 9.Ü, Farkas Kevin 
1/9.H, Antal Melissza Tifani 1/9.SZ, Poór Benett Zsolt 
10.E, Nagy Dominik 10.I, Tamás Ádám Jácint 10.GM, 
Szabó Henrietta 10.PÜ, Kun Dávid 10.PI, Fábián Ben-
ce 2/10.SZ, Fekete Csaba 2/10.V, Demkó Milán 11.IE, 
Zelei Gergő 11.GM, Firtkó Laura 11.P, Szilágyi Anikó 
11.Ü, Szabó Dániel 3/11.K, Ládi Dominik 3/11.V, Ja-
kab Dóra 12.EK, Krajnyák Kevin 12.MG, Vitos Virág 
12.T, Boros Gergő Nándor 5/13.M, Jávorszki Csenge 
5/13.TK, Forgács Dániel 2/14.EG

Mecénás ösztöndíjasok
2022/2023-as tanév, I. félév

2023. február 3. 7. � Kultúra/Oktatás

Az ünnepi műsort az otthon lakói és önkéntesei adták elő.

Minitárlatot is rendeztek a Petőfi bicentenárium alkalmából.



Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő

városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére 

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat teljes szövege megtalál-
ható a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2023. február
Február Helye Ideje Kinek a részére

06. hétfő
Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 Esély Napközi Otthon

08. szerda

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Bóbita,Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

09. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3. sz. pavilon 07.30-9.00 Bölcsődés gyerek és al-
kalmazott befizetés

Bölcsőde 3. sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés

13. hétfő
Kazinczy-ház 

(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

14. kedd Kazinczy-ház
(Széchenyi Iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

15. szerda

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

16.                        
csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Bölcsőde 3. sz. pavilon 08.30-12.00
Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelése

22.                    
szerda

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház 
(Központi Étterem) 8.00-15.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita,Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

23.                       
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

27. hétfő Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

28. kedd Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György polgármester

a 2. sz. választókerület képviselője

2023. február 6-án (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján történik, negyedórás 
beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője

2023. február 6-án (hétfő) 16.00 órától Tiszaszederkényben
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház), 

2023. február 7-én (kedd) 16.00 órától a Tisza-parti város-
részben (Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán 

a 3. sz. választókerület képviselője

2023. február 8-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Bölcsőde egész nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek 
bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének 
ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2023. június 26. - július 21. között
Szivárvány óvodája

(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Tündérkert óvodája

(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
2023. július 24. - augusztus 18. között

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2023. június 26. - július 21. között

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2023. július 24. - augusztus 18. között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2023. augusztus 21-étől minden épület teljes nyitva tartással üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Pap Zsolt alpolgármester

a 6. sz. választókerület képviselője

2023. február 7-én (kedd) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormány-
zati tárgyaló. 

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosz-
tással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Tisza úti vásár következő idő-
pontja 2023. február 10. (péntek).

Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. 

üzemeltető

8. � Közlemény 2023. február 3.



Pályázhatnak a civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
civil szervezetek számára. 
Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti rendez-
vényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési költségeihez 
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel 
bejegyzett és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat 
által létesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak 
szerint, szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében 
található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség 
fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti 
bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének 
erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fej-
lesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmódra ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hiva-
tala által erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolá-
sával, papíralapon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó for-
manyomtatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem le-
tölthető a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehe-
tő ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2023. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, 
melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a fel-
használás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tály: 548-032, 548-066

Pályázat büfé üzemeltetésére
A Tiszaújvárosi Sport-Park 

Nonprofit Kft. 
bérleti üzemeltetésre meghirdeti 

a tulajdonában álló, 
Tiszaújvárosi Sportcentrumban található 2 büfét

1. büfé: 83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű 
ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű 
ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye: Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2023. február 15.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk 
(pályázat tartalma, szerződéses kötelezettségek, elbírá-
lás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi 
elérhetőségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030

Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
Az utóbbi időben többször előfordult, hogy hétvégén, hivatali időn túl érkezett a la-
kosság részéről közvilágítási bejelentés, melyet csak hétfőn tudtunk a szolgáltató felé 
továbbítani.
A hatékonyabb és gyorsabb hibaelhárítás érdekében a lakosságnak lehetősége van 
közvetlenül (telefonon, e-mailben, illetve online hibabejelentőn keresztül) a szolgál-
tató felé bejelenteni a meghibásodást, nem szükséges a Polgármesteri Hivatal részére 
elküldeni a bejelentést. 
Természetesen amennyiben hozzánk érkezik bejelentés, azt a jövőben is továbbítani 
fogjuk a szolgáltató felé a hiba mielőbbi elhárítása érdekében.
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 06 80/42-43-44.
Az MVM Next EnergiaApp-jában található közvilágítás hibabejelentésen keresztül.
A https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton a 
Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

2023. február 3. 9. � Közlemény/Hirdetés



Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 Kiss Pálné (szül.: szántai Gizella) 
88 éves korában elhunyt. 

