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Tiszaújváros önkormányzatának minap elfogadott 12,5 milliárd forintos költségvetésének alapkövei a közhatalmi-, és a fi-
nanszírozási bevételek. A helyi adók (iparűzési, építmény, idegenforgalmi), és az ezekhez kapcsolódó egyéb bevételek, illetve 
a belföldi értékpapírok értékesítéséből, a lekötött betétek megszüntetéséből származó bevételek tartoznak ide. Lapunk 3. 
oldalán ezeket vesszük górcső alá.
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Felhívás 
koszorúzásra

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordu-
lója alkalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, 
melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék 
elhelyezni 2023. március 15-én (szerda) 18.30 órától a 
Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészítése ér-
dekében részvételi szándékukat írásban jelezzék márci-
us 8-án (szerda) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Könyvtár igazgatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet 
és a koszorúzó személy(ek) nevét. 
A koszorúkat a művelődési központban március 15-
én 10.00 órától 16.00 óráig lehet leadni: Tiszaújváros, 
Széchenyi út 2.
Tel/fax: 49/542-004
e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán igazgató

A biztonsági övet ellenőrizték
Ismét országos Roadpol akciót 
hirdetett a rendőrség, amihez a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság is 
csatlakozott. A passzív biztonsági 
eszközöket, mint a biztonsági öv, a 
gyerekülés, a motorosoknál pedig 
a bukósisak használatát ellenőriz-
ték. 

- Nem lehet elég alkalommal felhívni 
a figyelmet arra, hogy mennyire fon-
tosak ezek a biztonsági eszközök - 
nyilatkozta lapunknak Lipták Ferenc, 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti alosztályveze-
tője. - Egy nagyobb ütközéskor életet 
is menthet, de még egy kisebb kocca-
náskor is súlyos sérülésektől védheti 
meg az autó vezetőjét, és persze az 
utasokat is. Sajnos ez valamiért még 
mindig nem magától értetődik sok-
szor az autóban utazóknak, amit a 
mostani akciónk is bizonyít. Egy hét 
alatt 141 olyan autóst ellenőriztünk, 
ahol vagy a jármű vezetője vagy az 
utasok nem voltak bekötve. Ezekben 
az esetekben, ha lakott területen be-
lül történt a szabálysértés, akkor 10 
ezer forint a pénzbírság, valamint 
három büntetőpont is jár a járműve-
zetőnek, lakott területen kívül pedig 
15 ezer forint bírságot kap a szabály-
talan autós. 

ema

Jubilál a Tiszavirág
Negyedszázada jóban, rosszban. Fennállásának 25. év-
fordulóját ünnepelte a Tiszavirág Idősek Klubja.

- Az igazi célja egy nyugdíjas klubnak az, hogy az otthoni 
magányt feloldja - hangsúlyozta dr. Fülöp György polgár-
mester ünnepi köszöntő beszédében szerda délután, a klub 
Mátyás király úti székhelyén. 
Az alapításkor, 1998. február 2-án 36 fő lépett be a cso-
portba. Ma már csupán 19 fős a taglétszám, de az aktivitás 
és az összetartás egy cseppet sem csökkent. Sokan szinte 
minden napjukat a klubszobában kezdik. Együtt ünneplik 
a jeles eseményeket, szervezik a kirándulásokat. Egymás 
támaszai a mindennapokban, közösen teszik aktívabbá a 
nyugdíjas éveiket.
 A negyedszázad élményeire egy jubileumi ünnepségen és 
egy „25 év képekben” című kiállítással emlékeztek egyko-
ri alapítók, jelenlegi tagok.  

Ünnepi díszben a klubszoba.

„Focus on the road”. A biztonsági övek használatát is ellenőrizték a rendőrök.

Egy hétig tartott az akció.



Törökországból jöttem, mesterségem életmentő
Újabb földrengésekről jöttek hírek hét-
főn Törökországból, egy héttel azután, 
hogy levonultak a mentőcsapatok a 
területről. A magyar mentőalakulatok 
tagjai között volt egy tiszaújvárosi tűz-
oltó is, Pólik Gyula, aki a Hunor mentő-
csapattal a katasztrófa napján, február 
hatodikán utazott ki Törökországba. 
Segítettek, kerestek, mentettek egy hé-
ten át. A földrengés sújtotta országból 
hazatérve a Tisza TV adásában mesélt 
korábban soha sem tapasztalt „élmé-
nyeiről”. A stúdióbeszélgetés szerkesz-
tett változatát olvashatják.  

- Volt már ilyen nehéz történet az életed-
ben tűzoltóként vagy a Hunor mentőcsa-
pat tagjaként?
- Tűzoltóként láttam és átéltem már sok 
mindent, de ilyet még nem, és adja Isten, 
hogy ne is legyen több ilyen. Szerencsé-
re épségben hazaértünk, fáradtan, még 
az „élményeket” dolgozom fel, de jól va-
gyok. 
- Minden magyar mentőcsapat hazajött 
egy héttel a rengés után, már nem volt mit 
tenni?
- Már nem. Az az időtartam már letelt saj-
nos, ameddig reális esély van túlélőket ta-
lálni a romok alatt. Nagyon sokan vannak, 
voltak még bent az összeomlott épületek 
alatt, de valószínűleg az már inkább cso-
dával határos volt, hogy egy hét múltán 
valaki még onnan élve ki tudott jönni, 
vagy ki tudták menteni. Úgyhogy a men-
tőcsapatok levonultak, a hadsereg vette át 
ezek után az irányítást ott a helyszínen.
- Hol volt a táborhelyetek, hol volt rátok 
szükség? 
- A repülőtérről busszal, illetve kisteherau-
tókkal szállítottak minket a kárhelyszínre,  
a repülőtértől körülbelül száznyolcvan ki-
lométerre Antakya,  a régi Antiókhia váro-
sába a katasztrófa sújtotta övezetbe.
- Hogy és hol kezdtétek a mentést?
- Ahogy megérkeztünk a repülőtérre, on-
nantól gyakorlatilag elengedett kézzel 
kellett dolgoznunk. Ahol ekkora kataszt-
rófa sújtja az országot, ott nem számítha-
tunk az ő segítségükre, hogy ne legyünk 
még az ő terhükre is, így önellátóan kel-
lett mindent megoldanunk. Vittünk élel-
miszert, gépeket, mindent, ami hét napra 
elegendő a működésünkhöz, egyedül az 
üzemanyag, amit muszáj volt ott besze-
reznünk, mert az repülőgépen nem szállít-
ható. Még akkor se tudtuk, hogy hova me-
gyünk, milyen káreset és kárhelyszín vár 
ránk, a vezetőink felvették a kapcsolatot 
a nemzetközi központtal, és ők kijelöltek 
számunkra egy kárhelyszínt, túlnyomó 
részt azon a kijelölt épületen dolgoztunk 
szinte végig. Ez egy elég nagy épület volt, 
100-150 méter hosszú, 10-12 szint magas, 
lefelé volt -2 szint, mélygarázs és ez az 
épület megsüllyedt, eldőlt az oldalára, il-

letve a teteje leszakadt, egy olyan 3 eme-
letnyi.
- A katasztrófa megtörténte utáni első na-
pokban van a legtöbb remény és esély, ti 
akkor már ott voltatok. Sikerült túlélőket 
kihoznotok a romok alól? 
- A földrengést követően az első órák-
ban tudják a legtöbb túlélőt kimenteni, 
de általában őket még a járókelők, akik 
ki tudtak szaladni, ők menekítik ki a tör-
melékek közül az első sérülteket, azokat, 
akik könnyen elérhetőek. Utána jönnek 
a helyi tűzoltók, a helyi katasztrófavé-
delem, majd egy nap elteltével érkeznek 
a környező országokból, illetve a távo-
labbról érkező mentőcsapatok. Ekkor már 
nem lehet akkora létszámú túlélőt találni, 
illetve nehezebb is a kimentésük. Hétfőn 
hajnalban történt a földrengés, kedden, 
szerdán a Hunor mentőcsapat 17 túlélőt 
tudott kiemelni.
- Milyen állapotban voltak azok, akiket si-
került kihoznotok a romok alól?
- Volt, aki teljesen sérülésmentesen került 
ki a romok alól, de volt, akire már kihűl-
ve, kiszáradva, legyengülve, végtagtöré-
sekkel találtunk rá.  
- 17 embert tudtatok kimenteni a hatalmas 
bérházból, mennyien rekedhettek alatta?
- A számok, amiket mondani fogok ott a 
kárhelyen hangzottak el. Nem tudom biz-
tosan, hogy ez tényleg fedi-e a valóságot, 
azt tudom elmondani, amit én hallottam. 
Mikor odaértünk, akkor az az információ 
jött, hogy 100 ember van ebben az épület-
ben. Aztán ezt emelték kétszázra, végül, 
ahogy megismertük az egész romot, és 
jöttek az újabb információk, ez egy három 
szekcióból álló épület volt, szektoronként 
700 emberről beszéltek, tehát akár 1 000 
fölött is tartózkodhattak ebben az épü-
letben. Hajnalban történt a rengés 4:37-
kor, amikor tele volt az épület, aludtak 
az otthonaikban az emberek, a több száz 
emberből 17-et tudtunk élve kihozni, és 
huszonegynéhány halottat.
- Hogy kerestek tovább, amikor már nem 
jönnek a romok alól hangok, zajok, se-
gélykiáltások?
- A keresés  mindig a kutyás kereséssel in-
dul, az a legmegbízhatóbb módszer, hogy 
egy kereső kutyát ráengedünk a romra. 
Nagyon hamar nagyobb területet tud a 
kutya átkeresni. Hogyha jelez egy kutya, 
akkor egy kontroll kutyát küldünk oda, 
hogy megerősítse a jelzést és innentől 
azon a területen kezdünk el tovább keres-
ni, és úgy szűkíteni a kört, hogy hol lehet 
a sérült. Ebben egy száloptikás kamera, 
szeizmikus érzékelő eszközök, teleszkó-
pos kamera is segíti a munkánkat, ezekkel 
tudunk úgy tovább keresgélni, hogy való-
ban meg is találjuk a romok alatt rekedt 
személyt.
- Ti azért mentetek, hogy segítsetek. Nyil-
ván azért az emberben - bármilyen fából 
is faragták - , de ott lehet a félsz, hiszen a 

