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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Dr. Fülöp 
György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdése-
ire. Február 5-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Ti-
szaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket elő-
zetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail cí-
men február 5-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 
49/341-844, 341-755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

Közös ég 
alatt
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A kultúra olyan, mint az oxigén

Kutya nehéz megoldani a macskakérdést

Január 22-én, a Himnusz születésnap-
ján, a magyar kultúra napján rende-
zett színházi előadásra minden jegy el-
kelt, így a megnyitó estéjlyén a Derko-
vits Művelődési Központ pótszékekkel 
kiegészített színháztermében egy tűt 
sem lehetett leejteni.

- A Himnusz olyan fontos kulturális költe-
mény, amely bennünket, magyarokat ösz-
szetart - mondta megnyitóbeszédében Dr. 
Fülöp György polgármester. - Antall Jó-
zsef, első demokratikusan választott mi-
niszterelnökünk mondta, hogy a Himnusz 
az, ami lehetővé teszi, hogy lélekben 15 
millió magyar összetartozzon. A kultúra 

persze olyan, mint az oxigén, szinte észre 
sem vesszük, hogy ott van a mindennap-
jaiban, csak nem beszélünk róla - mond-
ta a polgármester, aki e szavakkal zárta kö-
szöntőjét: Nagyon szépen köszönöm önök-
nek, hogy évről-évre megtöltjük a színház-
termet, hogy sok-sok olyan esemény van, 
amikor együtt lehetünk, és együtt örülhe-
tünk annak, hogy ennek a kisvárosnak, Ti-
szaújvárosnak virágzik a kulturális élete.
Idén a magyar kultúra napján három kiál-
lítást, egy koncertet, és egy színházi előa-
dást láthattunk Tiszaújvárosban. Az An-
conai szerelmesek című zenés komédi-
át a Veres 1 Színház hozta el városunkba. 
A két és félórás előadásban olyan isme-
rős slágerek, mint a Volare vagy a Felici-
tá szólaltak meg.

- Ez úgy olasz vígjáték, hogy olasz da-
lok köré íródott, de egy magyar szerző-
nek, Vajda Katalinnak a műve - mond-
ta Buch Tibor, a darab főszereplője. - 
Sok színház játssza, többféle módon, én 
magam is két színházban játszom ezt a 
szerepet, a Tomao Nicomaco nevű ka-
raktert. A darabban elhangzik egy olyan 
mondat, hogy „Önök itt ma este egy 
igazi olasz komédiát fognak látni, il-
letve annyira igazi olasz, amennyire mi 
magunk igazi olaszok vagyunk”. Úgy 
gondolom, ez egy picit olyan, mintha a 
magyar operettnek a hangulatára, tem-
pójára íródott darab lenne, csak nem 
operett dalok szólalnak meg benne, ha-
nem régi olasz slágerek a hatvanas, het-
venes évekből.

Ököllel 
vásároltak

Múlt héten hétfőn verekedés tört ki a TESCO áruházban. 
Szemtanúk szerint a rendbontók beleettek, beleittak a ter-
mékekbe, kötekedtek, ezután kezdődött a verekedés. 

Lapunk a megyei rendőrkapitányság sajtóügyeletesétől, Dobi 
Tamás rendőr századostól kapott tájékoztatást az ügyről, aki el-
mondta, hogy három polgári férfi vásárolt az üzletben, ittasan 
inzultálták a vásárlókat, beléjük kötöttek, amikor egy szolgála-
ton kívüli biztonsági őr rendre intette őket. Erre az elkövetők 
rátámadtak az őrre és ütlegelni kezdték. Ekkor egy szolgálat-
ban lévő biztonsági őr a férfi segítségére sietett, de őt is meg-
támadták. Az időközben kiérkező rendőrök elvezették a 39, 22 
és 20 éves támadót, ellenük felfegyverkezve elkövetett csopor-
tos garázdaság miatt folyik az eljárás. A bántalmazott szolgála-
ton kívüli biztonsági őr könnyebben sérült, őt a mentők kórház-
ba szállították. 
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Egy tökéletes világban nem lennének kóbor macskák. A világ azonban nem ilyen, s ha már létezik a probléma, kell rá meg-
oldás. Egymásnak feszülnek ilyenkor a vélemények, sokan a gyermekeiket féltik, a ki tudja milyen betegséget terjesztő 
macskáktól, van, aki a patkányok elszaporodásától tart, vannak, akik nem értik, hogy mi a probléma azzal, ha etetik az ár-
tatlan cicákat. Cikkünk a 4. oldalon. 

Olasz szerelmesek. 

Tomao Nicomano, a szívügyekben 
naprakész anconai polgár. 

Életet menthet
az alkalmazás

Új, telefonra letölthető alkalmazást indított el közösen a 
Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Men-
tőszolgálat. Az ÉletMentő applikáció gyorsabbá és egysze-
rűbbé teszi a mentőhívást probléma esetén. A segélyhíváson 
kívül lehetővé teszi a pontos helymeghatározást, megjelení-
ti a mentők számára az előre feltöltött egészségügyi adato-
kat, és tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb lévő gyógy-
szertár, kórház és defibrillátor helyét, valamint megtalálha-
tunk rajta egy elsősegélynyújtó kisokost is.  
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
Február 2., vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 
Akik szeretnének gyertyát megáldatni, azok a szentmise előtt 
helyezzék el a kijelölt helyre.
Február 6., csütörtök a NEK-re való felkészülésünk 6. alkal-
ma, 17.00-kor előadás: Szabó József spirituális. 18.00-tól 
szentmise, 18.30-tól 20.00-ig szentségimádás. 
Február 9-én, vasárnap lesz templomunkban a betegek világ-
napja alkalmából a betegek szentségének kiszolgáltatása a 
11.00-kor kezdődő szentmise keretében. A betegek szentsége 
felvételének feltétele: folyamatban lévő betegség (műtét előtt, 
és után), idős kor, szentgyónás elvégzése (kegyelmi állapot).
Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, 
január 31-éig jelezzék a plébánián.
Akik a 2020 szeptemberében megrendezendő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson (NEK) részt szeretnének ven-
ni, január 31-éig jelentkezzenek a plébánián.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.

Református
Tiszaújváros
Január 30-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Február 02-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. A 
gyermek istentisztelet elmarad. 15.00 órától konfirmációi elő-
készítő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Február 02-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Csütörtökön 9:00 Szent Liturgia, szombaton 8:00 Szent Litur-
gia, 17:00 vecsernye,
vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, kedd 8:00 Szent 
Liturgia 

Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

 id. Katona LászLó
 (a TIFO volt dolgozója) 

életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. január 30-án 
(csütörtök) 12 órakor lesz a tiszaújvárosi 

Városi Temetőben.
A gyászoló család

Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek
 Kárpáti attiLáné

 szüLetett Jónás Judit 
temetési szertartására. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy 

édesanyánk,
Okváth Dezsőné

(szüLetett Józsa Margit)
életének 76. évében türelemmel viselt 

hosszú betegség után 
2020. január 21-én

                             megtért Teremtőjéhez. 
Szeretett halottunktól 2020. február 1-jén (szombaton) 
11 órakor veszünk végső búcsút a sajószögedi temető

 ravatalozójában. 
Életéért, példájáért és tanúságáért 2020. január 31-én
 (pénteken) 16.30-kor szent liturgián mondunk hálát 

a sajószögedi görögkatolikus templomban. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

 Lévai gyuLáné 
(szüL.: szoboszLai eszter)

 71 éves korában elhunyt. Temetése 2020. január 30-án 
(csütörtök) 14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 2ig (vasárna-
pig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd február 3-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a Tiszaújvárosi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve 2020. január 22-
én nyílt napot tartott. 
A nyílt napon a kapitányság munkatársai tájékoztatást adtak a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által in-
dított iskolarendszeren kívüli őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
nyújtó képzésről. 
Az érdeklődők megtekintették a kapitányság épületét, a szol-
gálati gépjárműveket, a kutyavezetők és szolgálati kutyáik ál-
tal tartott bemutatót és tájékoztatást kaptak a bűnügyi techni-
kai munkáról is. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Nyílt nap a kapitányságon

Hatodikosok jelentkezése 
a Tiszaújvárosi Eötvös József 

Gimnáziumba!

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy megnyílt az elektronikus 
adatlapkitöltő program a hat évfolyamos gimnáziumba egyé-
nileg jelentkezők számára. A jelentkezési lapokat és a tanu-
lói adatlapokat ezen a felületen tudják előállítani. A jelentke-
zés határideje 2020. február 19. A programot és az azzal kap-
csolatos tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján (https://
www.oktatas.hu), a „Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/
Az egyéni jelentkezés menete a 2019/2020. tanévben zajló 
középfokú felvételi eljárás során” menüpontban érhetik el.
Felhívom ezúton a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy a hoz-
zánk benyújtandó jelentkezési laphoz kérjük csatolni a bizo-
nyítványmásolatokat, valamint a központi írásbeli vizsga ér-
tékelő lapjának másolatát is. Amennyiben a kitöltéssel kap-
csolatban kérdésük merülne fel, szívesen állunk rendelkezé-
sükre. 

Szaniszló László
mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Ki szívét osztja szét…
Második alkalommal volt vendégünk Balogh Zoltánné nyugdí-
jas pedagógus - mesemondó, aki „igaz” mesékkel kápráztatatta 
el a Nikodémus otthon lakóit. Olyan szeretetteljes hangulatot te-
remtett, hogy a szemekben ott csillogott a „meseágyban” fogant 
mondatok igazsága, hitele. 
Először kíváncsian, másodszor már várva-vártuk érkezését. 
Előadói szuggesztivitásával, szívet, lelket melengető mosolyá-
val, unalmat űző gesztusaival vezeti a hallgatót a jól megválasz-
tott történeten végig.  
Gyere Ilonka máskor is!  Tőled gazdagabb a világ és mi is!    

Varga-Somogyi Istvánné

Erdő
Ezzel a rejtvénnyel véget ér januári so-

rozatunk. A megfejtéseket február 4-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. oldal 2020. január 30.Sokféle



Fáradt anyuka ül le mellém az uszodában. Látásból ismer-
jük egymást, köszönőviszonyban vagyunk. Annyit tudok ró-
la, hogy nagy családot koordinál. Szerintem körülbelül ő is 
ennyit tud rólam. 