Temetése 2023. február 08-án (szerda) 
14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti 
szolgálatot február 5-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszer-
tár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd február 6-tól 
(hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., 
tel.: 49/340-052) látja el. A telefonos készenléti szol-
gálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után 
kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezés-
re állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes 
gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgál-
ja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
                                        Hétköznap      Szombat   Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Február 03. péntek: Szent Balázs ünnepe. Szentmise és 
Balázsáldás 18.00.
Február 03. első péntek, idősek, betegek, idősotthonok 
látogatása.
Február 05. vasárnap 11 órakor gyermekmise. Félévi 
bizonyítványok megáldása.
Február 07. kedd 19 órakor egyházközségi képvise-
lő-testületi ülés (Tiszaújváros).
Február 11. szombat: Betegek világnapja - a 18.00 órai 
szentmise keretében betegek Szentségének kiszolgálta-
tása.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 
18.00. 
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 
11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia. Az 
első halottak szombatja február 11-én lesz. Kérjük a 
kedves testvéreket, írassák be elhunyt szeretteik nevét, 
akikért  öt alkalommal végzünk Szent Liturgiát és pan-
nichidát (gyászszertartást).
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros:
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
A mezőcsáti színtársulat előadása a Nikodémus Idő-
sek Otthonában (Tiszaújváros, Rózsa u. 16.): vasárnap 
15.00 óra.
BeszélgetŐ bibliaóra: szerda 17.00 óra.
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új telefonszám: 06-49/739-194.

Február 8., szerda
18:00 HétHatár: Pályázat civil szervezeteknek - 
Egyetemere fel! - Légy ünnepi szónok! - Boltról 
boltra - Pénzügyeink - Készülőben az Évkönyv - 

Szavazz az Év sportolóira - TESCO-gyűjtés - Telt-
házas táborok - Távleolvasás - Termáldömping 

18:15 Hétről-Hétre: ...és Ön mit gondol? Várme-
gye, emelt érettségi, diploma-nyelvvizsga - Raly-
ly cross versenyző diákjaink - TFCT-Cigánd edző-

mérkőzés - Lányok a palánk alatt 
Utána az adás ismétlése másnap 11 óráig

Február 10., péntek
18:00 B4 híradó

Utána ismétlés másnap 11 óráig

A Tisza TV műsora Tisztújító 
nyugdíjasok

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnökségének 
4 éves megbízatása lejár. Felhívjuk az  egyesületi ta-
gok figyelmét, hogy a 2023. évi közgyűlés előkészítése  
érdekében egyesületi elnökre és az elnökség tagjaira 
javaslataikat a megválasztott jelölőbizottság tagjainál 
személyesen az egyesület irodájában (Kazinczy út 3.) 
január 31-én, február 7-én, február 14-én, február 21-
én, február 28-án 8-tól 11 óráig, vagy a következő tele-
fonszámokon adhatják le. Pöstényiné Harangi Gizella, 
a jelölőbizottság elnöke 20/316-4428, Nagyné Balázs 
Éva, a jelölőbizottság tagja 20/211-8378.

Nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok
A törvénynek megfelelően már megtekinthetők a képvi-
selő-testület tagjainak 2022. évi vagyonnyilatkozatai. Az 
új Önkormányzati Tájékoztató Rendszer címe: http://otr.
tujvaros.hu A főoldalon a fenti kék sávban a Képviselők 
feliratra kell kattintani és megjelenik a képviselők listá-
ja (közvetlen címe: http://otr.tujvaros.hu/kepviselok). A 
képviselők nevére kattintva betöltődik az adatlapjuk, és 
a vagyonnyilatkozatuk letölthető formában.