romok között ti is veszélyben voltatok. 
- Láttam már egy jó pár dolgot, de ettől 
függetlenül azért bennünk volt a kockáza-
ti tényező, hogy itt azért történhet velünk 
is bármi. Minden nap folyamatosak voltak 
az utórengések. Azon a héten körülbelül 
háromezernél tartottak már a hétvége felé. 
Mi is tapasztaltunk napi 5-6 utórengést, 
igazából ez veszélyeztetett minket is, hi-
szen a romok között, alatt dolgozva egy 
utórengés során akár mi is bajba kerül-
hetünk, ezért eléggé óvatosnak kell len-
nünk. Tudjuk, hogy kell egy ilyen romos 
területen dolgozni, közlekedni. A külföldi 
mentőcsapatok biztonsága az adott ország 
részéről is egy kiemelt feladat, hogy az 
érkező mentőcsapatok biztonságát garan-
tálják. Katonák vigyáztak ránk is már egy 
pár nap múlva. 
- Aludtatok, pihentetek vagy kifulladásig 
hajtott az adrenalin?
- Muszáj pihenni, hiszen ilyenkor, amikor 
napokig, akár hetekig vagy egy hétig kell 
munkát végezni, azt ugyanolyan inten-
zitással kell végeznünk a hetedik napon 
is. Ezt nem lehet fáradtan, be kell oszta-
ni az ember erejét. Folyamatos váltásban 
voltunk, 8 órás váltásokban dolgoztak a 
beavatkozók, a logisztikusok, hogyha va-
lakinek letelt az ideje, akkor nem is dol-
gozhatott tovább, akkor kötelezően men-
nie kellett pihenni, mert különben 2-3 nap 
alatt a szervezet azért megérzi.
- A híradásokból láttuk, hallottuk, hogy 
voltak ott bizony csodával határos menté-
sek, egy hét után is sikerült élő embereket 
kihozni a törmelékek alól. Ez a tévé előtt 
ülve is hátborzongató, na de ott a helyszí-
nen?!  
- Igen, az, és megható. Véletlenül futottam 
bele abba, amikor egy másik mentőcsapat 
hozott ki sértetlenül egy kislányt a romok 
alól három nap után. Eufórikus a hangulat 
ilyenkor, mindenki tapsolt, ujjongott, sírt. 
Megindító egy ilyen pillanat.
- Gyula, mi maradt ott?
- Ahogy elvonultak a mentőcsapatok, a 
hadsereg vette át az irányítást. Borzalmas 
viszonyok maradtak ott. Humanitárius 
katasztrófa is fennáll, bár nem vagyok 
szakember, de képzeld el, hogy egy tíz 
tartományból álló területet érintett a ka-
tasztrófa. 13 millió ember él Antakyában 
és több száz épület omlott össze, amik áll-
va maradtak, abba se ment vissza senki. 
Egy komplett város a túlélőkkel most az 
utcán él. Nincs megszervezve, és nem is 
lehet ezt megszervezni, hogy az utcán élő 
emberek ugyanolyan ellátást kapjanak, és 
a higiéniai is biztosítva legyen. Szerintem 
még most kezdődik ott igazából a neheze, 
ezt koordinálni. Hallottuk, hogy megin-
dultak a fosztogatások az északi területe-
ken. Akár járványok is elindulhatnak egy 
ilyen katasztrófa sújtotta területen. Jó ide-
ig el fog tartani, mire tényleg elindul az 
élet a régi kerékvágásban.

- Egy tiszaújvárosi tűzoltó hogy került a 
Hunor mentőcsapatba? Régóta teljesítesz 
ott is szolgálatot?  
- Igen. 11 éve alakult ez a mentőszerve-
zet, az első perctől kezdve tagja vagyok 
a Hunor mentőcsapatnak. Önkéntes spe-
ciális mentőegységek voltak eddig is, de 
hivatásos nemzetközi csapata még nem 
volt Magyarországnak, és ezt a csapatot 
önkéntes alapon toborozták hivatásos tűz-
oltókból. Annak idején úgy éreztem, jó 
ötlet, hogy csatlakozzak, hogy új gépe-
ket, eszközöket is megismerjek, új hely-
színeken segíthessek, menthessek, és ezt 
a tűzoltói munkám során valószínűleg jól 
tudom majd kamatoztatni. Részt vettünk 
több felkészítő gyakorlaton, és két-két 
nemzetközi minősítő gyakorlatunk is volt 
már. 
- Voltál már ilyen kemény helyzetben, mint 
most Törökországban? 
- Nem, ez volt az első beavatkozásunk 
földrengés sújtotta területen, de koráb-
ban Magyarországon voltunk a szabolcsi 
hóhelyzetnél, a 2013-as dunai árvíznél 
avatkoztunk be, és külföldi gyakorlatok is 
voltak Dániában, Londonban, Spanyolor-
szágban, Portugáliában, most pedig éles-
ben Törökországban, valójában ez a fő 
profilja ennek a mentőcsapatnak.
- A török és szír lakosok hálával és elis-
meréssel beszéltek a magyar mentőcsa-
patokról, a híradásokban magyar baráta-
inkként emlegettek titeket, hiszen amikor 
a külföldi mentőcsapatok már levonultak, 
a magyarok még mindig ott voltak és állí-
tólag a magyarok mentették ki a legtöbb 
túlélőt.  
- Én is úgy tudom, hogy a magyar mentő-
csapatok szép számmal hoztak ki a romok 
közül túlélőket. És valóban ezt tapasztal-
tuk mi is a török emberek részéről, hogy 
lépten-nyomon megállítottak minket, 
mert látták, hogy magyarok vagyunk, mu-
tatták, hogy rendben srácok, köszönjük, 
és ölelgettek minket. Éreztük a hálát, a 
szeretetet és a köszönetet részükről. A tö-
rökországi magyar nagykövet is ott volt a 
helyszínen, ő egy pár napot velünk töltött 
a táborban, és az utolsó napon, ahogy el-
búcsúztunk, elmondta, hogy a török nép 
megítélése a magyarok felé mindig is jó 
volt, de ezek után meg mérhetetlen szere-
tettel és hálával fordulnak felénk.
- Sokat járnak még ott a gondolataid? Ál-
modsz még vele?
- Hát álmodni nem, bár olyan túl sokat 
még nem is aludtam, hogy álmodni tud-
jak, de azért gondolok rá. Furcsa, néha 
olyannak tűnik, mintha egy film lett vol-
na, pedig megtörtént.   Folyamatosan jön-
nek a bajtársak is, akik a közösségi olda-
lakra teszik fel a köszönetnyilvánításukat, 
és mesélnek, hogy mennyire aggódtak 
értünk. Jó érzés, hogy az egész ország ve-
lünk volt.

berta

2. � Aktuális 2023. február 24.

Az utórengések is nagy veszélyt jelentettek a kutatócsoport tagjaira.

Dr. Fülöp György polgármester hivatalában fogadta és köszöntötte Pólik Gyulát.



Adóforintok, értékpapír-bevételek
Tiszaújváros önkormányzatának minap 
elfogadott 12,5 milliárd forintos költség-
vetésének alapkövei a közhatalmi-, illet-
ve a finanszírozási bevételek. Az alábbi-
akban ezeket vesszük górcső alá. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit 
a helyi adók, és az ezekhez kapcsolódó 
egyéb bevételek alkotják. Az idei évben a 
tervezett előirányzat 3.877 millió Ft, mely 
45,98%-kal alacsonyabb a 2022. évi ere-
deti előirányzatnál.
A tervezés során a helyi adórendeleteket, a 
törvényi változásokat - ideértve a 2023-tól 
bevezetett kisvállalkozói tételes adóalap 
megállapítási módszer várható hatását -, 
a 2022. évi bevallások után adóelőlegek-
kel szembeni elszámolások (befizetések, 
visszautalások) várható negatív egyenle-
gét, az adóbevallások alapján jelentősen 
csökkenő tárgyévi adóelőlegeket, a már 
korábban megfizetett adót (túlfizetések és 
az előrehozott adó beszámítását) vették fi-
gyelembe a pénzügyi terv készítői.
Építményadóban a 650 millió Ft előirány-
zatot a 2015-től hatályos 900 Ft/m2-es 
adómérték, a magánszemélyeket érintő, 
változatlan mértékű adókedvezmények, 
adómentességek megtartása, valamint 
a 2022-ben használatba vett új építésű 
építmények esetében, a 3 évig terjedő, 
határozott idejű 200 Ft/m2-es kedvezmé-
nyes adómérték indokolja. A tervszám 
4,25%-kal kevesebb a 2022. évi módosí-
tott előirányzatnál, ennek elsődleges oka, 
hogy a 2022-ben behajtott egyszeri tétel-
ből származó adótartozás már nem növe-
li a bevételeket, ugyanakkor 2023-ban a 
hátralékállomány jelentős növekedése va-

lószínűsíthető a megnövekedett rezsi- és 
fenntartási költségek, illetve a nem köz-
hasznú alapítványi tulajdonú ingatlanok 
megszűnő mentessége miatt.
A helyi iparűzési adóbevétel tervezett 
előirányzata 3,2 milliárd Ft. Ez az előző 
évekhez képest jelentősen kevesebb, mert 
a nagy energiaigényű ipari ágazatok 2022. 
második felétől eredménytermelő képes-
ségüket elveszítették, a gazdasági környe-
zet jelentősen leromlott. A petrolkémia 
kimagasló 2021. évi teljesítménye ered-
ményeként megfizetett 2022. évi adóelő-
leg meghatározó része túlfizetésként fog 
megjelenni, melynek - adózói döntés függ-
vényében - a visszautalása vagy a folyó 
évi előlegbe történő beszámítása várható. 
Az év során befejeződő poliol és egyéb 
vegyipari beruházás kapcsán telephelyet 
működtetett építőipari kivitelező társasá-
gok fokozatos levonulása valószínűsíthe-
tő, így ebben az adózói körben is csökkenő 
bevétellel és növekvő visszautalással kell 
számolni. A műgumigyártól továbbra sem 
várható adóbevétel.
A tervszám kialakítása - változatlan adó-
mérték és kedvezményrendszer mellett, a 
számos bizonytalansági tényező miatt az 
óvatosság elvét szem előtt tartva - a vár-
ható elszámolási, jóváírási (beszámítási), 
előlegfizetési és a várhatóan igen magas 
visszautalási kötelezettség becsült hatása 
alapján történt. A 2023-tól választható kis-
vállalkozói tételes adóalap-megállapítási 
módszer bevezetése szintén csökkenteni 
fogja az összbevételt, de hatása - a meg-
határozó társaságok adóteljesítményének 
energiaválság okozta visszaeséséhez ké-
pest - nem szignifikáns. 
Idegenforgalmi adóbevételként a tava-