- Itt volt ez a hosszú téli szünet. De jó volt. Azt hittem kipihentem 
magam - kezdi el kicsit panaszosan mondani, amin meg is lepő-
döm, mert nem szoktunk beszélgetni, bár gyakran várjuk együtt a 
gyerekeink edzésének a végét. - Tényleg pihentünk december vé-
gén. Sikerült úgy sakkozni a szabadságokkal, hogy év végére is 
maradt. Most viszont úgy érzem, mintha nem történt volna sem-
mi. Már reggel fáradtan ébredek, alig várom a hétvégét, remélve, 
hogy majd akkor kipihenem magam. De nem lesz jobb.
Úgy éreztem, mintha rólam beszélne. Kicsit megnyugodtam, 
hogy nemcsak engem kerített hatalmába a „téli fáradtság”. No, ha 
már így alakult, hogy nemcsak én, hanem a környezetemben lé-
vők is hasonló levertséget éreznek, megnéztem, hogy „dr. Goog-
le” mit tanácsol fáradtság ellen ilyenkor januárban. Egy gyógyá-
szati oldal felsorolt néhány vitamint, amit szedni kellene, de fel-
hívta a figyelmet a gyümölcsben és zöldségben gazdag táplálko-
zásra is. Egy másik honlap a rendszeres mozgás fontosságára fi-
gyelmeztetett, és hogy minél többet tartózkodjunk a friss levegőn. 
Majd rábukkantam egy tesztre, ami a „Vitamin- és ásványi anyag 
teszt” címet viselte. Kitöltése után kiderült mennyire van ellátva a 
szervezetem vitaminokkal. Az értékelés a következőképpen hang-
zik: „Az Ön szervezetének vitaminkészlete kimerülőben van, de 
nincs ok az aggodalomra, ez a hiány pótolható. Keresse fel házi-
orvosát!” Szóval, okosabb nem lettem, de szót fogadtam az on-
line tanácsadónak és megkérdeztem Dr. Szurdoki Virág házior-
vost, mit javasol fáradtság, levertség ellen.
- Milyen tünetei vannak a téli vitaminhiánynak?
- Télen elég gyorsan kiürülnek a szervezetünkből a vitaminok és 
a nyomelemek, ami alvászavart, hideg kéz, láb érzetet, éjszaka 
lábgörcsöket, kedvetlenséget eredményez. 
- Mi tanácsol, hogy megszűnjön ez a levertség?
- Két fő vonalat kell megkülönböztetnünk. Az egyik az étkezés, 
a másik a rendszeres mozgás. Nagyon sok ember elköveti azt a 
hibát, hogy a téli időszakban nagyon keveset mozog. Jellemző, 
hogy a hideg miatt nincs kedvünk kimenni a jó meleg szobából, 
ráadásul már négy órakor sötét van. Nyáron a mozgással nincs 
gond, télen viszont nagyon hiányzik a szervezetünknek. Akár-
mennyire is rosszul is esik, rétegesen fel kell öltözni, és ki kell 
menni, minden nap meg kell tenni három-négy kört a városban. 
Az izmok nagyon hamar, akár két-három hét alatt leépülnek, és 
akkor már nagyon nehéz rávenni, főleg egy idősebb embert, hogy 
mozogjon. Hozzá kell szoktatnunk a szervezetünket a hideghez, 
mert természetes, hogy ilyen esetben könnyebben megfázunk és 
elkapunk mindenféle betegségeket. Ezt erőltetni kell, akkor is, ha 
nincs hozzá kedvünk, és nemcsak a gyerekeket kell kivinni a friss 
levegőre, hanem az idősebbeknek is ezt javasoljuk. 
- Étkezéssel hogyan tudjuk segíteni az immunrendszerünket?
- Előnyben kell részesíteni a szezonális élelmiszereket. Nagyon 
jó a banán, a narancs, a mandarin, de ezeknek a vitamintartalma 
nem elég magas. A szervezetünknek a mi zöldségeink, gyümöl-
cseink kellenek, mint az alma, káposzta, gyökérzöldségek. Ezek 
a mi termőföldünkön teremnek, nem véletlenül nekünk ezekre 
van szükségünk. A saját élelmiszereink képesek arra, hogy meg-
erősítsék a bélflóránkat, hiszen ha az egészséges, akkor a táp-
lálékból megfelelő vitaminokat és nyomelemeket tud felszívni, 
így kevesebb táplálékkiegészítőre, mesterségesen előállított vi-
taminra van szükségünk.
- Az egészséges táplálkozással kiválthatjuk a vitaminszedést?
- Ebben a téli, beteges időszakban azt gondolom, hogy nem tud-
juk teljesen kiváltani. Például, ilyenkor nem tudunk elég D-vi-
tamint bevinni a szervezetünkbe, azt mindenképpen pótolnunk 
kell, amiből a napi 2-3000 nemzetközi egység is belefér. A má-
sik fontos immunerősítő a C-vitamin, amit szintén szezonálisan 
pótolni kell, de 500-1000 mg-nál többet nem érdemes szedni, 
abban az esetben, ha a betegség megelőzése a cél. Arra azonban 
felhívom a figyelmet, hogy csak időszakosan szedjünk táplálék-
kiegészítőket, egy-egy vitamin vagy nyomelem pótlására. Attól 
óva intek mindenkit - hacsak nincs krónikus betegsége - , hogy 
folyamatosan szedje ezeket a készítményeket. 

ema

Január elsejétől megváltoztak a tankö-
telezettség teljesítésére vonatkozó előírá-
sok, ami nagy felháborodást keltett szü-
lők és pedagógusok körében egyaránt.

A köznevelési törvény szerint, aki augusz-
tus 31-éig betölti a 6. életévét, annak iskolá-
ba kell mennie. Korábban az óvoda a szülők-
kel egyeztetve dönthetett arról, hogy ameny-
nyiben úgy ítélik meg a gyermek fejlettsé-
gét,  maradjon még egy évet az óvodában, 
most azonban a gyermeket nem ismerő dön-
téshozók (Oktatási Hivatal) mondanak igent 
vagy nemet erre a fontos kérdésre abban az 
esetben, ha a szülők kérvényezik ezt. A kér-
vényekhez alátámasztásként csatolhatnak a 
gyermekükről kiállított szakvéleményeket 
is. Szólaljanak meg most az érintett szülők, 
és a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos óvoda 
vezetője, Micskiné Bodó Erzsébet.
- A környezetemben lévő szülőkkel be-
szélgetve úgy tapasztalom, hogy bizony 
elég nagy problémaként élik meg ezt az új 
helyzetet a szülők és az óvodapedagógu-
soknak is nagy dilemma.
- Ebben a nevelési évben 224 tanköteles ko-
rú gyermek van az óvodában. 2019 júliusá-
ban megjelent a köznevelési törvény mó-
dosítása, ám ennek a végrehajtási rendelete 
csak november második felében jelent meg. 
Az okozta a legnagyobb problémát, hogy 
tele volt mindenki bizonytalansággal. Mi, 
óvodapedagógusok sem tudtuk, hogy mi-
lyen tanácsokat adjunk a szülőknek. Amint 
több információhoz jutottunk, a szülők szá-
mára azonnal rendkívüli szülői értekezle-
tet tartottunk. Bízom benne, hogy most már 
minden szülő meg tudja hozni a gyereke ér-
dekében a megfelelő döntést.

- Mi a menetrendje annak, ha valaki még 
egy évig óvodába szeretné járatni a tan-
köteles korú gyermekét? 
- 2020. január 31-ig a szülőnek az oktatási 
hivatalhoz kell egy kérelmet benyújtania. 
A hivatal honlapján található meg a kére-
lem nyomtatvány, ami tartalmazza a gye-
rek, a szülő és az óvoda adatait. Körül-
belül ötezer karakterben megindokolhat-
ja a szülő, hogy miért tartja indokoltnak a 
gyermek további óvodai nevelését, s eh-
hez még szakértői véleményeket is be le-
het csatolni. Ez lehet orvosi, pszichológusi 
vagy gyógypedagógusi vélemény, vagy a 
gyermekről vezetett egyéni fejlődési nap-
ló másolata, vagy kivonata.  A kérelmet ki 
kell nyomtatni, alá kell írni, hozzá kell csa-
tolni a szülői indokot alátámasztó szakér-
tői véleményeket és postai úton fel kell ad-
ni, de nem a területileg illetékes szervhez, 
hanem Budapestre az Oktatási Hivatalhoz. 
A beérkezést követően nyolc napon belül 
az oktatási hivatal elbírálja a kérelmet, és 
határozatban értesíti a szülőt. Amennyi-
ben a beérkezett iratanyag alapján nem tud 
döntést hozni, akkor a gyermek lakóhe-
lye/tartózkodási helye szerinti területileg 
illetékes járási szakértői bizottsághoz for-
dul és kéri a gyermek szakértői vizsgála-
tát. Ha sajátos nevelési igényű a gyermek, 
akkor ahhoz a megyei vagy országi szak-
értői bizottsághoz kell fordulni, amely a 
gyermek sajátos nevelési igényét megál-
lapította. Még egy nagyon fontos dolog, 
ha a szülő önhibájából nem viszi el a gye-
reket a szakértői bizottság által megadott 
vizsgálati időpontra, akkor a kérelem sem-
mis, és a gyerek szeptemberben megkezdi 
az első osztályt, ha pedig önhibáján kívül 
nem tud megjelenni, akkor kap egy másik 

időpontot, hogy megjelenjen a gyerekével. 
A  szakértői bizottság a gyermek vizsgála-
ta alapján kialakítja a véleményét és visz-
szaküldi azt az oktatási hivatalnak, ami ez 
alapján dönt. Ha nemleges a válasz, akkor 
a szülő bírósághoz fordulhat. A bíróság-
nak pedig 45 nap áll rendelkezésére, hogy 
a döntést jóváhagyja, vagy újabb szakértői 
vizsgálatot rendeljen el. 
- A kérelmeket, formanyomtatványokat 
sokszor nehéz kitölteni, kapnak ehhez se-
gítséget valakitől a szülők? 
- Nekem az az aggályom, - ismerve az 
ország helyzetét - hogy vannak bizony 
mélyszegénységben élő családok, hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
és családok. Van-e vajon ezekben a csa-
ládokban a szülőnek olyan informatikai 
háttere, olyan tudása és ismerete, hogy ő 
a hivatal honlapjára belépve a sok infor-
máció közt rátaláljon a kérelem nyomtat-
ványra. Tudja-e azt értelmezni és kitölte-
ni? Kellően meg tudja-e indokolni, hogy 
miért szeretné még egy évig óvodába já-
ratni a gyermekét? Van-e nyomtatója, 
amivel kinyomtathatná a kérelmet? Nem 
megbántva senkit és tiszteletbe3n tart-
va mindenki emberi méltóságát tudjuk, 
hogy vannak ilyen helyzetek. Mindennek 
az lesz a következménye, hogy az amúgy 
is halmozottan hátrányos helyzetben lévő 
gyermekek még hátrányosabb helyzetbe 
kerülnek, mert nem lesz, aki az ő kérel-
müket beküldje.
- Ezernyi aggályt és félelmet hallok a pe-
dagógusok, az óvodapedagógusok és a 
szülők részéről is.
- Mi, óvodapedagógusok úgy érezzük, 
hogy az óvodát okolják amiatt, hogy nem 
ment elég gyerek az utóbbi időben az is-
kolába, pedig meg kellene vizsgálni az 
alábbiakat: hogy például milyen hatással 
van a ma születő gyerekekre, hogy a szü-
lési korhatár kitolódott? Miért van annyi 
koraszülés? Milyen hatással van ez a gye-
rekek érésére? Miért beszédhibás az óvo-
dás gyerekek 40-50 százaléka? Miért van 
az, hogy a mai gyerekek idegrendszeré-
nek érése sokkal lassabb, mint a 15-20 
évvel ezelőtt született gyerekeké? Ezeket 
nem én mondom, ezeket a Gyarmati Éva 
klinikai és nevelés-lélektani szakpszi-
chológus kutatásaiból, és a szakirodal-
mat olvasva láthatjuk. Előfordulhat, hogy 
van egy nagyon jó tanulási képességek-
kel rendelkező tanköteleskorú gyerek, aki 
a szakértői  vizsgálat 30-40 percében na-
gyon jól teljesít. Ám ha ennek a gyerek-
nek az idegrendszere nem elég érett, az 
iskolba kerülve a fokozatos és folyama-
tos terhelés hatására az idegrendszere el-
fárad, így előfordulhat, hogy ez a gyerek 
elkezd rosszul teljesíteni és előbb vagy 
utóbb tanulási zavar is kialakulhat nála. 
- Lehetnek, vannak-e ebben a „rendszer-
ben” kiskapuk, hogy a gyermek marad-
hasson az óvodában még egy évet? 
- Amennyiben január 31-ig születik egy 
olyan szakvélemény a gyerekről, amely 
még egy év óvodai nevelést javasol szá-
mára, akkor nem kell a szülőnek benyúj-
tania a kérvényt, automatikusan maradhat 
a gyermek óvodában és nem kell iskolá-
ba mennie. A köznevelési törvényt egyéb-
ként abban is módosították, hogy az óvo-
da iskola előkészítő szerepét, különösen 
az utolsó nevelési évben hangsúlyozni kí-
vánják. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy jó 
lenne, ha az óvodákban újra bevezetnék a 
kötelező foglalkozásokat, amely kb. 30-
40 éve volt jellemző az óvodai nevelés-
re. Ehhez a felvetéshez talán Vekerdy Ta-
más gondolata illik a legjobban, amit egy 
előadásán hallottam tőle. Tudom, hogy 
a hasonlat kicsit erős, de azt hiszem, jól 
szemlélteti a helyzetet. 
„Ha tudjuk, hogy a gyerekünk megpró-
báltatások elé néz, éhezni, fázni fog, ak-
kor nem az a helyes. ha elkezdjük éheztet-
ni, hogy ideje korán hozzászokjon az éhe-
zéshez, hanem az a helyes, ha elkezdjük 
őt testileg és lelkileg is úgy megerősíteni, 
feltölteni, hogy kibírja majd az előtte álló 
nehézségeket.” 