10. � Sokféle 2023. február 3.
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Vipera
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk februári 
sorozatunkat. A megfejtéseket feb-
ruár 28-ig EGYBEN várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

Januári nyertesünk:
Szutor Istvánné



A Sportcentrum eseményei
Február 4. (szombat)

Labdarúgás
10.00 Bozsik Torna U11 csapatok részére  
	 	 	 											Játékcsarnok,	Edzőterem
10.00	FCT	U16	-	DEAC	U15	edzőmérkőzés
	 	 	 	 															Műfüves	pálya
12.00	FCT	U19	-	DEAC	U17	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 	 															Műfüves	pálya
14.30	FCT	U15	-	Felsőzsolca	U15	edzőmérkőzés	
	 	 	 	 															Műfüves	pálya

Február 5. (vasárnap)
Labdarúgás
12.00 TFCT - Cigánd SE
felnőtt	csapatok	edzőmérkőzése		 				Füves	pálya

Egy-egy félidő váltott ellenfelekkel
LABDARÚGÁS. A tervezett edző-
meccsek meghiúsultak, de így sem 
maradt mérkőzés nélkül a hétvégén 
a Tiszaújváros felnőtt csapata. A 
diósgyőriek és az újpestiek rugal-
masságának köszönhetően az UTE 
II. és a DVTK II. ellen játszhatott 
egy-egy félidőt a gárda.

UTE II. - Tiszaújváros 1-0  

TFCT:	Herceg	P.,	Varjas	L.,	Gelsi	L.,	
Valkay	R.,	Tóth	S.,	Géringer	L.,	Tóth	
B.,	Fajkó	Á.,	Vitelki	B.,	Gottfried	D.,	
Nagy	D.
Hajtós	 félidőt	 játszottak	 a	 csapatok,	
inkább	 az	 UTE	 akarata	 érvényesült,	
ami	egy	hibát	követően	a	15.	percben	
gólban	 is	 megmutatkozott.	 Futásban	
egy-két	 játékostól	 sokkal	 többre	 van	
szükség,	 sebességben	 is	van	még	 ja-
vítani	való.

DVTK II. - Tiszaújváros 0-3

TFCT:	Herceg	P.,	(György	K.),	Varjas	
L.,	 (Valkay	 R.),	 Gelsi	 L.,	 (Lehócz-
ki	B.),	Nagy	P.,	Lőrincz	P.,	Géringer	
L.,	(Bussy	D.),	Gottfried	D.,	Tóth	B.,	

Tóth	S.	 (Vitelki	B.),	Boros	G.	 (Mol-
nár	M.),	Páll	Zs.
Gól:	Páll	Zs.	2,	Lehóczki	B.
A	második	 45	 percben	 fegyelmezett	
játékot	mutatott	 a	 csapat,	 harcosság-
ban	is	felvette	a	kesztyűt.	Gólokat	 is	
sikerült	rúgni,	illetve	fejelni,	így	ez	a	
félidő	sima	győzelemmel	zárult.
A	felkészülés	eddigi	szakaszában	jöt-
tek-mentek	a	próbajátékosok,	eddig	4	
játékos	érkezett,	így	a	keret	még	nem	

tekinthető	véglegesnek.
Mahalek	 Marcell,	 Tóth	 Csaba,	 Erős	
Tibor	 és	Kundrák	Adrián	 is	még	 sé-
rült,	így	Vitelki	Zoltán	vezetőedző	20	
játékossal	gazdálkodhatott	Diósgyőr-
ben.
Vasárnap	 az	utolsó	 felkészülési	mér-
kőzés	 a	 tervek	 szerint	 az	 átigazolási	
időszakban	 rendkívül	 megerősödött	
vármegyei	 I-es	Cigánd	 ellen	 lesz	 12	
órakor.

21. forduló, február 12. (vasárnap) 14:00
Tiszaújváros - Putnok

22. forduló, február 19. (vasárnap) 14:00
Tiszaújváros - Kisvárda II. 

23.	forduló,	február	26.	(vasárnap)	14:00
Hatvan	-	Tiszaújváros

24. forduló, március 5. (vasárnap) 14:00
Tiszaújváros - Békéscsaba II. 

25.	forduló,	március	12.	(vasárnap)	14:00
Füzesgyarmat	-	Tiszaújváros

26. forduló, március 19. (vasárnap) 14:00
Tiszaújváros - DVSC II. 

27.	forduló,	március	26.	(vasárnap)	11:00
Vasas	II.	-	Tiszaújváros

28. forduló, március 29. (szerda) 16:00
Tiszaújváros - DVTK II. 