lyi 17 millió Ft módosított előirányzattal 
szemben 12 millióval kalkulál a költség-
vetés. 
A tervezet figyelembe veszi az új szállo-
da várható folyamatos üzemelését, illetve 
két másik hotel - a fenntartási költségek 
drasztikus emelkedése miatti - folyamato-
san romló kilátásait. A 2022-ben behajtott 
korábbi évi adótartozás hatása már nem 
érvényesül, ugyanakkor 2023-ban a hát-
ralékállomány jelentős növekedése való-
színűsíthető ezen adónem esetében is.
Az egyéb közhatalmi bevételek előirány-
zata 15 millió Ft, ahol a helyi adókhoz 
kapcsolódó várható pótlékok, bírságok, 
végrehajtási költségek (költségátalány) 
összege szerepel. A tervszám másfélszere-
se az előző évi előirányzatnak, figyelembe 
véve a tervezett ellenőrzésekből és kötele-

zettség elmulasztásokból eredő szankciók, 
illetve a 13%-ra emelt jegybanki alapka-
mat alapján számított késedelmi pótlék 
hatását is.
Az önkormányzat finanszírozási bevétele-
inek előirányzata 5.220.710.570 Ft.
A belföldi értékpapírok 1.013.629.000 Ft-
ot „hozhatnak a konyhára”. Az átmeneti-
leg szabad pénzeszközből vásárolt 2023. 
január 1-jén meglévő értékpapírokból a 
Magyar Állam által kibocsátott államköt-
vényből 360.809.000 Ft, diszkont kincs-
tárjegyből 652.820.000 Ft érkezhet. 
A 2023. január 1-jén meglévő lekötött 
betétek megszüntetéséből 4,2 milliárd Ft 
bevétellel lehet számolni, míg a 2022. évi 
maradvány mindössze 7.081.570 Ft-tal 
növeli a finanszírozási bevételeket. 

F. L.

Jegelt Meki, postapont, uszodanyitás
Lesz-e Meki, vízió vagy valóság, hogy 
újranyithat a szederkényi posta, mikor 
nyit az uszoda a nemzeti sportváros-
ban? Ezekre a kérdésekre is válaszolt 
dr. Fülöp György polgármester a Tisza 
TV szerdai Fogadóóra című műsorában. 
Íme a válaszok a lakosságot (is) régóta 
foglalkoztató kérdésekre.   

Lesz McDonald’s?

- A felelős városvezetésnek az is része, 
hogyha valamit nyilvánosságra hozunk, 
mondjuk a közösségi médiában, vagy a he-
lyi médiában, mint tervezetet, akkor annak 
legyen alapja. A McDonald’s-al tárgyal-
tunk és a tárgyalások gyakorlatilag foly-
nak is, csak jött ez az úgynevezett polikr-
ízis, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy 
volumenű beruházásnál a beruházó ezer 
szempontot mérlegel. Egy profitorientált 
cég számára az a legfontosabb, hogy vajon 
megtérül-e neki ez a beruházás, de mivel 
nem tudja, hogy a beruházás mennyibe fog 
kerülni, mert az építőanyagárak elszálltak, 
és így tovább, ezért most kivár. Nem tudom 
kényszeríteni arra a befektetőt, hogy minél 
hamarabb idejöjjön. Ezért volt az, hogy a 
testület ülésén úgy döntöttünk, hogy meg-
hosszabbítjuk a McDonald’s-al a tárgyalá-
sokat 2024. december 31-ig, mert néhány 
hónapon belül el fogják dönteni, hogy mi 
alapján és hogyan fogják Tiszaújvárosban 
megépíteni. Mélyen hiszek abban, - mert 
nem kaptam tőlük ezzel ellentétes infor-
mációt - hogy lesz Tiszaújvárosban Mc-
Donald’s. A kialakult válsághelyzetek mi-
att nyilván ennek az ideje eltolódik. Azt 
gondolom, hogy fölösleges elébe menni 
a dolognak. Az én álláspontom világos, 
szerintem a McDonald’s sok szempontból 
emelné Tiszaújváros presztízsét, de ami ta-

lán a legfontosabb, hogy a tizenéves kor-
osztály a McDonald’s-ban dolgozhatna, 
ami egy lehetőség, meg egyébként is szük-
ség van a fiataloknak olyan találkahelyre, 
ahol le tudnak ülni, ahol együtt tudnak len-
ni. Persze mindenkinek van véleménye ar-
ról, hogy ott milyen az étel, vagy mennyire 
nem jó az étel, ezt mindenki eldönti maga. 
Én szeretem, de azt is el tudom fogadni, 
hogyha valaki nem szereti. Összességében 
szerintem egy McDonald’s többet hoz a 
városnak és emeli a presztízsét is, mint azt 
néhányan gondolják.

Posta Tiszaszederkényben?

- A posta képviselői velem korrektek vol-
tak, tárgyaltunk többször is a regionális 
igazgatóval. Most ott tartanak a tárgyalá-
sok, hogy amennyiben nem nyitják újra a 
szederkényi postát, hozzáteszem, minden 
jel ebbe az irányba mutat, ezért alternatív 
megoldáson kezdtünk el dolgozni. Az a 
tervünk, hogy egy úgynevezett postapont 
tudjon ott létrejönni tehát, hogy a postai 
szolgáltatások egy részét igénybe lehessen 
venni. Erről többet még nem tudok mon-
dani, mert nem gondolom, hogy fair dolog 
lenne, hogy tárgyalunk és én a tárgyalás 
bizonyos elemeit nyilvánosságra hozom. 
Azon vagyunk, hogy legyen valamilyen 
megoldás, mert a Tiszaszederkényben élő 
állampolgároknak jogos igénye, hogy a 
postai szolgáltatások egy jó részét igény-
be tudják venni. Azon dolgozunk, hogy ez 
létrejöjjön. 

Nyithat az uszoda?

- Azzal kezdem, hogy arról senki nem tehet, 
hogy az időjárás, a szél megbontotta a nagy 
uszoda tetejét, de mindent elkövet a cég és 
a város vezetése is, hogy minél hamarabb 
helyreállítsuk a tetőt. Ez nem egy egyszerű 

dolog, nem megy máról holnapra. A másik 
uszodánk, a Deák-téri alapvető problémája 
az volt, hogy a távhő árak egy péntek éj-
szaka hirtelen a 15-szörösére emelkedtek, 
aztán januártól valamennyivel csökkentek, 
de még így is rengeteg pénzbe került vol-
na a fenntartása. Emellett ne felejtsük el, 
hogy az iskolafenntartó, a tankerületi köz-
pont levélben jelezte, hogy ő nem kívánja 
igénybe venni, tehát mondhatjuk azt, hogy 
egyébként az állami fenntartó sem tartotta 
fontosnak, hogy az iskolás gyerekek oda 
járjanak ebben az időszakban, amikor ilye-
nek az energiaárak. Ezek tehát a tények. 
A lakosság egy része szerette volna hasz-
nálni, és jogos igényük van rá a sporto-
lóinknak is. Közülük a legkritikusabb 
helyzetben a triatlonosok vannak, ezért a 
triatlonszövetség segítségével és a helyi 
triatlon egyesület segítségével megoldot-
tuk, hogy Mezőcsátra, az egyébként álla-
mi fenntartásban lévő uszodába tudjanak a 
gyerekek járni. Erre támogatást adtunk az 
egyesületnek, és hálás vagyok azoknak a 
szülőknek, akik bevállalták, hogy besegíte-

nek és utaztatják oda-vissza a gyerekeket. 
- A tanuszodát a műszaki állapota miatt fel 
kellett újítani, ahogy azt annak idején meg-
ígértük, megtettük. Novemberben döntött 
a testület arról, hogy erre pénzt különítünk 
el, és ezt követően el is kezdődött a mű-
szaki felújítás, ami február tizenötödikével 
véget ért. A Sportcentrum munkatársai az-
óta mindent rendbe tettek, takarítottak, már 
feltöltötték a medencét is, most az úgyne-
vezett vízkarbantartási időszak van, ezu-
tán, amikor „beállt a víz”, a  jövő hét ele-
jén vízmintát veszünk és azt elküldjük az 
ÁNTSZ laborjába, illetve egy másik labor-
ba, mert úgy döntöttünk, hogy két helyen 
fogjuk bevizsgáltatni. Ez néhány napot 
vesz igénybe, így március első felében az 
uszoda biztonságosan újranyithat. Május 
végén rajtol a  Tisza Triatlon, addigra a für-
dő nagy medencéjét is feltöltjük vízzel, és 
ki fogjuk találni, hogy hogyan lehet majd 
azt a lakosság számára is használhatóvá 
tenni. Remélem, hogy az év második felé-
ben a nagy uszoda sorsa is rendeződni fog. 

berta
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Március első felében nyithat ki újra a tanuszoda.

Az önkormányzat bevételei nagyban függnek a helyi gazdaság teljesítményétől.