berta

Több vitamin kell
a téli hónapokban

Óvoda vagy iskola, ez itt a kérdés

Némethné Prill Katalin: 
- Nekem három gyermekem van, a kö-
zépsőt érinti most az iskolakötelezett-
ség. Nyár óta foglalkoztat a kérdés, de 
szeptemberben, amikor betettük a lá-
bunkat az óvodába, azóta téma ez min-
denkinél. Én az ellentáborba tartozom, 
azért, mert van egy elsős gyerkőcöm 
és általa is megtapasztaltam, hogy mi-
vel jár az iskolakezdés, milyen teher le-
het ez a gyerekeknek. Azt gondolom, 
hogy az én 6 évesem sok tekintetben er-
re még nincsen felkészülve, ezért kér-
vényt nyújtok be, hogy maradhasson a 
fiam az óvodában még egy évet. Azt, 
hogy hogyan dönt majd az oktatási hi-
vatal, az igazából akkor fog kiderülni, 
amikor beadtuk a papírokat. Én bízom 
benne, hogy pozitív elbírálást kapunk, 
és nem kell megkezdenünk az iskolát. 
Ezen a kérelmen minden tulajdonságát 
fel kell tüntetni a gyerkőcnek, e mellé 
lehet csatolni az óvónők véleményét, ők 
is írtak erről egy szakvéleményt, pszi-
chológus szakvéleményt, fejlesztőpeda-
gógusi szakvéleményt, orvosi szakvéle-
ményt esetleg, ha bárkinek valami más 
is van szakembertől, akkor azt benyújt-
hatja. Nálunk inkább a szociális érett-
ség hiánya áll fenn, azt gondolom, hogy 
a fiamnak az lenne a legnagyobb kihí-
vás, ha hatszor negyvenöt percig csönd-
ben kellene ülnie. Okos, értelmes gye-
rek, de nem szeretném azt, hogy esetleg 
leértékeljék azért, mert nem tud megül-
ni a széken, és a tanító néni elkönyveli 
rossz tanulónak, vagy rossznak, ami eb-

ből következik, hogy neki mínusz egy 
éve van, mert vele együtt elkezdik az is-
kolát akár hét és félévesek is, és nyilván 
annak a gyermeknek nagyobb az önfe-
gyelme, megszokta jobban a monotoni-
tás tűrést, mint egy hatéves. 

Molnárné Virág Edina:
- Én sem örülök ennek az új törvények. 
Az én gyermekem túl aktív, azt, hogy ül-
jön és figyeljen negyvenöt perceket napi 
öt-hat órán keresztül, el sem tudom kép-
zelni. Én tudom, ismerem őt, hogy neki 
ez nem fog menni, de ezt már az óvodá-
ban megmondták, ott is megnyilvánult, 
és látták, hogy neki még kellene az az 
egy év, hogy igenis egy kicsit lenyugod-
jon, egy kicsit érettebb legyen. Ráadásul 
az én fiam augusztus végén tölti be a 6 
évet, szóval nem mindegy, hogy valaki 
januárban volt 6 éves és gyakorlatilag hat 
és félévesen megy suliba, az én fiam meg 
épp, hogy hét nappal múlt hatéves, szó-
val így félév hátránya is lehet, ami tud-
juk, hogy nagyon sok területen megmu-
tatkozhat. Mi is mindent megpróbálunk, 
hogy maradhasson még az oviban. Írjuk a 
kérvényeket, töltjük a kérelmeket, besze-
rezzük a szakvéleményeket. Az oktatási 
hivatalhoz kell kérvényt benyújtanunk, 
és ehhez adnak az óvónők is segítséget, - 
akik egy pedagógiai szakvéleményt állí-
tottak ki a gyermekről, a fejlődési napló-
jával összekötve, - hiszen ők látják, hogy 
kis csoporttól kezdve mostanáig mennyit 
fejlődött a gyerekek, milyen szociális és 
magatartásbeli képességei vannak.

Szülők véleménye 

3. oldal2020. január 30. Aktuális

Dr. Szurdoki Virág, háziorvos ad jó tanácsokat, hogy ho-
gyan vészeljük át betegség nélkül ezt a téli, vitaminhiányos 
időszakot.



Jó évet zártunk bevétel tekintetében, a 
sporthorgász mivoltunkat pedig erősítenünk 
kell - mondta Kiss Béla, a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület elnöke a hétvégén megrende-
zett közgyűlésen. A szervezet évzáró-évindí-
tó eseményén új vezetőségi tagokat is válasz-
tottak. A helyi horgászéletről, a közgyűlés 
döntéseiről az egyesület elnökét kérdeztük. 

- Pénzügyileg hogy zárták a tavalyi horgászé-
vadot? 
- A beszámolót már korábban elfogadta a ve-
zetőség, jól zártuk az elmúlt évet. Jó volt a be-
vételünk, nagyon sok új belépőnk volt, illetve 
ami meglepő, hogy a napijegyek váltása inten-
zívebb volt, mint az elmúlt években. Látszik, 
hogy ez felmenő tendencia, valamiért szeretik 
az egyesületünk vizeit. A bevétel nagyobb, a ki-
adás meg kisebb volt, mint a tervezett, tehát így 
nagyobb pozitív szaldóval tudtuk az évet zárni. 
- És ami a sporthorgászatot illeti?
- Új versenyszám került be, a Féder verseny, de 
erősíteni kell sporthorgászi mivoltunkat. Vannak 
persze sikereink, hiszen hosszú idő óta az elmúlt 
évben sikerült a megyei ifi versenyre gyereke-
ket, ifiket küldeni, akik nagyon jól szerepeltek, 
továbbá a megyei tisztségviselői versenyen már 
egyesületünk is képviseltette magát. 
- Vannak újdonságok az új horgászévadban?
- Igen, vannak lényeges változások. Az egyesü-
let mindig a rá következő évre állapítja meg a te-
rületi engedélyek árát a tagok részére. Három év-
re visszamenőleg nem volt se tagdíj, se terüle-
ti jegy emelkedés, így most sincs. Ami viszont 

többletkiadást jelent, hogy az állami jegyek ára 
2000 forintról 3000 forintra emelkedett, a fogá-
si napló ára pedig 200 helyett 300 forint lett, de 
ez az egyesületnél egy átmenő tétel, ami azt je-
lenti, hogy erre mi nem vagyunk hatással, viszont 
ennyivel többet kell a horgászoknak fizetni. Ami 
a vizeket illeti, - erről a beszámolóban is számot 
adtam - hogy 2028-ig a Csécsi tóra érvényes szer-
ződésünk van, ám idén az Örösi, az Erdészeti és a 
Tolnai tavak haszonbérleti joga december 31-ével 
lejár, ezért elkezdjük a tárgyalásokat a tó tulaj-
donosával, hiszen nagyon szeretnénk megtarta-
ni ezeket a tavakat, mert közkedveltek. Az elmúlt 
évben sajnos elvesztettük a Nyugati főcsatorna és 
a Keszi tápcsatorna bérleti jogát, mivel a szabá-
lyozás szerint amelyik megyében folyik az a víz, 
annak a megyei szövetségnek a kezelésébe adja 
át a MOHOSZ bérlőkijelölésre. Így történt, hogy 
a nyugati főcsatorna a Hajdú-Bihar megyeibe ke-
rült. Próbáltunk többféle megoldást is keresni er-
re a problémára és tárgyalásokat is kezdeményez-
tünk, de mindhiába. 
- Sűrű lesz 2020 horgásznaptára? 
- Az évadnyitó nem április végén, hanem áp-
rilis elején lesz. A szokásos versenyeket meg-
szervezzük, a nyári horgász napközit is, illet-
ve az utánpótlás nevelés jegyében a Pecasulit 
négy településen, Tiszagyulaházán, Újtikoson, 
Polgáron és Tiszaújvárosban, és ott leszünk a 
megyei ifi versenyen is. A horgászrendet két 
dologban változtattuk meg, az egyik, ami na-
gyon lényeges, hogy egységesítettük a fogha-
tó ponty felső méretét, egységesen 65 cm-ben 
határoztuk meg. Újdonság lesz, hogy a tavakra 
süllőfészkeket fogunk kihelyezni, amitől az ál-

lománygyarapodást is várjuk, de a süllő tilalmi 
időt is meghosszabbítottuk, a fészkek környé-
kén pedig megfelelő távolságra lehet csak hor-
gászni. Azt kérjük minden horgásztól és nem 
horgásztól, hogy ne piszkálják, ne tegyék tönk-
re ezeket, mert ez egy komoly állománygyara-
podást hozhat. 
- Miről ismerhetjük fel a süllőfészkeket?
- Ami fontos, hogy nem egyszerre, hanem fo-
lyamatosan helyezzük ki ezeket, elkezdjük a 
Csécsi tavon, az Erdészeti tavon. Jól látható-
ak lesznek, körbe fogjuk bójázni mindegyiket. 
Kérem a horgásztársakat, meg a vendéghorgá-

szokat is, hogy figyeljenek ezekre, hiszen nagy 
szigorral fognak eljárni ez ügyben a halőrök is. 
- Tisztújítás is volt a mai közgyűlésen, a hor-
gászok kiket választottak meg új vezetőségi ta-
goknak? 
- Vezetőségi póttagnak választottuk Hatvani Jó-
zsefet, a felügyelőbizottság tagja lett Dr. Hár-
tó Gábor, póttagja Magyar Tamás, az Etikai bi-
zottság póttagjának pedig Palkó Richárdot vá-
lasztottuk meg. Ami a tagságit illeti 2019-ben 
2207 tagunk volt, ebből 1820 körül volt a fel-
nőtt, 48 ifi és 303 gyerek tagunk volt.