29.	forduló,	április	2.	(vasárnap)	16:00
Tiszafüredi	VSE	-	Tiszaújváros

30. forduló, április 9. (vasárnap) 16:00
Tiszaújváros - Sényő

31.	forduló,	április	12.	(szerda)	16:00
Karcag	-	Tiszaújváros

32. forduló, április 16. (vasárnap) 17:00
Tiszaújváros - BKV Előre

33.	forduló,	április	23.	(vasárnap)	17:00
Jászberény	-	Tiszaújváros

34. forduló, április 26. (szerda) 17:00
Tiszaújváros - Körösladány

35.	forduló,	április	30.	(vasárnap)	17:00
DEAC	-	Tiszaújváros

36. forduló, május 7. (vasárnap) 17:00
Tiszaújváros - BVSC-Zugló

37.	forduló,	május	14.	(vasárnap)	17:00
Hajdúszoboszló	-	Tiszaújváros

38. forduló, május 21. (vasárnap) 17:00
Tiszaújváros - Eger

A Tiszaújváros tavaszi menetrendje

Szépen muzsikált 
az Ifjú Phoenix

KOSÁRLABDA. Vitézkednek a Phoenix KK legifjabb-
jai. Legutóbb magabiztos kettős sikert értek el biztató 
játékkal a vármegyei mini bajnokságon.

Ifjú Phoenix - Szerencs
44-14 

(12-4,	10-4,	12-0,	10-6)
Tiszaújváros:	Versényi	 (15),	Pólik	 (15),	Kada	 (6),	Varga	
(5),	Székvölgyi	 (3),	Farkas,	Pellei.	Edző:	Drahos	Gábor,	
Bán Tibor.
Drahos Gábor vezetőedző:	 Építkezési	 terveink	 fontos	
tégláját	képezi	a	mini	bajnoki	versenyzés,	hiszen	nálunk,	
ebben	a	csapatban	csak	a	2013-2014-es	korosztály,	azaz	a	
leg-,	és	a	még	annál	is	fiatalabbak	léphetnek	pályára.	Szé-
pen	dolgoztak	a	fiúk,	sok	remek	mozzanattal	lepték	meg	
a	hálás	 szülőket.	Magabiztosan	 játszottak,	 és	 igyekeztek	
megfogadni	a	tanácsokat	is,	így	egyre	több	dolgot	ismétel-
tek	egyre	ügyesebben	a	meccsen.

MEAFC-Vörösmarty - Ifjú Phoenix
27-40

(3-10,	8-14,	10-2,	6-14)
Tiszaújváros:	Versényi	 (13),	Varga	 (10),	Kada	 (8),	Pólik	
(6),	Pellei	(2),	Székvölgyi	(1),	Farkas.	Edző:	Drahos	Gá-
bor, Bán Tibor.
Drahos Gábor:	Fárasztó	sebességgel	közlekedtünk	a	pá-
lyán	oda	és	vissza	is,	de	a	folyamatos	cseréknek	köszön-
hetően	 fenn	 tudtuk	 tartani	 a	 tempót	 végig.	 Irányváltás,	
helyezkedés	 és	 indítás	 terén	 is	 volt	 előrelépés.	A	 pálya	
hatalmas	területeit	is	egyre	jobban	kihasználtuk.	Engedve	
a	mérkőzés	utáni	szülői	nyomásnak:	nos,	meg	szeretném	
dicsérni	a	csapatot,	 tehát	meg	kell,	hogy	mondjam,	 igen	
szépen	muzsikáltak	a	fiúk.	Nagyon	várom	már	a	követke-
ző	közös	edzést	velük.

Ösztöndíjas Szegi
Jövő	 Reménységei	 ösztöndíjat	 kapott	 Szegi	 Zsombor	
a	TKKSE	kenusa.	A	Kolonics	György	Alapítványhoz	
évente	 pályázhatnak	 azok	 az	 utánpótlás	 korú	 kajako-
sok	és	kenusok,	akik	még	iskolába	járnak	és	hazai	vagy	
nemzetközi	 eredményeik	 is	 vannak.	 A	 tiszaújvárosi	

Szegi	 Zsombor	 tavaly	
az	 Olimpiai	 Reménysé-
gek	 Versenyén	 elsőként	
ért	 célba	 500	 méteren,	
de	 a	 maratoni	 világbaj-
nokságon	 is	 aranyérmet	
szerzett	 korosztályában.	
A	 sportoló	 és	 edzője,	
Krucsay	 József	 	ünnepé-
lyes	 keretek	 között	 ve-
hették	át	az	elismerést	az	
alapítvány	évzáró	esemé-
nyén.		

2023. február 3. 11. � Sport

A Phoenix ifjai (sárgában) nagy tempót diktáltak.

Az UTE II. elleni csapat.



12. � Rendezvények 2023. február 3.
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