Kocsonyáztak 
a szépkorúak

150 kiló körömből és 50 kiló csülökből készítettek 240 
adag kocsonyát a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ szakácsai az idei Kocsonyabál vendégeinek. 
Telt ház volt, mint mostanában minden összejövetelen, 
mindenki nagyon örült annak, hogy újra találkozhat-
nak.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idén is meg-
rendezte a már hagyományos Kocsonyabált. A vendégek 
között jelen voltak városunk korábbi vezetői is - Hegedüs 
György, aki 1982-től, Farkas Zoltán, aki 1990-től, Koscsó 
Lajos, aki 2006-tól, és Bráz György, aki 2010-től vezette a 
várost, valamint Heiszmann Géza főjegyző.
- Nem sok olyan település van, ahol az elmúlt 41 év veze-
tői együtt tudnak ünnepelni, és örülnek annak, hogy talál-
koznak - kezdte beszédét Dr. Fülöp György polgármester, 
majd a köszöntés után a nyugdíjasokhoz szólt. - Nagyon 
szépen köszönöm valamennyi képviselőtársam nevében, 
hogy önök annak idején ezt a várost megépítették, a mai 
napig megőrzik nekünk, és ha tehetik, akkor a mai napig 
segítenek bennünket abban, hogy a kicsit most viharos 
tengeren el tudjuk a város hajóját kormányozni.
Szolnoki Zita szó szerint részt vett a város építésében, 
ugyanis a Borsodi Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott.
- Alsózsolcán dolgoztam a BÁÉV-nál a fejlesztésen, és 
részt vettem az itteni panelházak tervezésében. 24 tonnás 
trélerekkel hozták ide a paneleket, és építették a háza-
kat. Ide a nyugdíjasklubba a párommal szoktam jönni, ő 
TVK-s volt. Szeretnék Tapolcáról ide költözni, két tapol-
cai ismerősöm is ide költözött, és csak dicsérni tudják a 
várost. Én is. Mindenki dolgozik, tanult, meg is látszik az 
embereken.
Petró János a TVK nyugdíjasa is itt a városban dolgozta 
végig munkáséveit.
- 1970-ben kezdtem a TVK Gyárfenntartáson és 2005-ig 
ott voltam, amíg kft. nem lett. Itt lakunk a városban, járunk 
a TVK nyugdíjas klubba, tagok vagyunk a feleségemmel 
együtt.
A kocsonyavacsora után tánc következett, amíg bírták láb-
bal a vendégek.

Surányi P. Balázs

Konzervatív vagyok, vagy mégsem?
Idén nekem jutott a feladat, hogy 
a kocsonyabálról írjak. Végiggon-
doltam, miből áll ez a nagyszerű 
étel - benne van tulajdonképpen a 
disznó lába körmöstül, csülköstül, 
van benne bőr, fejhús, és mindezt 
órákig főzzük, hogy megfagyva ko-
csonyás lé vegye körül. Jól hang-
zik?

Annak idején elég volt ennyit elmon-
dani a külföldi haverjaimnak erről 
az ételről, és máris menekültek a 
környékről. De ugyanez történt, ha a 
pörköltnek elkészített csirkemájról, 
vagy másik kedvencemről, a májas 
hurkáról esett szó. Elég volt elmon-
danom, mi van benne, megkóstolni 
senki sem merte.
Amikor Észak-Amerikában éltem, és 
évekig nem voltam itthon, egy idő 
után elkezdtek hiányozni ezek a dol-
gok. Persze ott nem úgy megy, hogy 
besétálok a boltba vagy a henteshez, 
és kérek egy pár májas hurkát, haza-
viszem, és megsütöm. Először német 
származású haveromnál érdeklőd-
tem, aki már ott nőtt fel, és minden 
európai hentest ismert a városban. 
Azt mondta, menjek el ehhez és eh-
hez a német henteshez, és beszéljek 
vele hurka ügyben. Úgy is volt, de 
amit ő tudott ajánlani, ami egy kicsit 
is hasonlított a hurkához, az egy kö-
lessel és hússal, vastagbélbe töltött 
bratwurst volt, amiben ugye nincs 
máj. Azt mondta, semmi gond, jöjjek 
vissza jövő héten, hoz nekem a vá-
góhídról májat. A következő szom-
baton már úgy mentem hozzá, hogy 
otthon előkészültem a hurkatöltésre, 
már csak fél kiló máj hiányzott a re-
cepthez. Amikor bementem, kihozott 
egy reklámszatyrot, benne egy egész 
disznómájjal, ami biztos volt vagy 
két kiló. Hová fogok tenni ennyi 
májat, gondolkodtam, de most mit 
mondjak neki, dobja ki a felét? Kér-
deztem mennyivel tartozok, és azt 
mondta semmivel, ez normál esetben 
itt megy a macskakajába.
Lassan kitanultam a dolgokat, rájöt-
tem, hogy bevándorlóként nekem a 
bevándorlóktól kell információt sze-

reznem. Így sikerült rátalálnom az 
ottani egyik legnagyobb áruházlánc-
nak arra a boltjára, ahol csirkemájat 
is árultak. Ehhez arra a környékre 
kellett elmenni, ahol a Fülöp-szi-
getekiek laktak, mert mint kiderült, 
hozzánk hasonlóan ők is szeretik a 
„macskakaját”. Arról a szószról pe-
dig, amit ők rohasztott halból készí-
tenek, tessék elhinni, hogy valójában 
fantasztikus. Ők sok mindenre ezt 
locsolják. Véletlenül kóstoltam meg, 
mert nem tudtam mi az. És lehet, 
hogy ez a titka a dolgoknak.
Ugyanis néhány hete, amikor a szer-
kesztőségben meghallottuk, hogy 
jóváhagyták az Európai Unióban a 
rovarevést, gyorsan rendeltünk tücs-
köt, szöcskét, és elhatároztuk, hogy 
kipróbáljuk. Jött mindenféle ízben, 
paprikás, borsos, sőt még csokoládés 
változat is volt, és soha nem gondol-
tam volna, de rajtam kívül mindenki 
megkóstolta a leginkább a díszhalak 
etetésére használt, tubifexre hasonlí-
tó szagú fehérjeforrásokat. Én meg-
eszem a disznó lábát, fejét, sőt ne 
felejtsük el a rántott velőt sem, mert 
ugye nincs is jobb az olajban kisütött 
agydarabkáknál, megeszem a csirke 
máját, szívét, jöhet a szárnya is, de 
gyáva módon egyedül én nem mer-
tem megkóstolni a rovarokat. Min-
denki megevett belőlük pár darabot, 
és elmondták, hogy tulajdonképpen 
csak a fűszerezést érzik, én meg csak 

csendben voltam, és reménykedtem, 
hogy nem vesz észre senki, ahogy el-
bújok a sarokban.
Az még hozzátartozik a történethez, 
hogy 14 éves koromig még a sült 
krumplit sem akartam megkóstolni, 
mert szerintem borzalmasan néztek 
ki a barnára sült krumplidarabok, 
ugyanígy huszonéves koromig el-
kerültem a sárgaborsó főzeléket, és 
egészen egy hónappal ezelőttig a 
tökfőzeléket is. Aztán amikor csukott 
szemmel kipróbáltam milyenek ezek 
a szörnyű dolgok, rájöttem, hogy 
egészen ehetőek. Mondhatni jók.
Szóval azt hinné az ember, hogy nem 
kell tudni, miből van, amit elé rak-
nak, csak meg kell kóstolni. Úgy, 
mint amikor parizert vagy virslit 
eszünk. Nem számít, hogy a tüdőtől 
a szívig minden bele van darálva, rá-
teszünk jó sok mustárt, nagy levegőt 
veszünk, mehet a takarmányozás, az-
tán nyelés után levegő kifúj.
Hogy kipróbáljam a teóriát, vissza-
mentem a szerkesztőség konyhájába, 
hogy szembe nézzek a chilis meg a 
borsos tücskökkel, szárított sáskák-
kal. De hiába győzködtem magam, 
nem sikerült. Akárhogy próbáltam, 
nem mertem megkóstolni a jövő táp-
lálékát. Egyszerűen nem ment. Hát 
ez van. Étkezésben konzervatív va-
gyok. Maradok a májnál, a disznó 
lábánál, és a rántott agydarabkáknál.

Surányi P. Balázs

4. � Gasztro/Kultúra 2023. február 24.

Köröm, csülök, bőr, fejhús, kocsonya.

Felépítették és megőrzik a várost.

Telt ház volt és tele tányérok.

Tánc hajnalig. Na jó, este 10-ig.



Modern tanműhely a Jabilban
A Jabil Circuit Magyarország Kft. 
és az SZSZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Technikum és Szakkép-
ző Iskola együttműködésének kö-
szönhetően a középiskolás diákok 
elméleti és gyakorlati tudásukat is 
mélyíthetik az elektronikai cég új, 
korszerű tanműhelyében.

- A Jabil egyik fontos célja az után-
pótlás-nevelés, amit olyan modern, 
szakmai és gyári tevékenységet szi-
muláló eszközökkel támogat, ami a 
fiatalok gyakorlati képzését nagyban  
elősegíti - mondta Kékesi Sándor, a 
Jabil Circuit Magyarország Kft. gyá-
rigazgatója. 
Az elkészült tanműhelyben nyolc 
munkaállomás kapott helyet, ahol 
hat tanulót tudnak foglalkoztatni egy 
időben, jelenleg négy diák szerezhet 
szakmai tapasztalatot.  
- Hetente egy napot töltünk el itt a Ja-
bil tanműhelyében - mondta Csikós 
Bálint, a Brassai egyik tizenegyedi-
kese, aki elektrotechnikusnak készül. 
- Sokat tanulunk itt, mivel  modern 
felszereléseken dolgozhatunk, és 
ipari környezetben vagyunk. Azokat 
az eljárásokat, amiket itt vagy az is-
kolában tanulunk, meg tudjuk nézni 
testközelből, láthatjuk, hogy egyes 
eszközöket hogyan és mire használ-
nak.
A tanulók többek között megismer-
kedhetnek az elektronikai gyártó ipar 
modern diagnosztikai eszközeivel, 
szabványaival, valamint a kézi és 

gépi forrasztástechnológiával is.
- A szakképzésnek mindig bővítenie 
kell a lehetőségek számát - nyilat-
kozta lapunknak Bukta Márta, a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum főigaz-
gatója. - Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a MOL mellett most már a Jabil 
is bekapcsolódott a duális képzésbe. 
A mi feladatunk az, hogy olyan fiata-
lokat oktassunk, neveljünk, akik, ha 
kikerülnek az iskoláinkból, megbíz-
ható tudással rendelkezzenek, a jég 
hátán is megéljenek és megállják a 
helyüket a munkaerőpiacon. Ehhez 
pedig minél több alternatívát kell 
biztosítanunk.
A Jabil a jövőben bővíteni szeretné 
a tanműhelyben oktatott tanulók lét-
számát és kiterjesztené az együttmű-
ködést a megye több középiskolájára 
is. A cégnél a felnőtt képzés is nagy 

hangsúlyt kap. Folyamatosan fej-
lesztik a munkavállalókat, jelenleg 
tíz dolgozó jár elektronikai műsze-
rész képzésre.
- A szakképző centrummal való 
együttműködésnek nem titkolt cél-
ja, hogy a jó szakemberek a képzés 
után itt maradjanak nálunk - mond-
ta Májer Gábor, a Jabil tesztmér-
nökségi igazgatója. - Olyan modern 
tanműhelyt hoztunk léte, amit az ok-
tatási intézményekben nem tudnak 
megvalósítani, mivel a gyártás teszi 
lehetővé ezeknek az eszközöknek a 
beszerzését. Ha a diákok az itt lévő 
korszerű technológiával megismer-
kednek és megtanulják a működésü-
ket, ők már lépéselőnyben lesznek a 
munka világában.  

ema

Horgászközgyűlés

Tisztújító közgyűlést tartott a Zabos Géza Horgász 
Egyesület, melyen újra Kiss Bélát választották el-
nökké. Emellett elfogadták az éves beszámolókat és 
a pénzügyi tervet, továbbá megbeszélték a felmerülő 
problémákat is a jelenlévők.