Pásztor Krisztián

Kutya nehéz megoldani a macskakérdést
Egy tökéletes világban nem lennének kó-
bor macskák. A világ azonban nem ilyen, s 
ha már létezik a probléma, kell rá megoldás. 
Egymásnak feszülnek ilyenkor a vélemé-
nyek, sokan a gyermekeiket féltik, a ki tudja 
milyen betegséget terjesztő macskáktól, van, 
aki a patkányok elszaporodásától tart, van-
nak, akik nem értik, hogy mi a probléma az-
zal, ha etetik az ártatlan cicákat. 

A macskák valóban ártatlanok, nem tehetnek 
arról, hogy hova születtek, hogy hol szaporod-

nak. Rendelet tiltja azonban, hogy etessük őket. 
- A rendeletnek egyértelműen az a célja, hogy 
megelőzzük a rágcsálók elszaporodását - 
mondja Török László, a Polgármesteri Hiva-
tal városüzemeltetési munkatársa. - Abban az 
esetben, ha tettenéréssel sikerül tudomást sze-
reznünk arról, hogy ki az, aki eteti, a jogszabály 
lehetővé teszi a szabálysértési eljárás megindí-
tását és pénzbüntetés kiszabását. 
Műanyagtálkák sorakoznak a Liszt Ferenc úton 
az egyik kerítésen, az egyikben zöldbab, csir-
kecsontok mindenfelé. Dr. Kovács Julianna ál-
latorvossal nézzük meg az itteni macskákat és 
környezetüket. 
- Nagyon óvatosan kell ezeket a kérdéseket ke-
zelni - mondja Julianna -, tudomásul kell azon-
ban venni, hogy ezek az állatok fertőző beteg-
ségeket terjeszthetnek. Például gombás bőrbe-
tegségeket, bakteriális megbetegedéseket, ha 
megérintjük őket, akkor parazitákat, kullan-
csot, bolhát is össze tudunk szedni. A gyere-
kek hajlamosak arra, hogy egy ilyen simoga-
tás után, vagy akár a homokozóban való játszás 
után, ahol macskaürülék lehet, a szájukba ve-
szik a kezüket, akár galandféreggel, fonálféreg-
gel is megfertőződhetnek. Ezek a cicák támad-
hatnak, karmolhatnak, haraphatnak, célszerű 
őket nem piszkálni. 
- Sokan próbálnak segíteni ezeken az állato-
kon? Mi jelent valódi segítséget?
- Nagyon sok magánember és szervezet pró-
bál segíteni, természetesen mi is segítő kezet 
nyújtunk abban, hogy ezek a cicák visszanyer-
jék egészségüket, és szerető családba kerülhes-

senek. Addig is azt tanácsolom, hogy aki ete-
ti, tartsa meg a kellő távolságot. Az etetésnek 
egyébként az az előnye, hogy talán ezek a cicák 
szocializálódhatnak, könnyebben befoghatóvá 
válhatnak. Fontos lépés az ivartalanítás is, hi-
szen ezáltal sokkal könnyebb gazdihoz kerülni. 
„A cicák befogása folyamatban van. Állatmen-
helyre és gazdikhoz kerülnek. Viszont kérjük, 
hogy addig ne vigyék el a dobozukat, és az ete-
tőtálkákat.” - olvasható egy papír az egyik kar-
tondoboz tetején a Bükk ABC mellett. Előtte 
műanyagtálkák, pár méterre egy macska ül a 
padon. Párat - úgy tudjuk -, már elvittek innen.

A Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyére 
elsősorban balesetes, vemhes macskák kerül-
nek, de az ott dolgozók nap, mint nap találkoz-
nak a problémával. 
- Nagy felháborodást szokott okozni a macskák 
etetése - mondja Horváth Rita, a menhely ve-
zetője -, hisz ki van téve az ennivaló, piszokkal 
jár. Ezt teljesen karban lehetne tartani, és nem 
lenne ilyen probléma, ha utána összeszednék a 
műanyag edényeket. Amikor már rendszeresen 
etetik a macskát, akkor félévente bele lehetne 
tenni az ennivalójukba egy féreghajtó tablettát, 
akkor eltávoznának belőlük a paraziták. A fe-
lesleges szaporulat ellen pedig léteznek fogam-
zásgátló tabletták macskáknak is, ezeket is be-
le lehet csempészni az ételbe. Úgy vesszük ész-
re, hogy sok állatbarát van, a mi környezetünk-
ben is sok olyan önkéntes állatvédő van, akik 
próbálnak ivartalanításra gyűjteni. Nyilván sok 
olyan cica van, akik abszolút nem szocializál-
tak, nagyon félnek, nem mernek odamenni az 
emberhez, de léteznek különböző macskacsap-
dák, amelyek segítségével be lehet fogni az ál-
latokat - mondta a menhely vezetője. 
A kérdés valóban kutya nehéz. Nehéz, mert 
minden oldal álláspontját meg lehet érteni. 
Nekem volt macskám, egy kuka alól költö-
zött hozzám még kiskorában. Neki szerencséje 
volt. Talán ezt lehetne minden állatnak kíván-
ni, hogy lássa meg benne valaki a szépet - ta-
lán a most megjelenő fotókon is -, hogy gazdi-
ra, valódi otthonra leljenek. Hisz ők aztán tény-
leg nem tehetnek semmiről. 

Fodor Petra

Tilt a rendelet

Tiszaújváros Város Önkormányzata képvi-
selő-testületének 15/2018. (IX.27.) önkor-
mányzati rendelete a közterületek haszná-
latának rendjéről és a településtisztaságról 
(részlet).
A közterületen tilos: 
a) gépjárművek tárolására tároló helyet (sá-
torgarázst) kialakítani, 
b) gépjárművek javítása, szerelése és mosá-
sa, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását 
célzó javítást;
 c) törmeléket, építési anyagot lerakni, tárol-
ni, 
d) hatálytalan 
e) a közúti járművek közlekedésére nem 
szolgáló díszburkolattal ellátott közterülete-
ken - a városi rendezvénynaptárban meghir-
detett program, illetve útburkolat és közmű 
építésére vagy fenntartására, köztisztasági, 
rendvédelmi, betegszállítási, közegészség-
ügyi feladat ellátására szolgáló jármű kivé-
telével, amennyiben ez feladata ellátása ér-
dekében szükséges - gépjárművel behajtani, 
várakozni, megállni, 
f) utcabútort, berendezést rendeltetésellene-
sen használni, 
g) virágot és dísznövényt leszedni, a fák és 
cserjék ágait letörni, károsítani, 
h) az ott természetes körülmények között élő 
állatot bármely eszközzel megzavarni, ma-
dárfészket megrongálni, 
i) gazdátlan állatot etetni, 
j) ebet - vakvezető kutya kivételével - a 6. 
mellékletben felsorolt, táblákkal megjelölt 
területekre bevinni, 
k) zöldterületen, játszótereken járművel par-
kolni, közlekedni. Dobozban, dobozból a Bükk ABC mellett. 
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A Liszt Ferenc út egyik elhagyatott épületénél több macska is él. 

Mi lesz a vizeinkkel? Ez izgatja most a legjobban a horgászokat. 

 Fészket raknak a horgászok a tavakba   



Közös ég alatt
Hit - három betű mindössze, mégis egy kü-
lönleges szó, érzés.  Hiszünk, mert valamiben 
hinnünk kell, ki ebben, ki abban, ki fentről, 
ki bentről várja a válaszokat a kérdésekre. 
A kérdések sosem fogynak el, s folyton csak 
keressük a válaszokat. Szeretet, egység, ezek 
pedig már az ökumenikus imahét kulcssza-
vai. Minden évben ezért telnek meg a temp-
lomok január végén és imádkoznak közösen 
a Krisztus-hívők. 

Városunkban is nagy hagyományai vannak már 
az imahétnek, idén is több százan látogattak el 
a templomokba. A sort a református templom-
ban Pásztor Pascal római katolikus plébános 
igehirdetése zárta. 
- Fontos ez a hét mindnyájunknak - mondta Dr. 
Varga István református lelkész - fontos itt, Ti-
szaújvárosban is az egység a keresztények kö-
zött. Mind a három egyház szeretné ezt az egy-
séget a maga lehetősége, a maga hite szerint az-
zal a testvéri szeretettel megvalósítani, megél-
ni, melyet Jézus Krisztustól hallottunk, hogy 
mindannyian egyek legyünk a szeretetben. 
Ezen a héten ez a város talán legnagyobb ese-
ménye - tette hozzá. 
S valóban, a református templom - csakúgy, 
mint a római, illetve a görögkatolikus - hamar 
megtelt a hívekkel. 
- Az egység elsősorban Isten ajándéka - mond-
ta Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus -, be-
szélhetünk fentről való egységről, ami Istentől 
jön és beszélhetünk olyan egységről is, amelyet 
az emberek próbálnak megvalósítani, sokszor 
látjuk, hogy barátsági, kereskedelmi és egyéb 

szerződésekkel, megállapodásokkal próbálják 
közelebb hozni az embereket, de nem biztos, 
hogy sikerült megvalósítani ezt a bizalmat. Az 
Úrjézus kívánta egység az emberek bűnei mi-
att romlott meg, vannak olyan történelmi bűnök, 
amelyek miatt az egység nem létezik. Különö-
sen a misszionáriusok érezték ezt a múlt század-
ban, amikor versengő keresztény felekezetek 
próbálták hirdetni az evangéliumot, ők sem na-
gyon tudták elmagyarázni, hogy te miért tarto-
zol ide, vagy épp oda. A sokszínűség persze ér-
tékes és jó adomány, de ugyanakkor a sokszínű-
ségben mégiscsak meg kell valósítani a szerete-
tet, ami eggyé kapcsol, összeforraszt. Az embe-
rek között is valamiképp ilyen formában kelle-
ne az egységet létrehozni. Természetesen mi is 
örömmel veszünk részt a keresztények egységé-
ért mondott imádságban, és találunk olyan terü-
leteket az életben, amelyben valóban együtt tu-
dunk működni, amelyben valóban testvérekként 
tudunk együtt lenni, különösképp a szeretetszol-
gálatban, az elesettek, a nehéz körülmények kö-
zött élő emberek megsegítésében. Emellett sok 
közös pontot is felfedezünk, annak ellenére, 
hogy különböző módon éljük meg a hitünket. 
Az egységről szólt Pásztor Pascal atya is. 
- A templomtorony mindig az ég felé mutat, a 
földön áll, mintha összekötné az eget és a föl-
det. Ősi szokás, hogy a templomokat kiemel-
kedő helyre építették, hogy messziről is látni 
lehessen. Városunkban három templom is van, 
egészen közel egymáshoz, és feléjük közeled-
ve az ember, hívő és nem hívő, elgondolkodik. 
Ha valaki az egyik közösség tagja és elhalad a 
másik temploma mellett, akkor is gondol va-
lamire, és a sajátja előtt ha halad, talán meg-

szokott imádsága, gondolata, sóhaja van, mert 
ugyanazon ég vonzza mind a három templom-
nak a tornyát. Ugyanazon a földön áll mind-
egyik, ugyanazon akaratból született mind-
három, a kegyelmen túl az emberi jóindulat, 
a hozzáállás, Isten keresése utáni vágy hozta 
létre. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség - 
mondja Szent Pál az efezusiaknak ír levelében. 

A kereszténység a történelem viharaiban szám-
talan csoportra szakadt szét, sokszor kicsinyes 
és önző csatákban és sokszor a saját felekezete-
inkben is megtapasztaljuk, hogy más és más el-
képzelések vannak, amiket sokszor a lelkipász-
toroknak, a közösségek őrzőinek kell visszairá-
nyítaniuk az eredeti szándékhoz. 