 A vízparti szemetelés ügye évek óta téma az egyesületnél, 
ahogy az elvihető hal mennyisége, a hódok és kormoránok 
gyérítése, vagy a Morotva kikotrása és halászhatóvá tétele. 
Többek között ezeket a kérdéseket vetették fel a közgyűlés 
résztvevői. A szemetelés problémájára több megoldást is 
javasoltak a tagok, ezeket folyamatosan vizsgálja az el-
nökség. A szemetelők nyakon csípésére jó eszköz lehetne 
például a tavaly beszerzett drón, vagy éppen az idén be-
szerezni kívánt vadkamera. 
A drónt azonban elsősorban az illegális horgászok és halá-
szok megfigyelésére vásárolta az egyesület. Segítségével 
tavaly húsz esetet sikerült felderíteni. 
A jelöltállításhoz is „nagyítóval” kellett körülnézni, na-
gyon kevesen vállalták a társadalmi munkát az egyesület 
vezetésében, ugyanakkor a korábbi tisztségviselők közül 
nyolcan tették le a lantot.
Kiss Bélának sem volt kihívója, így a közgyűlés újabb 
négy évre őt választotta elnökké.
A jövő évi területi jegyek árát is elfogadták a tagok, ami 
15 százalékkal kerül majd többe, mint az idén. Egy felnőtt 
engedély 47 200 Ft lesz, ehhez jön még a 7 ezer forintos 
tagdíj és 11 ezer forint, amit az országos szövetség állapí-
tott meg.

Heti cuki

2023. február 24. 5. � Vegyes

Egy jó farsangi jelmezötlet: Kő-papír-olló.

Kiss Béla, a régi-új egyesületi elnök.

Szavaznak a közgyűlés résztvevői.

Négy brassais diák tanul a Jabil tanműhelyében.



Itt a baj tényleg baj, az öröm valóban öröm
Február 14-én ismét a Miskolci Nem-
zeti Színház művésze szórakoztatta a 
nagyérdeműt a Tiszaszederkényi Mű-
velődési Házban. A januári alkalomhoz 
hasonlóan szintén egy Soóky László 
monodrámát játszott el, ezúttal Fandl 
Ferenc, akivel A nagy (cseh)szlovákiai 
magyar forradalmi gulyásparti című 
előadást megelőzően beszélgettünk fon-
tos mérföldkövekről, rendszerváltozás-
ról és a borsodi lét sajátosságairól.

- Jeles évfordulók szegélyezik 2023-at a 
magánéletében és a karrierjében egyaránt. 
Tavasszal ünnepli majd az ötvenedik szü-
letésnapját, és a Miskolci Nemzeti Színház 
társulatához csatlakozásának huszonötö-
dik, valamint az intézmény megnyitásának 
kétszázadik évfordulója is idén lesz. Milyen 
érzésekkel tekint erre az évre?
- A Miskolci Nemzeti Színházat átlengi 
most az az izgalom, amit a megnyitása két-
századik évfordulójának közeledése okoz. 
Emellett nyilvánvalóan kissé eltörpül az 
ötvenedik születésnapom és a teátrum-
nál eltöltött huszonöt évem megünneplé-
se. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy ez 
a „hármas” egyszerre jön össze. A jövőbe 
tekintéssel kapcsolatos vágyam most is 
ugyanaz, mint mindig. Azt szeretném a leg-
jobban, ha szilveszterkor kijelenthetném: 
ez volt életem legjobb éve. Most egy kicsit 
nehéz a helyzet, de ahhoz, hogy a felszínen 
tudjunk maradni, muszáj a legapróbb örö-
möt is kifacsarni mindenből, amiből csak 
lehet. Például az ilyen pici előadásokból 
is, mint a mai, melyeknek köszönhetően 
találkozhatom színházszerető emberekkel. 
Bármerre is járok, mindig nagyon megható 
fogadtatásban van részem. Ez a jelenlegi 
nehéz helyzetben különösen nagy segítség.
- Az utóbbi években többször is feltűnt a 
rendszerváltozással kapcsolatos törté-

netekben a színpadon. A ma esti darab is 
ilyen. A munkán kívül is sokat foglalkoztat-
ja az az időszak?
- Azt hiszem, az az időszak, az a korszel-
lem foglalkoztatja a ma emberét. A gyer-
mekeimnek már történelem, hiszen jóval a 
születésük előtt történt, amiről kérdez. Jut 
eszembe, volt régen egy sorozat a televí-
zióban, a „Velünk élő történelem”. Most 
azt érzem, hogy nem velünk él a történe-
lem, hanem mi élünk a történelemben, és 
gyakorlatilag harminchárom-harmincnégy 
évvel ezelőtt még nem gondoltuk, hogy bi-
zonyos tetteink mekkora hatással lehetnek 
a jövőre, a gyermekeink jövőjére.
- Hogyan emlékszik a rendszerváltozásra?
- Elképesztően büszkék voltunk magunk-
ra, és örültünk, hogy most aztán olyan sza-
badság birtokában vagyunk, amiben sem a 
szüleink, sem a nagyszüleink nem lehettek 
soha. Mi, akkori fiatalok nagyon komoly 
ambíciókkal és hittel vártuk, hogy minden 
meg fog változni. Bizonyos értelemben 
meg is változott, pozitív és negatív irányba 
egyaránt. Bízzunk abban, hogy a további-
akban minden tettünk megkönnyíti majd 
az utánunk jövő generációk életét. Ha most 
visszamehetnék az időben, lehet, hogy bi-
zonyos esetekben én is jobban odafigyel-
nék, és egyes dolgokat kisebb, másokat 
pedig nagyobb intenzitással tennék meg. 
Ilyen tekintetben a másképp cselekvés le-
hetősége már nem jön el újra, visszafelé 
már nagyon nehéz megváltoztatni bármit 
is, úgyhogy előre kell nézni. Bár azt mond-
ják, olykor a jelen is átírhatja a múltat. Re-
mélem, hogyha eljön az idő, amikor át kell 
tekinteni, össze kell foglalni, számot kell 
vetni, akkor a mérleg pozitív serpenyőjé-
ben több dolog lesz, mint a negatívban.
- Hogyan fest most az ön jelene Miskolcon?
- Mindennemű álszerénység nélkül el-
mondhatom magamról, hogy foglalkozta-
tott színésznek számítok a Miskolci Nem-

zeti Színházban. Nyilván nem vagyok már 
se húsz, se huszonöt éves, de még bírom az 
iramot. Szeretem, amikor terhelnek, minél 
több a feladat, annál többet tudok teljesí-
teni. Remélem, ez még nagyon sokáig így 
lesz. Aztán egyszer elmúlik ez is. Akkor 
majd hanyatt fekszem a fehér homokba 
valamelyik tengerparton és nézem a nap-
lementét. Huszonöt éve már, hogy ideköl-
töztem. Itt nősültem meg, itt születtek a 
gyermekeim, és itt képzelem el a jövőt is. 
Nem gondolom, hogy bárhol jobban érez-
ném magam, mint Miskolcon. Itt minden 
van, amit szeretek. Többek között hegy és 
víz, amelyekre Esztergom szülöttjeként 
ugyancsak szükségem van a jó közérzet-
hez. Egyébként van egy olyan szakrális 
ereje is ennek a vidéknek, ami, ha egyszer 
megfogja az embert, akkor nem ereszti el.
- Mire gondol?
- Az egészen egyedülálló lokálpatriotiz-
musra. Itt, Borsodban erős igazán az a 
szemlélet, hogy amink van, az különleges 
és értékes. Aranyosi Peti mesélte egyszer, 
hogy meglátogatta egy külföldi barátja. 

Éppen akkor, amikor valamelyik sportcsa-
pat kitörő örömmel ünnepelt a szezon vé-
gén. Peti vendége azt hitte, hogy a bajnoki 
címet, aztán elcsodálkozott, amikor meg-
tudta: szó sem volt győzelemről, csupán 
annak örültek a játékosok, hogy az akkor 
maguktól elvárt, nem túl acélos eredményt 
sikerült hozniuk. Egy nagyon erős és ösz-
szetartó része ez Magyarországnak. És a 
legőszintébb is: itt a baj, tényleg baj, és az 
öröm, valóban öröm. Azon kívül úgy gon-
dolom, olyan szilárd társadalmi kötelék 
van ebben a régióban, ami tényleg képes 
összetartani a lakosságot. Azt hiszem, mi, 
az itt élők ebben a jelenlegi morális ínség-
ben is fogjuk egymás kezét. 
- Szerintem többen csodálkoznak most, 
hogy ilyennek látja Borsodot.
- Ami az itt születetteknek természetes, 
számomra - kívülről jövőként - csodálatos. 
Nagyon érezhető, mennyire szeretik a bor-
sodiak a szülőföldjüket, a szűkebb értelem-
ben vett hazájukat, és ez fantasztikus. Nem 
is akarok elmenni innen.

Ördögh István

ISKOLÁS LESZEK!
Foglalkozások a leendő első osztályos gyermekeknek a Hunyadiban.

A foglalkozások időtartama: 16:15-17:00

6. � Vegyes 2023. február 24.

Fandl Ferenc



A Brassai tanulóiért báloztak
Február 17-én tartotta hagyomá-
nyos bálját a „Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakközépiskola- és 
Szakmunkásképző diákjainak ok-
tatásáért, neveléséért és kultúrá-
jáért” Alapítvány, amelynek teljes 
bevételét az iskola diákjainak tá-
mogatására fordítják.

Az est nyitányaként Baloghné Sze-
rencsi Éva pedagógus, majd Molnár 
István alpolgármester és az iskola 
igazgatója, Pázmándi Henriett kö-
szöntötte a vendégeket, akik között 
a Szerencsi Szakképzési Centrum 
főigazgatója, Bukta Márta is helyet 
foglalt. Az ünnepi beszédeket a vég-
zős diákok énekes-táncos műsora, 
vacsora és tombolasorsolás követte. 
Az intézmény aulájában összegyűlt 
vendégek - tanárok, szülők, techni-
kai dolgozók, civil adakozók - a be-
lépőjegy árával és tombolajegy-vá-
sárlással, az eseményen meg nem 
jelent adományozók pedig támogatói 

jegy formájában járulhattak hozzá 
az alapítvány működéséhez.  Egy 
kivetítőt is felállítottak a szervezők 
a helyszínen, melynek segítségével 
egy videó-összeállításban mutatták 
be és sorolták fel a támogatók jóvol-
tából megvalósult elmúlt évi ered-

ményeket, továbbá a különböző tom-
bolatárgyak felajánlóit.
- Örülök, hogy újra együtt vagyunk, 
az elmúlt évekhez hasonlóan szép 
számmal gyűltünk össze ma este is - 
nyilatkozta lapunknak Kóródi Dávid, 
az intézmény igazgatóhelyettese, az 
alapítvány kuratóriumának tagja. - 
Most is nagy köszönettel tartozunk 
támogatóinknak, akik többek között 
fontos eszközöket, ajándékcsomago-
kat biztosítottak a tanulóinknak, to-
vábbá hozzájárultak iskolai megmé-
rettetések rendezéséhez és tanulóink 
más versenyeken való részvételéhez, 
valamint szabadidős programok 
megszervezéséhez is tavaly.
- Én úgy vagyok vele, hogy ahonnan 
az ember kap, oda vissza is kell adni - 
válaszolta kérdésünkre az alapítvány 
rendszeres támogatója Réti József, az 
iskola pedagógusa. - Számomra fon-
tos, hogy mind anyagi, mind pedig 
érzelmi értelemben működjön ez a 
körforgás. 

Ördögh István

Valentin nap 
a Kazinczyban

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egy-
nek; (…) Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.” /
Préd.4:9/

A Valentin nap ünnepe több legendából is eredeztethető; 
a legismertebb egy ókori római pap személyéhez kötő-
dik, aki megtiltotta a fiatal férfiaknak a házasodást. Bálint 
megtagadta a rendelet teljesítését, titokban továbbra is es-
ketett, amiért kivégezték. E jeles naphoz kapcsolódóan a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda 
diákjai is apró figyelmességgel kedveskedtek egymásnak. 
Reggel a szervező 5.a osztályosok piros szív alakú kártyá-
kat osztottak az iskolába érkezőknek, hogy azon szívhez 
szóló üzeneteket küldjenek egymásnak tanárok, és diákok 
egyaránt. Napközben a rádió hullámain keresztül slágere-
ket küldhettek egymásnak a jelenlévők. Az óraközi szüne-
tekben a nap hangulatához illő fotósarokban készültek a 
csoportképek és a szelfik, hogy megörökítsék a kellemes 
pillanatokat. Bár a Valentin napot sokan a szerelmesek ün-
nepének tartják, ugyanakkor számunkra a szeretetet és a 
barátságot is jelképezte február 14., hiszen együtt köny-
nyebben haladunk előre, a célunk felé. 

Makkainé Chmara Marianna igazgató

Nyelvvizsga 
helyben

Fellélegezhetnek kissé a nyelvvizsgára készülők, mert 
most már Tiszaújvárosban is lehetőség nyílt nyelvvizs-
gát tenni. A környéken tanulók korábban legközelebb 
Miskolcon tudtak vizsgázni. December óta viszont a 
Cambridge Nyelviskola szervezésében már a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium, és a 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola falain 
belül is megszerezhetik nyelvvizsgájukat. 

Nem is akármilyet, az itt megszerezhető LanguageCert 
nyelvvizsga amellett, hogy nagyon átlátható weboldallal 
rendelkezik, amelyen a vizsgázók rengeteg segédanyagot 
találnak a felkészüléshez, nem utolsó sorban nemzetkö-
zileg is elismert. Emellett a LanguageCert nyelvvizsgák 
különböző vizsgarészeinél 50% teljesítése már sikeres 
vizsgát jelent, ami szintén nagy segítség a diákoknak a ne-
hezebb feladatoknál.
- Tapasztalt nyelvvizsgázónak tartom magam, mert a B2 
középfokú nyelvvizsga megszerzésénél nagyon sokat pró-
bálkoztam, így különböző nyelvvizsgákon vettem részt, 
ezzel rengeteg vizsgatapasztalatot szerezve. Természete-
sen mind Miskolcon - mondta Brunyánszky Réka, a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium diákja. 
- Az angoltanárom javaslatára a C1 felsőfoknál a Langua-
geCert nyelvvizsgát választottam. Külön csináltam Mis-
kolcon az írásbelit, majd a szóbeli vizsgánál már lehető-
ségem nyílt a tiszaújvárosi vizsgahelyszínt választani. Ez 
a lehetőség, hogy Tiszaújvárosban vizsgázhattam, óriási 
könnyebbséget adott, hiszen ismerős környezetben, isme-
rős arcok mellett lehettem, ami kicsit feloldotta a vizsga 
előtti izgulást.
Bár a feladatlapok értékelését nem a gimnázium tanárai 
végzik, egészen biztosan nagy lelki megnyugvást jelenthet 
az itt tanulóknak, hogy otthonos, barátságos, már jól meg-
szokott környezetben vizsgázhatnak.              
- Nagyon jónak tartom azt a lehetőséget, hogy itt helyben 
is lehet vizsgázni, és nem kell elutazni másik városba - 
osztotta meg tapasztalatait Berta Gábor, aki B2-es szintű 
nyelvvizsgát tett. - A körülmények megfelelőek voltak, 
különtermet biztosítottak számunkra. A stresszt egy kicsit 
csökkentette, hogy a vizsgáztatók nagyon kedvesek vol-
tak. Mivel nem voltunk sokan, ezért nagyon családias és 
barátságos volt a hangulat.
Bár jelenleg ahhoz, hogy valaki bekerüljön a felsőokta-
tásba nem követelménye a nyelvvizsga, amellett, hogy 
plusz pontot jelent a felvételin, a legtöbb munkahelyen 
elvárás és nagyon jó érzés általánosságban megbizonyo-
sodni arról, hogy a nyelvtanulással töltött évek meghozták 
gyümölcsüket. Az pedig külön öröm és büszkeség, hogy 
ehhez már nem is kell messzire mennünk, mert végre is-
merős környezetben is megtehetjük, Tiszaújvárosban.

Kelemen Alíz

Február 24., péntek 
18:00 B4 híradó 

Utána folyamatos ismétlés másnap 11 óráig

Március 1., szerda
18:00 HétHatár: Tiszaújvárost szolgálták - Nép-
számlálás - Maskara party - Triatlon világkupa 

18:15 Hétről-Hétre: Post-COVID hatásai - Kom-
munális vagy szelektív? Mi történik a hulladékkal? 

- Zeneterápia 
Utána az adás folyamatos ismétlése másnap 

11 óráig.

A Tisza TV műsora

2023. február 24. 7. � Oktatás/Kultúra

A bálok elmaradhatatlan műsorszáma a keringő.

Tombolanyereményektől, felajánlásoktól roskadozott az asztal.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hok Csaba 

a 7. sz. választókerület képviselője

2023.  március 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjas közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2023. március 13-án 14.00 órától tartja éves 
közgyűlését. (Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 14.30 órától lesz.)
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Varjas Lászlóné elnök
2. Beszámoló az egyesület 2022. évi gazdasági munkájáról
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Komló Sándorné felügyelő bizottsági elnök 
4. Egyesületi elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság választása 

Varjas Lászlóné elnök

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszá-
mot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyi-
ben a diszpécser hibaelhárítást végez, üzenetrögzítő rögzíti.

Lakótelkek értékesítése 
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán található lakó-
telkeket: 

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

1 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
2.000.0002 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000

3 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000
Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

4 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

5 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
6 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
7 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
8 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
9 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
10 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
11 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
12 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodáján, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tom-
pa M. u. 43. szám) 2023. március 24-én 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2023. március 27-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2023. március 28-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester

a 8. sz. választókerület képviselője

2023. március 1-jén (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormány-
zati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés 

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

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2023. március 1-jén (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-
mányzati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők 

bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Február Helye Ideje Kinek a részére

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

Március Helye Ideje Kinek a részére

01. szerda Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

 Minden gimnáziumban 
étkező

02. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

 Minden gimnáziumban 
étkező

03. péntek Kazinczy-ház 
(Gimnázium) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 

étkező

07. kedd Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

08. szerda

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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 
(Hunyadi 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

13. hétfő

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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

14. kedd Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők
16. 

csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

22. szerda

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)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
23.                       

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27. hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30-12.00
Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelés

28. kedd Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

29. szerda

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Központi Étterem) 8.00-15.00 Pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés megrendelés
30.                        

csütörtök
 Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

31. péntek Kazinczy-ház 
(Gimnázium) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 

étkező

8. � Közlemény 2023. február 24.



Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó 
társaság Tiszaújvárosban keres 

rendszerkezelő 
munkatársat

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-
melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-
gek elvégzése.

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű gép-
típusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2023. március 10.

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)
munkakörbe munkatársat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek, kihívásnak érzik az új feladatokat, vállalják 
a 3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok ellátásá-

hoz kapcsolódó dinamikus munkavégzést. 
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat a 
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@

partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni

A QUALI-MONT Kft. 
versenyképességének növelése

A QUALI-MONT Kft. a GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívás keretén belül 
GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00489 azonosítószámú „A QUALI-MONT Kft. ver-
senyképességének növelése” címmel pályázatot nyert.