Fodor Petra

Újrázott a minősített Derkovits
A Derkovits Művelődési Központ második 
alkalommal nyerte el a Minősített Közmű-
velődési Intézmény címet. Ennek apropó-
ján faggattuk Mátyás Zoltánt, a Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatóját.

- Mit jelent a Minősített Közművelődési Intéz-
mény cím, és hogyan lehet elnyerni?
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiírt pályázat célja a közművelődési tevékeny-
séget végző intézmények minőségorientált mű-
ködésre ösztönzése és a közművelődési minő-
ségfejlesztés területén elért eredményeik el-
ismerése.  A cím a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó közművelődési intézményeknek ado-
mányozható. A befogadott pályázatok - melyek 
önértékeléssel jönnek létre - elbírálásának fo-
lyamatában helyszíni szemlét végeznek, mely-
nek célja a pályázatban bemutatott intézményi 
minőségfejlesztési gyakorlatról szolgáltatott 
információk megalapozottságának ellenőrzése, 
a minősítési követelmények teljesítésének érté-
kelése, a modellértékűnek tekinthető módsze-
rek, eljárások feltárása. Az auditációt két kül-
sős közművelődési szakértő végezte, a helyszí-
ni szemléről értékelő jelentés készült. A Szak-
mai Minősítő Testület a felkért szakértők véle-
ményét figyelembe véve tesz javaslatot a cím 
viselésére jogosult intézményekre, az Embe-
ri Erőforrások minisztere ennek alapján dönt a 
cím odaítéléséről.
- Egy cím, díj megítélését, értéket az is jelzi, 
hogy hányan kapják meg.
- Intézményünk kimagasló színvonalú szak-
mai munkájának köszönhetően Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéből egyedüliként - ráadásul 
másodszor - nyerte el ezt a rangos elismerést. 
A tanúsítványt a magyar kultúra napján, janu-

ár 22-én a budapesti Uránia Nemzeti Filmszín-
házban ünnepélyes keretek között vettem át 
Molnár István alpolgármester úrral együtt Fe-
kete Péter kultúráért felelős államtitkártól és dr. 
Fülöp Péter művészeti, közművelődési és köz-
gyűjteményi ügyekért felelős helyettes állam-
titkártól. Tiszaújvároson kívül hat település - 
Szolnok, Veszprém, Budaörs, Felsőtárkány, Fót 
és Vésztő - kapta meg a címet, Szekszárd pe-
dig Közművelődési Minőségi Díjban részesült.
- Melyek azok a tevékenységi formák, amelyek-
kel pályáztak?
- A nyolc tevékenységi forma közül kettőt nem 
végez intézményünk, ezek a képzés és a közös-
ségi szolgáltatás. Így öt végzett tevékenységre 
nyújtottuk be pályázatunkat - kiállítás, művelő-
dő közösség, rendezvény, tábor és származtatott 
szolgáltatás - melyekben el is nyertük a címet.
- Mit jelent egy közművelődési intézményben a 
mindennapi munkavégzésben a minőségirányí-
tás?
- A minőségirányítás égisze alatt három terü-
leten - partnerközpontúság, tanulás benchmar-
king, folyamatos fejlesztés - nagyon sokré-
tű munka folyik a mindennapokban is. Ennek 
koordinátora Baloghné Gulyás Erika művelő-
désszervező, a Minőségirányítási Tanács elnö-
ke. Kísérletezünk, innovációkat hozunk létre a 
minőségirányítás kritériumainak megfelelő ma-
gas szintű szakmai munka végzéséhez. Ezt se-
gíti elő az általunk létrehozott dokumentálási, 
illetve statisztikai nyilvántartó rendszer, speci-
álisan erre a célra kifejlesztett nyomtatványok-
kal, melyeket folyamatosan fejlesztünk. Külön-
böző méréseket végzünk, melyek elemzéséből, 
illetve szóbeli információszerzés útján fontos 
információkra teszünk szert, mind a munkatár-
sak, mind a művészeti csoportjaink, mind pe-
dig a használók, látogatók igényeiről. Ezeket 
elemezve a tapasztalatokat hasznosítjuk, be-

építjük a munkánkba. Kiemelném a partnerek-
kel történő kapcsolattartást, mely az egyik leg-
fontosabb eleme a munkánknak, hiszen itt ta-
lálkozunk az igénybevevőkkel, a közönséggel, 
illetve a közreműködő szolgáltatókkal és part-
nerekkel. Megújult a honlapunk, a havi prog-
ramajánlónk, illetve egységes arculatot - arcu-
lati kézikönyv, szlogen, logó, egységes plakát-
forma - kapott az intézmény. A minősítés meg-
követeli azt is, hogy tevékenységünk széleskö-
rűen és mindenre kiterjedően legyen dokumen-
tálva. Ez természetesen rám és a kollégáimra is 
nagyobb adminisztratív terhet ró, de tudjuk azt, 
hogy ez a teher később könnyebbség lesz, hi-
szen egy kidolgozott rendszerben átláthatóan, 
pontosan rögzített anyaghoz a későbbiekben 
visszanyúlni jóval egyszerűbb.
- Mit érezhet ebből a tiszaújvárosi közönség, a 
látogatók?
- Mindezek segítségével egy minőségibb és 
színvonalasabb szolgáltatási rendszert szeret-
nénk biztosítani, ahol mi magunk is jobban át-

látjuk feladatainkat, ezáltal rugalmasabban, a 
közönség igényeit figyelembe véve tudjuk ala-
kítani szolgáltatásainkat - kiállítások, rendez-
vények, színházi előadások, szabadtéri ren-
dezvények, fesztiválok, ismeretterjesztés. De 
ide tartozik a művészeti csoportjaink, illetve 
a munkatársak, összességében az intézmény 
színvonalas munkájához szükséges tárgyi, sze-
mélyi feltételek folyamatos fejlesztése is.
- Hogyan tovább? Van-e tovább, vagy ez a 
csúcs?
- Az elismerés felelősséggel jár, a meghatáro-
zott szempontok, kritériumok alapján kell végez-
nünk tovább szakmai munkánkat, melyre kötelez 
a cím, amit három évig viselhetünk. És igen, van 
tovább! A következő lépcsőfok lehet a „Közmű-
velődési Minőség Díj” megpályázása. Ennek el-
nyerése esetén a díjban részesülő intézmény az 
elismerést az adományozás évének feltüntetésé-
vel folyamatosan használhatja, a díj nem vonható 
vissza. Nem titkolt célunk ennek megpályázása. 

f. l.

„Ugyanazon ég vonzza mind a három 
templomnak a tornyát. Ugyanazon a 
földön áll mindegyik, ugyanazon aka-
ratból született, a kegyelmen túl az 
emberi jóindulat, a hozzáállás, Isten 
keresése utáni vágy hozta létre.”

Pásztor Pascal
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Máltai üzenet
Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztények készítették. Málta a Földközi-tenger 
szigetállama, az anyaszigethez tartozik a közeli Gozo szigete, amelynek területe 67 négyzetki-
lométer. Málta és Gozo keresztényei minden év február 10-én együtt ünneplik a hajótörött Pál 
apostol szigetre érkezését, a 2020-as imahéten pedig a világ krisztuskövetői a máltai kereszté-
nyekkel együtt olvassák ennek a hajótörésnek a történetét. 
Pál és útitársai a hajó személyzetével Rómába tartottak a viharos tengeren. Az apostol még eb-
ben a kritikus helyzetben is missziós lehetőséget látott. A megpróbáltatáson nem esett pánikba, 
nem csüggedt el, hanem tudta: Isten kezében van. Meg volt győződve róla, hogy Istennek min-
dennel, ami történik, távlati tervei vannak. Nem is titkolta ezt az apostol a sorstársai előtt, akik 
végül osztoznak Pállal a kenyéren is, a reménykedésben is. A máltai keresztény testvérek az is-
teni gondviselést hangsúlyozzák, amikor évente felidézik Szent Pál hajótörésének történetét. A 
Máltára akkor érkezettek hajótöröttek voltak. A Pált és hajótörött társait befogadó - akkor po-
gány - máltaiak ismerték a szeszélyes tenger életet kockáztató viharait. Tisztában voltak az ak-
kori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a 
viharban a sziget közelében. 
Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták 
a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, remény-
ségből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a ke-
resztények ökumenéje. 

Másodszor sikerült elnyerni a címet. 

Több százan látogattak el az ökumenikus imahétre. 



Évtizedekig a falon
Tájképek, mezők, tanyák a vásznakon, és az 
egyiken a Tisza-part, távolban az erőmű ké-
ményével. A magyar kultúra napja alkalmá-
ból nyílt „Változó impressziók” címmel H. 
Tóth László kiállítása a Városi Kiállítóte-
remben, amely március 13-ig látható.

- Honnan a tiszaújvárosi kötődés? - kérdeztem 
a művészt.
- Édesapám Sajószögeden született, így itt, a 
Sajószöged - Tiszaújváros - Tisza-part vona-
lon gyerekeskedtem nyaranta. Itt nyaraltam, 
és megismertem a környék összes zugát, amit 
most festészetemben is igyekeztem megmutat-
ni.

- Magától értetődő volt, hogy festőművész lesz? 
Honnan indult?
- A festőművészet úgy alakult, hogy - ez köz-
hely, de igaz - gyerekkorom óta szívesen rajzol-
tam, kipróbáltam magam a kerámiában, faze-
kasságban, kicsit szobrászkodtam, és kisplasz-
tikákat is készítettem. A rajz mindig elkísért ál-
talános iskolában, középiskolában, és onnan 
jött az ötlet. Tanár lettem, Egerben végeztem az 
Eszterházy Károly Főiskola rajz-földrajz sza-
kán, és közben a festészet egyre inkább meg-
jelent a szabadidőmben, egyre komolyabb lett. 
A tanári diplomát megerősítettem a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti Karán szerzett dip-
lomával - ott a modernebb szemléletet is ma-

gunkhoz tudtuk venni a tanárokkal. Kiállítások 
kiállításokra jöttek, biztattak, és most már las-
san harmincadik éve lesz, hogy festek. A siro-
ki alkotótáborban a kőfaragással is megismer-
kedtem, úgyhogy a kiállítóterembe ellátogató 
közönség a szobraimból is megtekinthet néhá-
nyat.
- A festészetben ki volt önre hatással?
- Az első tíz évet szabadban való festészet-
tel töltöttem, a plain air festészet volt az, ami 
meghatározta a tájképes időszakomat. Legin-
kább a nagybányai művésztelep művészei, Fe-
renczy Károly és társai voltak hatással rám. Az 
erőteljes kontrasztok, a fényárnyékok nagysze-
rű ábrázolása és alkalmazása engem is magá-
val ragadott. Ha nem is teljes egészében ebben 

az irányban festek, de igyekszem valahol ezt is 
megtartani.
- Milyen stílusban fest, mit kell tudni a festmé-
nyeiről?
- Stílusában talán közel áll az impresszioniz-
mushoz, hiszen egy lendületes festészet, amit 
művelek - viszonylag gyorsan teszem fel a fes-
téket. Technikában az olajfestészetet szeretem, 
de ez részben kezd átalakulni, változik, mint 
minden művésznek, ahogy a korszakok és ér-
deklődési körök változnak. A természethez kö-
tődés manapság is megmaradt, szeretem meg-
mutatni a kontrasztok, a színek játékát a vász-
non, illetve a farostlemezen.
- Mi inspirálja?