A fejlesztés célja, hogy a QUALI-MONT Kft. tovább erősítse a piaci pozícióját és 
versenyképességét, növelje gazdálkodásának eredményeit és megtartsa, valamint to-
vább bővítse létszámát. A termelékenység növelése érdekében a projekt megvalósítási 
helyszínén (Tiszaújváros, 599/26 hrsz.) új eszközöket szerez be, illeszkedve a felhívás 
támogatható tevékenységeihez.
A fejlesztés beszerzései: 1 db Roboterm RTS 7,5 TGK görgős fékerőmérő + telepítés, 
1 db Roboterm STO 2,2 lengéscsillapító vizsgáló, 1 db Kombi-TGK erősáramú szek-
rény frekvenciaváltóval, 2 db Top Auto HBA 40 fényszóróállító, 1 db CEMB DWA 
2500 futóműállító, 1 db BrainBee OPA-100 füstölésmérő, 1 db BrainBee AGS-200 
MID gázelemző, 2 db Bosch KTS 590 diagnosztikai műszer, 1 db BrainBee System 
RO.1 környezetvédelmi mérőkészlet, 8 db DELL Optiplex 3280 All-in-One PC Touch 
számítógép, 4 db Dell Vostro 3510 notebook, egy 34 kWp napelemes rendszer telepí-
tése. A projekt megvalósítása során elkészül a vállalkozás képzési terve és megvalósul 
egy nyelvi képzés is.
A beruházás megvalósítása nemcsak a termelés, hanem a munkahelyek megtartását, 
további növekedését is lehetővé teszi.
A 33,12 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően a cég tovább fejleszt-
heti tevékenységét, hiszen nagyobb termelékenységet és hatékonyabb munkafolyama-
tokat biztosítanak a beruházással.
A projekt várható fizikai befejezése: 2024.02.22.

A QUALI-MONT Kft. 2022.01.19-én támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP 
Plusz-1.2.3-21 A mikro, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési ki-
hívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb 
helyzetű régiókban című felhívás keretén belül. A 45.20 - Gépjárműjavítás, -kar-
bantartás tevékenységükhöz kapcsolódóan a vállalkozás fejlesztése és eszközbe-
szerzés történik. A felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyet-
tes Államtitkárság hirdette meg. A megítélt, feltételesen vissza nem térítendő 33,12 
millió forint támogatási összeget az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai 
központi költségvetési előirányzat biztosítja.

Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
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. 
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi 
elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vo-
nala: 06 80/42-43-44.
Az MVM Next EnergiaApp-jában található 
közvilágítás hibabejelentésen keresztül.
A https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu olda-
lon elérhető online ügyfélszolgálaton a Beje-
lentések/Közvilágítási hibabejelentés menü-
ponton keresztül.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Hidvégi József (Öcsi)
 életének 63. évében váratlanul elhunyt. 

Temetése 2023. március 2-án (csütörtök) 11 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot február 26-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd feb-
ruár 27-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952) 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. Vasárnap Ünne-
peltek Szentmiséje lesz, akiknek februárban névnapja, 
születésnapja, házassági évfordulója lesz. Feliratkozás 
az irodában, illetve a sekrestyében.
Február 22-én - Hamvazószerdán - elkezdődött a nagy-
böjti szent 40 nap. Minden pénteken a szentmise előtt 
17.30-tól keresztúti ájtatosságot imádkozunk.
Nagyböjti lelki gyakorlatunk március 17-én pénteken, 
18-án szombaton, a 18 órakor kezdődő szentmise kere-
tében lesz.
Az „Erőtér” előadássorozat ez évi első előadása márci-
us 18-án, szombaton 17.00-tól.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la szeretettel várja a leendő első osztályosokat a Manó-
suliba kedden és csütörtökön 16.30-tól. 
Akik ebben az évben házasságot szeretnének kötni, 
február 28-áig jelentkezzenek a plébánián. Akik első 
áldozók, bérmálkozók szeretnének lenni, a jelentkezé-
si lapot február 28-áig adják le a hitoktatóknál vagy a 
plébánián. A jelentkezési lap megtalálható és letölthető 
a honlapunkról.
Minden este a 8 órai harangszókor egy Miatyánkot 
és egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk a békéért és a 
földrengés áldozataiért.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Görögkatolikus
Pénteken 17.00 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton 18.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 
11.00 Nagy Szent Vazul Liturgiája, 17.30 vecsernye. 
Hétfőn és kedden 17.00 vecsernye. Szerdán 17.30 Elő-
reszentelt Adományok Liturgiája. Csütörtökön 17.00 
vecsernye.
Református
Tiszaszederkény: Bűnbánati istentisztelet: péntek 18.00 
óra. Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: va-
sárnap 09.30 óra.
Tiszaújváros: Bűnbánati istentisztelet: péntek 17.00 
óra. Keresztutak: angol-magyar ifjúsági klub, szombat 
16.00 óra. Úrvacsoraosztással egybekötött istentiszte-
let: vasárnap 11.00 óra. Halacska csoport: gyermek-is-
tentisztelet, vasárnap 11.00 óra. Konfirmációi előkészí-
tő: vasárnap 15.00 óra. BeszélgetŐ bibliaóra: szerda 
17.00 óra. Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra. 
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új száma: 06-49/739-194.

Vádemelés a késelők ellen
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár-
megyei Főügyészség vádat emelt 
halált okozó testi sértés bűntette 
és más bűncselekmények miatt az 
ellen a három férfi ellen, akik 2021 
szeptemberében a tiszaújvárosi 
Kispéntek szórakozóhelyen meg-
késeltek négy férfit, akik közül az 
egyik a helyszínen életét vesztette.

A nagy port felkavart, a helyi közvé-
leményt megrázó késelésről annak 
idején lapunk is többször beszámolt. 
Most, közel másfél évnyi nyomozás 
után megszületett a vádemelés.
A vádirat szerint a vádlottak a szóra-
kozóhelyen esetenként biztonsági őri 
feladatokat láttak el. 2021. szeptem-
ber 17-én a délutáni óráktól ebben a 
vendéglátóegységben születésnapot 
ünnepelt négy férfi. A vádlottak az 
éjszakai órákban érkeztek meg és 
szóváltásba keveredtek a sértettek-
kel, kölcsönösen szidalmazták egy-
mást, majd az egyik vádlott vereke-
désre hívott egy sértettet az ünneplő 
társaságból. Mindhárom vádlott és 
a négy férfi vendég is kimentek az 
épület előtti útszakaszra, tovább vi-
tatkoztak, majd verekedés kezdődött, 
amely során a vádlottak úgynevezett 
szándékegységben ütlegelték és a 
náluk lévő szúró-vágó eszközökkel 

testszerte megszúrták, megvágták 
mind a négy férfit. A verekedés után 
gépjárművel azonnal eltávoztak a 
helyszínről.
A bántalmazás során az egyik sér-
tett olyan súlyos szúrt sérüléseket 
szenvedett el, hogy a helyszínen 
mentőellátás közben elhalálozott. A 
további sértettek közül az egyik férfi 
közvetlenül életveszélyes, egy másik 
férfi közvetetten életveszélyes szúrt 
sérüléseket szenvedett el, negyedik 
társuknak is 8 napon túl gyógyuló 
szúrt sérülései keletkeztek.
Az ügyészség a letartóztatásban lévő 

büntetlen előéletű vádlottakkal szem-
ben börtönbüntetést és közügyek-
től eltiltást indítványozott. (Forrás: 
B-A-Z Vármegyei Főügyészség) 

*
Kérdésünkre, nevezetesen, hogy mi 
következik a vádemelés után, és mi-
lyen mértékű büntetésre számíthat-
nak a vádlottak, dr. Barkó Tamás, a 
Tiszaújvárosi Járási Ügyészség veze-
tő ügyésze válaszolt.  
- A bíróság egy előkészítő ülést tűz 
ki, ahol a vádlottaknak lehetőségük 
van arra, hogy a terhükre rótt bűn-
cselekmények elkövetését a bűnös-
ségükre is kiterjedően beismerjék, 
erre az esetre a főügyészség mind-
hármukkal szemben 7 év börtönbün-
tetés és 7 év közügyektől eltiltás ki-
szabására tett, úgynevezett mértékes 
indítványt.  Amennyiben a beismerő 
vallomásuk az egyéb törvényi felté-
teleknek is megfelel, akkor a bíróság 
ezt elfogadja, nem vesz fel bizonyí-
tást az ügyben, és az ügyészség által 
indítványozott mértékes indítvány-
nak megfelelően jár el. Tehát ebben 
az esetben attól súlyosabb büntetést, 
mint amit az ügyészség a mértékes 
indítványban tett, nem szabhat ki a 
bíróság.

f.l.

10. � Sokféle 2023. február 24.

Még másnap délelőtt is helyszíneltek a söröző előtt.

A bűncselekmény helyszíne 2021. szeptember 17-én éjjel.
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Tükör
Ezzel a rejtvénnyel zárjuk februári 
sorozatunkat. 
A megfejtéseket február 28-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.



Hamar eldőlt a három pont sorsa
LABDARÚGÁS. Az NB III. Kele-
ti csoportjának 22. fordulójában 
a Kisvárda II. együttesét fogadta 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A 
hazaiaknak elég volt 23 perc, hogy 
eldöntsék a találkozó sorsát.

Az előző fordulóban a Putnok ellen 
megszerzett 1 pontnak csak akkor 
volt igazán értéke, ha a mostani talál-
kozón 3 pontot szereznek. Jól kezdték 
a mérkőzést a házigazdák, már a 7. 
percben megszerezhette volna a veze-
tést Boros, de nagy helyzetben a ka-
pusba lőtte a labdát. Nem sokkal ké-
sőbb összejött az újvárosi gól. A 12. 
percben a vendégvédők elpasszoltak 
egy labdát, Tóth B. köszönte szépen, 
betört a büntetőterületen belülre és 12 
méterről a kapus felett a hálóba emelt, 
1-0. A tiszaújvárosiak továbbra is ma-
radtak támadásban és jött a második 
hazai találat. A 18. minutában ismét 
Tóth B. volt a főszereplő, aki remek 
labdát kapott és 4 méterről a hálóba 
továbbított, 2-0. Ám még ekkor sem 
volt vége a tiszaújvárosi gólok sorá-
nak. A 23. percben Páll kapott remek 
labdát és a várdai kapus lába felett a 
kapuba pörgetett, 3-0. A hazaiak nagy 
kedvel játszottak, a kisvárdaiak pedig 
nem tudták felvenni a játék ritmusát. 
Hiába rúgtak több szögletet és birto-
kolták többet a labdát, mégis komoly 
hátrányba kerültek. 
A második 45 percet jobban kezdték a 
piros mezesek. Az 57. percben Honc-
har passzolt Helesh-hez, aki 16-ról 
bombaerős, jól helyezett lövést eresz-
tett meg, mely Herceg kapujában kö-
tött ki, 3-1. A hátralévő időszakban 
már nem sok eseményt lehetett fel-
jegyezni, a Tiszaújváros számára az 
eredmény megfelelő volt, a Kisvárda 
pedig nem tudott veszélyes helyzetet 
kialakítani. A 3-1-es hazai győzelem 
ilyen arányban is megérdemelt. A Ti-
szaújváros 19 pontjával a 18. helyen 
áll és legközelebb február 26-án, va-

sárnap 14 órától a Hatvan otthonában 
lép pályára. 