- Mindig egy pillanatot, a látványt próbálom 
megragadni. Voltak olyan képeim, amiket úgy 
próbáltam készíteni, hogy csak úgy kimentem 
a természetbe és festettem, de ez nem mindig 
jött be. Az igazán jó képek azok lettek, amikor 
valamit megpillantottam, egy tájrészletet, egy 
fényárnyék villanását, ami hatással volt rám, és 
azt igyekeztem minél rövidebb idő alatt, gyor-
san, frissen megfesteni.
- Melyek azok a képek, melyekkel legutóbb fog-
lalkozott?
- A legutóbbi képeimben egy kis kirándulást 
folytatok a színek világába. Ezek a képek már 
nem a tájképekhez kötődnek, hanem konstruk-
tivista vonalat mutatnak. De igyekeztem eze-
ken a képekben is megtartani azt a kontraszt-
hatást, ami a tájképes időszakomra jellemző. A 
mostani képeim nagyon sok kísérletezés gyü-
mölcsei, hiszen különböző színtanulmányokat 
kellett hozzá készítenem, hogy a színek hogyan 
reagálnak egymással, vagy milyen színkörnye-
zetben fogadják el egymást. De még ugyan-
úgy foglalkoztatnak a Tiszának a fényjátékai, 
ezeket a színeket igyekeztem még az előző év 
őszén megfesteni, tehát kisebb méretű tájképe-
ket is készítettem az utóbbi időben.
- Egy kiállítás sikerét miben lehet mérni? Az el-
adott képek számában, a megjelentek számában?

- Ha a vásárlást tekintjük elsődleges célnak, az 
nagyon változó. Igazából a közönség összeté-
tele, az érdeklődők köre, anyagi helyzete nagy-
ban befolyásolja, hogy ki az, aki rá tud szán-
ni bizonyos összeget egy kép megvásárlására. 
Az első nagyon fontos kérdés az, hogy tetszik-e 
neki annyira az a festmény, hogy évekig, év-
tizedekig a falán szeretné látni. Természetesen 
előfordul nem egyszer, hogy a kiállításon gaz-
dára talál egy kép, így is lehet mérni a sikert. 
És valóban, közönségszámban is, aki a kiállítás 
megnyitón megjelenik, vagy azok is, akik csak 
később tudnak megnézni egy kiállítást. Nagyon 
összetett, mindkét dolog egyszerre jellemzi egy 
kiállítás sikerét, és nyilván a visszajelzések, a 
kiállítás visszhangja is sokat számít. Azt szok-
tam mondani, ha egy kiállítási anyagban már 
két-három kép van, ami tetszik valakinek, ak-
kor már megérte egy művésznek, hiszen szub-
jektumról van szó. Egy kép nem minden eset-
ben tetszik mindenkinek. Azt viszont nagyobb 
közönségnél nagyon nehéz eldönteni, hogy 
ilyen szempontból mekkora a siker. Úgy gon-
dolom, hogy ha már néhány képet kiszúr vala-
ki, hogy ez neki már valamiért ismerős, vagy 
szimpatikusak a színek, a formák, akkor azt 
mondom megérte, hogy dolgoztam vele.

Surányi P. Balázs
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Erőteljes kontrasztok, fényárnyékok.

„Itt nyaraltam, és megismertem a kör-
nyék összes zugát, amit most festésze-
temben is igyekeztem megmutatni.”



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Január 30. (csütörtök) 17.00 óra 
ÖTÓRAI TEA
Vigyázat gyereket nevelek!
Előadó: Dumanyu - Kaskötő Csilla, blogger
Derkó MiniGaléria
RAJZAIM 
Ficzere János kiállítása
Látogatható: február 25-ig
Városi Kiállítóterem
„VÁLTOZÓ IMPRESSZIÓK”
H. Tóth László képzőművész festménykiállítása
Látogatható: március 13-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
SZEMBETŰNŐ 
Nagy Zoltán fotókiállítása
Látogatható: március 20-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A TÜNDÉR
Weöres Sándor versillusztrációk
Kóra Judit illusztrátor kamarakiállítása
Látogatható: február 22-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Január 31. (péntek) 17.00 óra
KEZEDBEN A JÖVŐD!
Életmódváltás lépésről-lépésre
Táplálkozás vs. egészség    
Előadó: Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 4. (kedd) 17.00 óra
CSALÁDI MESEDÉLUTÁN
Jao, a kaméleon
Florence Jenner-Metz meséjének papírszínházi feldolgozása
Vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Február 5. (szerda) 14.00 óra
A KAFFKA MARGIT PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB 
ÖSSZEJÖVETELE
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 6. (csütörtök) 17.00 óra
ÖKOKALAUZ
Magbörze - felkészülés a tavaszi vetésre.
Magok bemutatása és cseréje
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa
és Kiss Dorottya a Magház hálózat munkatársa
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 6. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Február 8. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Február 4. (kedd) 16.00 óra
FONALVARÁZS 
Kötő-horgoló klub
A foglalkozást koordinálja: Vig Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Január 30., csütörtök 

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

Január 31. péntek
18:00 A Phoenix KK - Óbudai Kaszások bajnoki kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről

Február 5., szerda
18:00 HétHatár: Ülés után - Ösztöndíj a jó tanulóknak - Szű-

rőprogram a csontok egészségéért - Forgács kupa
18:15 Hétről-Hétre:Vigyázat gyereket nevelek! - Gimnasztrá-

dás anyukák - Kajak-Kenu
18:45 Fogadóóra. Dr. Fülöp György polgármester válaszol

 a nézők közérdekű kérdéseire

Február 6., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Valamire már megint készülnek. Hallom 
innen-onnan, beszélik itt-ott, merthogy 
oly’ kicsi a város és oly’ gyorsan terjed-
nek a hírek. Jók is, rosszak is. Nézem a 
netet, nyitom a fészbukom, minden nap 
tudatnak magukról valamit, csepegtetve 
érkeznek az infók. Szereplőket hívnak, 
díszletnek valót keresnek, fotókat posz-
tolnak, nézem az ismerős arcokat, új fri-
zurával, parókában, sminkben, jelmez-
ben. No nem a farsangiban, hanem a fel-
lépő ruhájukban. Új darabbal rukkol elő 
a Sodrás Amatőr Színtársulat. 

Április a „születésük hava”, minden év 
áprilisában mutatják be új előadásukat, 
idén a Mamma Mia második felvoná-
sát, akarom mondani folytatását. A musi-
cal rendezőjével, Jézsó Évával hétfői pró-
bájukon találkoztam, a felvonások közti 
szünetben műhelymunkákról, kulisszatit-
kokról kérdeztem. 
- Újra zenés darabhoz nyúltatok, miért? 
Erősek vagytok hangban, dalban, vagy 
maga a műfaj kedvesebb nektek és a kö-
zönségnek?
- Igazából én teljesen másban gondol-
kodtam - mondja Éva. - Egy kisebb volu-
menű darab volt a tervben, miközben rá-
jöttem, hogy abban összesen nyolc sze-
replő van, és van 45 tagunk, akik szeret-
nének ebben az évben is dolgozni, így rá-
bíztam a döntést a társulatra. Feltettem 
három darab címét szavazásra, és ők a 
Mamma mia kettőt szavazták meg szinte 
mind, de nyugodtan elmondhatjuk, igen, 
szeretjük a zenés darabokat. Kedves tör-
ténet, jó zenék, humor jellemezi a műve-
ket, és azt gondolom a néző is szívesen ül 
be egy könnyed zenés darabra kicsit ki-
kapcsolódni, szórakozni, nevetni, sírni, 
vagy akár velünk együtt énekelni.  

- Mi lett volna a másik két darab, az ere-
deti ötleted?
- Az egyik az Anconai szerelmesek, a má-
sik pedig a Csárdáskirálynő. Nem vetet-
tük el végleg, lehet, hogy egyszer sorra 
kerülnek. 
- Mamma mia 2. Az új darab tulajdonkép-
pen a film folytatásának színpadi változa-
ta?
- Igen. 2018 nyarán mutatták be a mozik-
ban a Mamma mia második részét. Nem 
volt könnyű dolgom, mert a film után kel-
lett színpadra vinni a darabot. A szöveg-
könyvet teljes egészében én csináltam, 
valamint én alkalmaztam színpadra, né-
mileg követve a film cselekményszálát. 
Nehéz feladat, féltem is tőle, de azt gon-
dolom mostanra minden a helyén van. 
- Mozgalmas, sokszereplős musical. Van-
nak-e új szereplők, koreográfus, új arcok 
a Sodrásban?
- Igen, a teljes stáb 47 fő, ebből 8 háttere-

sünk van, a többi szereplő és táncos sta-
tiszta. Vannak új tagjaink is, hála isten-
nek, mindig van utánpótlás. A koreográ-
fusunk maradt Hajdu Cintia. A tavalyi da-
rabban dolgoztunk együtt először, és ő is 
nagyon megkedvelte a csapatot, és mi is 
nagyon szívesen dolgozunk vele. Nagyon 
felkészült és rendkívül tehetséges Titi. 
Azt hiszem ez egy több évre szóló kap-
csolat lesz vele. 
- Szerepcsere, új karakterek? 
- Igen lesz, Sam karakterét fogja más ala-
kítani. Őt már tavaly a Rockabilly-ben 
megismerhette a közönség. Kozma Zol-
tán Miskolcról jár hozzánk, és nagyon 
megkedvelte a csapat, és azt gondolom 
ő is szívesen van köztünk. Egy másik ér-
dekesség lehet még talán, hogy a darab a 
múltban, és a jelenben játszódik. A film-
ben könnyedén cikáznak az időben, de ezt 
színpadon nehéz megcsinálni úgy, hogy a 
két különböző idősík követhető legyen. 
Éppen ezért szétszedtem a történetet, és 
az első felvonás a múltban, a második pe-
dig a jelenben játszódik, így annak is ért-
hető lesz a történet, aki esetleg nem látta 
még a filmet. Érdekesség lehet még, hogy 
a múltban történteket régi gyermek- tag-
jaink (akik időközben felcseperedtek és 
kész hölgyek, urak lettek) fogják megsze-
mélyesíteni. A fiatal Donnát Jézsó Me-
lissza, Tanya-t Jézsó Dalma, Rosie-t Gu-
lyás Vilma, valamint a három fiatalko-
ri apát Papp Máté, Gyivák Bálint, és Sol-
tész Viktor alakítja. 
- Áprilisban lesz a premier, hogy álltok 
két hónappal a bemutató előtt?
- Igen, április 18-án és 19-én láthatja elő-
ször a közönség a Mamma Mia kettőt.  
Szeptemberben kezdtük a próbákat. A 
táncos jelenetekkel már majdnem teljesen 
készen vagyunk. Fantasztikus koreográfi-
át varázsolt Titi a színpadra. A jelmezek 
egy részét már beszereztük, valamint amit 
kellett átalakítottuk. A díszlet elkészítése 
még folyamatban van, hiszen nagyon sok 
helyszínt kell majd váltanunk, és azt na-
gyon ügyesen kell kitalálni, mert sokat 
utazunk a darabbal. Olyannak kell len-
nie, hogy könnyen szállítható legyen, va-
lamint bármilyen színpadra alkalmazha-
tó. Összességében azt gondolom elég jól 
állunk, bár rengeteg munka van már mö-
göttünk, de előttünk azt hiszem még több. 
De csináljuk rendületlenül. 

berta

Mamma Mia folytatás a Sodrástól 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár FELHÍVÁSA

Keressük az év KÖNYVHAJHÁSZÁT!
2020-ban a legtöbb dokumentumot (könyv, CD, DVD, újság)

kölcsönző olvasóinkat jutalomban részesítjük.
Kategóriák:

2020 felnőtt olvasója
2020 gyermek olvasója

2020 fiókkönyvtári olvasója
Ha szeretne Ön az év olvasója lenni,

jöjjön, kölcsönözzön és olvasson minél többet!
Az eredményeket számítógépes rendszerünk adatai alapján állapítjuk meg. Eredményhirdetés a Könyves vasárnapon.

További információ: személyesen a könyvtárban, 49-542-006 telefonszámon, konyvtar@tujvaros e-mail címen.

„Az első felvonás a múltban, a 
második pedig a jelenben ját-
szódik, így annak is érthető 
lesz a történet, aki esetleg nem 
látta még a filmet.”
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A szerelmi történet folytatódik. 

A próbák szeptemberben kezdődtek, áprilisban lesz a bemutató. 

A fiatal Donna, Tanya és Rosie. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Kiss Zoltán

a 3. sz. választókerület képviselője
2020. február 5-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2020. február 03-án hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2020. február 04-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)

fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester, 

a 8. sz. választókerület képviselője
2020. február 05-én (szerda)

 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati 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

2020. február 05-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

             negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő ki-
kötéssel, helyettesítés céljából, határozott 
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A jegyző, aljegyző 
intézkedéseinek előkészítése, koordinálá-
sa. Közreműködés a képviselő-testületi és 
a bizottsági döntésekhez kapcsolódó elő-
terjesztések elkészítésében, törvényessé-
gi ellenőrzés. Szerződések, megállapodá-
sok elkészítése. 
Pályázati feltételek:
- Állam- és Jogtudományi Egyetemen 
szerzett jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-

CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
február 17.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085  

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályáza-
tot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónap próbaidő 
kikötésével 1 év határozott időre szóló al-
kalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti 
traktorra

- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártas-
ság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, 
jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 11.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tuj-
varos.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

 Jegyzői referens munkakör

Parkgondozó munkakör

Fizioterápiás asszisztens munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót fizioterápiás 
asszisztens munkakör betöltésére teljes 
munkaidős közalkalmazotti jogviszony-
ban, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- fizio és/vagy fizioterápiás asszisztens 
végzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, 
D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bírálóbizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 15.

- Elbírálás határideje: 2020. február 20.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshir-
detés azonosító számát: 50003/2020. , va-
lamint a munkakör megnevezését: „fizio-
terápiás asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére
03. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
10. hétfő Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés
Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

11. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
12. szerda Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13.csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők
18. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
19. szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
20.csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők
24. hétfő Hunyadi iskola 7.30-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
25. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés 

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők
26. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 

gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Központi Étterem 12.00-1300 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
27. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
28. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. 
január 30-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igaz-
gatói megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a 2020. évi téli igazgatási szünetről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására 
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2020. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2020. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárá-
sok megfogalmazására
5. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jó-
váhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének végrehajtásáról szóló 
2018-2019. évi cselekvési tervben foglaltak megvalósulásának 
értékelésére, valamint a következő időszak (2020-2021.) cselek-
vési tervére
7. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására
8. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal meg-
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatával kap-
csolatos döntés meghozatalára
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos 2019. II. fél-
éves tevékenységéről
10. Beszámoló az állandó bizottságok és a tanácsnokok 2019. 
évi munkájáról
Kérdések
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Szelektív 
begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2020. február 6-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozat-
lan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások- Család- és gyermek-
jóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló ok-
levélmásolat 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyít-
vány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően

- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-
ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 356/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás 
a NKI honlapján 356/2020. azonosító számon 2020. január 21-
én jelent meg.

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan 
időre, szociális munkatárs munkakör betöltésére az Ezüsthíd 
Gondozóház és Idősek Otthonába.
Feladatai: 
- Az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Otthonában mentálhi-
giénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 1/2000. (I.7.) SZCSM 
rendelet 3. sz. melléklet – szociális munkatárs munkakör betöl-
tésére meghatározott képesítés megléte 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyít-
vány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-

ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 355/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás 
a NKI honlapján 355/2020. azonosító számon 2020. január 21-
én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmene-
dzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontba.
Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyer-
mekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési elő-
írások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyít-
vány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi igénylő – IV. pont-
nál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon 
felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés 

igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a követ-
kezőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – letölthető: www.tisza-
ujvaros.hu – hasznos információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat – letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasz-
nos információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 357/2020., valamint a munkakör 
megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2020. február 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 14.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 357/2020. azonosító számon 
2020. január 21-én jelent meg.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 

a szükséges intézkedéseket. 

Gyógymasszőr 
munkakör

 
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres mun-
kavállalót gyógymasszőr munkakör betöltésére teljes munka-
idős közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre történő 
foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a 
kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 29.
- Elbírálás határideje: 2020. március 5.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 50003-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 
„gyógymasszőr”.

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-

intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/

szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

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

Családsegítő munkakör

Szociális munkatárs munkakör

Esetmenedzser munkakör
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A tiszaújvárosi
 Nikodémus Idősek 

Otthonába 
szakácsot 

keresünk. 
Érdeklődni: 

49/542-064-es telefonszámon 
lehet. 

Az önéletrajzot 
a nikodemus.tiszaujvaros@

reformatus.hu 
címre kérjük. 

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fejlődik ki a kisded, arról 
ma is megoszlanak a vélemények, egy biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szü-
lő büszke a „frissen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb 
tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők 
megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapá-
kat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az új-
szülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, 
hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig hány centit képvisel. 
Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitot-
tak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az éppen aktuáli-
san legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt 
személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

 Orvosi igazolás 
a személyi kedvezményhez

 
A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadóból vehető igénybe. A háziorvosoknak, szak-
orvosoknak, a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról 2020. január 31-
éig kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a NAV-nak.
Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 
szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved és erről orvosi igazolással rendelke-
zik, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és jogo-
sultságát külön jogszabály alapján állapították meg. A személyi kedvezményhez szükséges or-
vosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk készített orvosi do-
kumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.
Az orvosi igazolás kötelező tartalmi elemei:
- a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, szü-
letési családi és utóneve, születési helye és születési ideje, anyja születési családi és utóneve), 
lakóhelye, adóazonosító jele,
- az igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma,
- a súlyos fogyatékosság jellege (végleges vagy ideiglenes),
- ideiglenes igazolásnál annak hatálya,
- az igazolás kiállításának dátuma,
- az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.
Azoknak az orvosoknak, szakorvosoknak, akik személyi kedvezményre jogosító igazolást állí-
tottak ki 2019-ben, adatot kell szolgáltatniuk 2020. január 31-ig. Az adatszolgáltatáshoz szük-
séges 19K51-es nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthető és kizárólag elektroniku-
san nyújtható be.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Tiszaújvárosi  Kró-

nikában  is megjele-

nik lakossági apró-

hirdetése,  amennyi-

ben azt a Tisza TV 

Képújságában

 legalább 5 napra 

(2500 Ft) legkésőbb 

kedden 12 óráig 

feladja.
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Városfejlesztési és városüzemeltetési 

munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 
1 fő városfejlesztési és városüzemeltetési munkatárs munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, a kivitelezé-
sek koordinálása. Városüzemeltetési feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- műszaki középiskolai-, vagy felsőfokú végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Vá-ros Ön-
kormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ 
(1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 4.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085  



A Sportcentrum  eseményei 
Február 1. (szombat)

Teremlabdarúgás
09.00 XX. Forgács László országos teremlabdarúgó emléktor-

na Edzőterem, Játékcsarnok

Labdarúgás
13.00 Sajószöged - Taktaharkány felnőtt csapatok edzőmérkő-

zése   Műfüves pálya

Február 2. (vasárnap)
Teremlabdarúgás
09.00 Megyei futsal torna  Edzőterem, Játékcsarnok

Labdarúgás
11.00 Szirmabesenyő - Kisgyőr felnőtt csapatok edzőmérkő-

zése    Műfüves pálya

Az ország 
élmezőnyében

AsztAlitenisz 
A Budapesti Asztalitenisz Szövetség 2020. január 24-26. kö-
zött rendezte meg a teljes országos elitet felvonultató 2020. 
évi újonc, serdülő és ifjúsági I. osztályú országos ranglista-
versenyt, „Utánpótlás Budapest Bajnokság” néven. 

A Tiszaújvárosi SC 3 fővel vett részt a versenyen, és igen szép 
eredményeket értek el.
Fónagy-Árva Zsófia a lányok U13-as korosztályában félszáz in-
duló közül az 5. helyet szerezte meg, az U15-ös korosztály pá-
ros versenyében pedig Ungu-
reán Dorkával (Ceglédi VSE) 
a 9. helyen zártak.
A serdülő fiúk (U15) között 
Fónagy-Árva Péter és Köl-
lő Ábel párosban az 5. helyen 
végzett. Péter a 90 fős mezőny 
egyes versenyszámában is el-
érte ugyanezt az eredményt!
Ifjúsági (U18) egyéniben Ábel 
és Péter is megnyerte a cso-
portját, ami feltétele volt a 32-
es főtáblára kerülésnek. A 16 
közé jutásért vívott mérkőzé-
sen Ábel bravúrral tovább tu-
dott lépni, Pétert viszont a ver-
seny későbbi győztese állította 
meg egy nagyon színvonalas, 
egyenrangú mérkőzésen.
Összességében a verseny na-
gyon eredményesnek tekinthe-
tő a TSC szempontjából, azt pedig nevezzük a „sorsolás sze-
szélyének”, hogy két páros versenyszámban és a négy közül két 
egyéni versenyszámban is a verseny esélyeseivel, későbbi győz-
teseivel kerültek szembe a tiszaújvárosi fiúk.

Két negyed nem elég a sikerhez

Nem alszanak téli álmot

KosárlAbdA 
A 19. fordulóban Ceglédre látogatott 
a Phoenix, és - bár többször is volt rá 
esély - nem bírt a tabella harmadik he-
lyén álló ellenfelével.