Tiszaújváros - Kisvárda II.
3-1 (3-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Kovács T.
Tiszaújváros: Herceg - Nagy G., 
Nagy P. (Bussy), Páll (Valkay), Gelsi, 
Tóth B., Tóth S., Géringer L., Gott-
fried (Erős), Varjas L., Boros (Vitelki 
B.). Edző: Vitelki Zoltán.
Kisvárda II: Esteban - Stefan, Krav-
cenko, Rubus, Sikorszki (Jónás G.), 
Lucas, Osztrusko (Szirota), Simon M. 
(Ésik Á.), Nagy M. K., Honchar (Ró-
zsa S.), Helesh. Edző: Gerliczki Máté. 

Vitelki Zoltán: Az eredmény azt mu-
tatja, hogy nagyon magabiztos győ-
zelmet arattunk. Az első félidő alap-
ján ez el is mondható, a második 
félidőben is csak annyi volt a gond, 
hogy az átmeneteinket nem tudtuk 
olyan hatékonyan megcsinálni. Stabil 
volt a csapat, egy nagyon jó ellenfél-
lel szemben.
Gerliczki Máté: Olyan pályán próbál-
tunk futballozni, amin sétálni is élet-
veszélyes, és sajnos ez lett a vesztünk. 
Háromszor passzoltuk oda ziccerbe az 

ellenfelünknek a labdát, mellyel el is 
dőlt a mérkőzés. Ügyes, jó focistáink 
vannak, csak ezen a talajon ez sajnos 
nem valósult meg. Az ellenfél az első 
félidőben jobban akarta a győzelmet, 
amit a jövő héten rendeznünk kell.

További eredmények
BKV Előre - Sényő 2-3

BVSC-Zugló - DVSC II 2-0
DEAC - Vasas II 3-0

Eger - Békéscsaba II 1-0
H.szoboszló - Füzesgyarmat 1-0

Jászberény - Tiszafüred 0-3
Körösladány - DVTK II 0-0

Pénzügyőr - Hatvan 3-1
Putnok - Karcag 1-0

Következik a 23. forduló
Február 26. (vasárnap)

11:00 DVSC II. - Hajdúszoboszló
DVTK II. - DEAC

Vasas II. - BVSC-Zugló
14:00 Putnok - Kisvárda II. 

Hatvan - Tiszaújváros
Békéscsaba II. - Pénzügyőr

Füzesgyarmat - Eger
Tiszafüred - Körösladány

Sényő - Jászberény
Karcag - BKV Előre

Nem ment az egy az egy ellen
KOSÁRLABDA. Javuló játékkal 
küzdötte végig idegenbeli találko-
zóját a Phoenix, ennek ellenére nem 
sikerült megtörnie a Hódmezővá-
sárhely hazai veretlenségét. A mér-
kőzésen bemutatkozott az új center, 
Clemens Andrich Habel is.

Vásárhelyi Kosársuli - Phoenix KK
94-76

(23-16, 23-18, 24-23, 24-19)

Phoenix KK: Bán (22/9), Lakatos 
(10), Jordan (14/6), Gaál (4), Habel 
(8). Csere: Demkó (3/3), Taskó (-), 
Sándor (-), Molnár (-), Kelechi (2), 
Kovács (9/3), Asszú (4). Vezetőedző: 
Lekli József.
Nem volt igazán szoros az első ne-
gyed, de sikerült behozható távolság-
ban tartani a magabiztos ellenfelet. 
A második etapra hétpontos lemara-
dással fordultak a csapatok. A foly-
tatásnak is a Vásárhely lendült neki 
jobban, ám ezúttal már a Phoenix 
is megtalálta a ritmust. A harmadik 
percben feljött négy pontra is, amit 
30-26-nál megismételt, de végül nem 
tudta tíz egységen belül tartani rivá-
lisát.
A második félidő elején nyolc egy-
ségre olvadt a hátrány, ezt azonban 
sajnos a vendéglátók fokozatos távo-
lodása követte. A Phoenix küzdőszel-

lemét dicséri ugyanakkor, hogy bár 
ellenfele elérte a 22 pontos vezetést 
is, tizenhárom egységre is fel tudott 
jönni a harmadik negyed folyamán, 
és végül ugyanezzel a különbséggel, 
70-57-es állással érkezett el a záró 
felvonás.
Nagy küzdelmet hozott a negyedik 
etap is. Sokáig maradt a tíz pont kö-
rüli különbség, a végjátékra azonban 
elfáradt a Phoenix, az utolsó két perc-
ben döntő fölényt alakított ki a Vásár-
hely.
Vuk Pavlovic: Nagyon izgalmas mér-
kőzést játszottunk. Az első perctől 
kezdve fizikális volt a találkozó, lát-
szott mindkét csapaton, hogy nagyon 

szeretne nyerni. Több alkalommal is 
úgy futottunk neki a jó védekezése-
inkből a támadásainknak, hogy elő-
nyöket tudtunk kovácsolni. Amikor 
diktálni kellett a tempót, akkor diktál-
tuk a tempót, amikor lassítani kellett, 
higgadtabban játszani, azt is tudtuk 
hozni. Maximális dicséret a csapat-
nak, keményen védekeztek, brusz-
tosan játszottak, és a Tiszaújváros is 
jó ellenfél volt ehhez, hiszen jó szá-
zalékkal dobtak. Talán a végére kicsit 
elfáradtak, és akkor tudtuk még job-
ban érvényesíteni az akaratunkat. 
Lekli József: Gratulálok a Hódmező-
vásárhelynek, nagyon szépen játszot-
tak! A meccs képéhez hozzátartozik, 
hogy amit a játékvezetés az első fé-
lidőben mutatott, az kritikán aluli 
volt; és lehet etikai kódexet behozni, 
hogy nem lehet bántani a bírókat, de 
szerintem nem korrekt, hogy eljön egy 
csapat idegenbe, és olyan első félidőt 
tesznek le az asztalra, hogy szórakoz-
nak a csapatok a munkájával. Ez volt 
az egyik, ami rányomta a bélyegét a 
mérkőzésre, a másik ok meg az, hogy 
az egy-egy védekezésünk is kritikán 
aluli volt - ami visszavezethető arra, 
hogy nem lehetett agresszívan véde-
kezni, mert ha hozzáértünk az ellen-
félhez, egyből kaptuk a faultot. 

Lapzártánk után játszották: 
Duna Aszfalt - Phoenix KK 

75-65 (21-16, 13-18, 25-15, 16-16)

Sporttámogatások
A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a sporte-
gyesületek, a diáksport, illetve a Triatlon napok 2023. 
évi támogatásáról.

A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 770 ezer 
forintot kapott terembérleti díjra.
A képviselő-testület a Tiszaújvárosban folyó diáksport tá-
mogatására 10 millió forintot biztosított. A keretösszegből 
az állami, illetve egyházi fenntartású köznevelési intéz-
ményekhez kötődően működő diáksport egyesületeket, 
valamint a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában és 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvo-
da Tagóvodájában végzett egészséges életmódra nevelést 
támogatja. Az összeg felosztásáról - a tanulólétszámok, 
valamint az előző évi támogatás figyelembevételével - a 
polgármester átruházott hatáskörben dönt, melyről tájé-
koztatja a képviselő-testületet. 
A 2023. évi triatlon nemzetközi verseny (világkupa) jogdí-
jának, illetve kapcsolódó költségeinek megfizetéséhez 35 
millió forintos keretösszeget biztosított a testület. A Tisza-
újvárosi TK részére a 2023. évi „Triatlon napok” megren-
dezéséhez - elszámolási kötelezettség mellett - 6,5 millió 
forint támogatást nyújtott. A támogatás a kulturális- és 
sportrendezvényekhez kapcsolódó kiadások kiegyenlíté-
sére használható fel. És még mindig triatlon: az ifj. Már-
kus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért részére 
700 ezer forint támogatást biztosított a grémium.

Működési támogatás
FC Tiszaújváros - 65.664.809 Ft

Phoenix KK - 38.523.856 Ft
Tiszaújvárosi TK - 24.020.535 Ft
Tiszaújvárosi SC - 30.578.240 Ft
Tiszaújvárosi TC - 1.500.000 Ft

TiFit SC - 2.402.400 Ft
Tiszaújvárosi KKSE - 31.388.164 Ft

Összesen: 194.078.004 Ft

Létesítményhasználati támogatás
FC Tiszaújváros - 18.562.500 Ft

Phoenix KK - 13.613.738 Ft
Tiszaújvárosi TK - 12.032.213 Ft
Tiszaújvárosi SC - 24.062.793 Ft
Tiszaújvárosi TC - 2.043.731 Ft

TiFit SC - 4.397.456 Ft
Tiszaújvárosi KKSE - 11.809.463 Ft

Összesen: 86.521.894 Ft

A Sportcentrum eseményei
Február 25. (szombat)

09.00 Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emlék-
torna                Edzőterem, Játékcsarnok

Labdarúgás
12.00 FCT - Mezőcsát
U16 csapatok edzőmérkőzése   Műfüves pálya

Február 26. (vasárnap)
Labdarúgás
FCT - Cigánd SE
10.00 U12 csapatok edzőmérkőzése  Műfüves pálya
11.30 U13 csapatok edzőmérkőzése  Műfüves pálya

2023. február 24. 11. � Sport

Az FC Tiszaújváros 65,6 millió forint működési- és 18,5 millió 
forint létesítményhasználati támogatást kapott.

Lekli József elégedetlen volt a játék-
vezetéssel

Tóth Borisz (takarva) második gólja a hálóban.



12. � Rendezvények 2023. február 24.
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