Ceglédi KE - Phoenix KK
 84-72 (30-17, 17-25, 15-17, 22-13)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss Balázs (-), Szabó Norbert (7/3), Szi-
lasi Bence (6/6), Jake Martin (21/9), Lajsz 
Gergely (4). Csere: Pöstényi Zoltán (3/3), 
Tóth Viktor (10), Lenke Balázs (-), Or-
liczki Bence (6), Molnár Bence (1), Ko-
vács Zoltán (14/12). Vezetőedző: Szend-
rey Zsombor.
Szoros első percek után a kezdő negyed 

közepétől váltak egyre veszélyesebbé a 
ceglédi rohamok. A Phoenix nehezen ta-
lálta az új ritmust, pontatlanabbá vált a ti-
szaújvárosiak játéka, így az etap végére 
tizenhárom pontos volt a hátrány.
A második negyed eleje ugyancsak a há-
zigazdák erőfölényét mutatta, ám ezt kö-
vetően a Phoenix vette át a mérkőzés irá-
nyítását. Főleg a jól sikerült távoli dobá-
soknak köszönhetően egyre inkább le-
faragták hátrányukat a Tisza-parti fiúk, 
így a félidő végére behozható távolságba 
hozták ellenfelüket (47-42).
A szünet után folytatódott a Phoenix me-
netelése. Az egyenlítés ugyan nem jött 
össze, ám folyamatosan két-három pontra 
voltak a Ceglédtől, és kitartó küzdelmük-
kel elérték, hogy a záró etapot győzelmi 

esélyekkel kezdhessék meg (62-59).
A mindent eldöntő negyedik játékrész 
sajnos nem a reményeink szerint alakult. 
A negyed közepéig sikerült tartani a lé-
pést, ekkor azonban mintha elfogyott vol-
na az energia. Két és fél negyed szép já-
téka után ismét megszaporodtak a pontat-
lanságok, a bizonytalan teljesítményt pe-
dig kosarakkal büntette a Cegléd. 
Szendrey Zsombor: Szokatlan időpontban 
játszottuk a meccset, és az első negye-
det nagyon elrontottuk. Egy kis változta-
tás után visszajöttünk a mérkőzésbe, új-
ra nyílttá vált a találkozó, de sajnos nem 
sikerült átbillenteni. Voltak labdáink az 
egyenlítésre, a vezetés átvételére, de ezt 
egyszer sem sikerült megtenni.

lAbdArúgás

Felpörögtek az események a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros háza táján. A 
múlt héten közgyűlést tartott az egye-
sület, és személyi változásokról döntött. 
Felkészülési mérkőzést játszott a fel-
nőtt és az U19-es csapat is, mindeköz-
ben régi-új játékosok érkeztek a keret-
be.

A január 22-én tartott közgyűlésen az 
egyesület vezetése beszámolt az aktuali-
tásokról, a munkaszerződések, pályáza-
tok, elszámolások és a pénzügyi helyzet 
mellett a sportszakmai munkáról, beleért-
ve az utánpótlást is. 
A beszámoló elfogadását követően saját 
kezdeményezésére a tagság jóváhagyta 
Hágen Zsolt elnök 2020. január 31-iké-
vel történő leköszönését, aki indoklásul 
megnövekedett egyéb elfoglaltságára hi-
vatkozott. A jelölőbizottság beszámolóját 
követően a tagság nyílt szavazással egy-
hangúlag Márkus Lászlót választotta meg 
elnöknek. Az új elnököt a labdarúgásban 
jártas szurkolóknak aligha kell bemutatni, 
hiszen évekig játszott tiszaújvárosi mez-
ben. Ezután sportvezetőként is bizonyíta-
ni szeretne.
Hágen Zsolttól függetlenül, de hasonló 
okok miatt Együd Tamás elnökségi tag is 
jelezte decemberben távozási szándékát. 
Hágen Zsolt ezt a pozíciót elvállalta, így 
február 1-jétől továbbra is 3+1 fős elnök-
ség irányítja az egyesületet.

Jövés-menés, felkészülés

Ugyancsak a múlt héten játékosmozgás-
ról is beszámolt az egyesület honlapján. 
Az „érkezési oldalon” két korábbi játé-
kos, a támadó Kristófi Sándor és a védő 
Márton András tér vissza. Családi okok 
miatt távozott viszont Terdik Zsolt. 
A két „új” szerzemény már pályára is lé-
pett a szombati első felkészülési mérkő-
zésen, az NB II-es Kazincbarcika ellen.

TFC Tiszaújváros - KBSC
 2 - 2 (2-1)

TFCT: Herceg - Márton, Lippai, Tóth 

M., Pap, Burics, Gelsi, Hussein, Kulcsár, 
Kristófi, Bene. Csere: Tóth Cs., Molnár, 
Bokros, Kundrák, Horváth.
KBSC: Horváth - Iszák, Heil, Fótyik, Far-
kas, Krausz, Toma, Németh, Oldal, Feke-
te, Kovac. Csere:Oltean, Ignácz, Gérin-
ger, Gábor, Kréti, Vajda, Kercsó, Fila.
Gól: Bene, Gelsi, illetve Fótyik, Fekete.
Kiállítva: Pap, illetve Horváth
A téli alapozás első hetének végén egy 
felkészülésben előrébb járó, magasabb 
osztályban játszó csapat volt az ellenfél, 
melynek ráadásul hosszabb volt a csere-
padja is. Az első félidőben jórészt ember-
hátrányban játszott az Újváros, mivel Pap 
hamar a kiállítás sorsára jutott. Büntető-
ből a vezetést is megszerezte az ellenfél, 
de jó játékkal sikerült a fordítás, melyben 
szerepet játszott az is, hogy a kiállítás sor-
sára jutott a barcikai hálóőr is. A máso-
dik játékrész második felére elfáradt a Ti-
szaújváros, miközben a Barcika kis híján 
új csapattal állt fel, s a helyzetek alapján 
megérdemelten egyenlített. 

Nemzetközi erőpróba

Nemzetközi mérkőzést játszott az U19-
es csapat a Tiszaújvárosban edzőtáboro-
zó lengyel Resovia U19 ellen.

 Tiszaújváros - Resovia 
2-0 (1-0)

Gól: Szalina, Makónyi
Hágen Zsolt: Nagyszerű lehetőség volt 
egy nemzetközi edzőmérkőzésen meg-
mérni a képességeinket. Remek csapatot 
ismerhettünk meg lengyel ellenfelünk-
ben, technikailag jól felkészítettek, rob-
banékonyak, jól tartják a labdát, támadá-
soknál tudatosan keresik a réseket az el-
lenfél védelmében. Ellentétes előjelekkel 
érkeztünk az összecsapásra, ők sok edzés-
sel a lábukban, leterhelve vonultak fel a 
pályára, mi ellenben még a téli felkészü-
lést sem kezdtük el. Dicséret illeti a já-
tékosaimat, mert lelkes, helyenként jó já-
tékot játszva képesek voltunk felvenni a 
versenyt az ellenfelünkkel, komoly ta-
pasztalatokat szereztünk, ami jó hatással 
lehet a tavaszi szezonra.

teremlAbdArúgás 
Tíz csapat részvételével rendezték meg a hagyományos 
Sport-Park teremlabdarúgó tornát. 

A Sportcentrumban több mint 150 amatőr labdarúgó 23 mérkő-
zésen mérte össze erejét, gyorsaságát, tudását. A két csarnokban 
szombaton egész nap zajlottak a sportszerű, látványos mérkőzé-
sek, melyeken összesen 219 gól született.
Végeredmény: 1. Polgár VSE, 2. Univill FC, 3. SC Grund, 4. 
Konako FC, 5. Pákó FC, 6. Fekete sereg.
Legjobb mezőnyjátékos: Bucz Bence (Univill FC)
Gólkirály: Csorba Tamás 15 góllal (Polgár VSE)
Legjobb kapus: Kónya János (SC Grund)

Teremre termettek
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Márton (jobbra) visszaigazolása jó 
döntésnek tűnik. Játéka hasznára vál-
hat csapatának. 

Hágen Zsolt távozik az elnöki posztról, de tagja marad az elnökségnek. 

Herceg „hazafelé” tart, a kapuban Pap. Vészkapusként is helytállt, de a játékve-
zető nem díjazta teljesítményét.

Tömegjelenet az SC Grund kapuja előtt. 

A két egyéni országos 5. he-
lyezést elért tiszaújvárosi 
versenyző, Fónagy-Árva Pé-
ter és Fónagy-Árva Zsófia.

Tervezett edzőmérkőzések
2020. 02. 01. FC Hatvan - TFCT
2020. 02. 05. TFCT - Tarpa
2020. 02. 08. TFCT - Hidasnémeti
2020. 02. 15. DVTK II. - TFCT
2020. 02. 22. TFCT - Tállya
2020. 03. 01. TFCT - Nagyvárad



Az építész, aki imádja ezt a várost
Nagyon büszke vagyok azokra a hölgyekre, 
akik műszaki végzettségűek. Sajnos kevesen 
jelentkeznek mérnöknek, pedig nagyon elfér 
a női meglátás, különösen az építészetben. 
Ficzere Anett évfolyamtársam volt a 6-os is-
kolában, de miután elballagtunk, fogalmam 
sem volt, mi történt vele. Harminc év után 
egy kiállításon futottunk össze a Derkó Mi-
nigalériában. Akkor tudtam meg, hogy Fe-
renczy Noémi-díjas építész és belsőépítész 
lett belőle.

- Az általános iskola után elvesztettem történe-
ted fonalát, hol tanultál tovább?
- Tiszaújvárosban kezdtem a gimnáziumot, de 
az első év után átmentem Miskolcra, a Földes-
be. Amikor a pályaválasztási időszak volt, ki-
találtam, hogy építész szeretnék lenni, sőt mi 
több, belsőépítész. Már akkor ez volt az ál-
mom, és kimondottan gyerekszobákat, gyerek-
bútorokat akartam tervezni. Az osztályfőnö-
köm azt mondta, hogy tényleg jól rajzolok, de 
azért egy reálgimnáziumból nem biztos, hogy 
egyből be fogok kerülni az iparművészetire, 
ezért próbáljak meg mást is. Akkor hallottam, 
hogy a műszaki egyetemen van építészmérnö-
ki kar. A matek és a fizika könnyen ment, rajz is 
kellett hozzá, így oda felvételiztem. Elkezdtem 
az egyetemet, és közben még egy ideig azt gon-
doltam, hogy majd elvégzem a belsőépítészeti 
főiskolát, de aztán időközben annyira magával 
ragadott ez a szakma, hogy elkezdtem dolgozni 
Puhl Antal tervezőirodájában gyakornokként, 
rajzolósegédként.
- Itt nőttél fel Tiszaújvárosban, innen indultál 
a szürke betonrengetegből. Ez neked inspiráció 
volt az építészethez? Gondoltál arra, hogy csak 
ilyet ne tervezzünk?
- Nem, én imádom ezt a várost, tele van ér-
dekes épületekkel. Például itt a Derkó, ez az 
egyik legjobb épület. Meg nagyon szeretem, 
mint építészeti motívumot, a víztornyot. Van-
nak olyan épületek, amiket imádok. Nagyon 

szerettem apuhoz bemenni az erőműbe, és néz-
ni a kéményeket. Szerintem itt mindenből lehet 
inspirálódni. És sosem éreztem magam rosszul 
a betonrengetegben sem. Itt a Derkóban, eb-
ben a teremben táncoltam, és a Pántlika Nép-
táncegyüttessel fél Európát körbejártuk. Sze-
rintem ez a város olyan szempontból nagyon jó 
volt, nagyon jó közeg, inspiráló közeg, hogy te-
le volt fiatalokkal, tenni akaró fiatalokkal. Ami-
kor épült a város, ide rengeteg tanult, értelmes 
fiatal jött, akiknek egyszerre hasonló gondol-
kodású gyerekeik születtek, és ezek a gyerekek 
mind ugyanazt akarták - valami kitörést, azt, 
hogy valami nagy dolgot hozzunk létre.
- Arra emlékszel, hogy mi volt az első munkád?
- Életem első munkája a saját házunkban a 
kamra megtervezése volt, és én ezt olyan fel-
adatnak fogtam fel, hogy most tényleg nevet-
ségesnek tűnik, de nagyon komolyan dolgoz-
tam rajta. Úgy oldottam meg, hogy volt ben-
ne egy „gyümölcsklónozó”, ami egy tükörrel 
burkolt, világítással ellátott virtuális tér. Óriá-
si élmény volt számomra, hogy ott kiteljesed-
hetek, és annyira nagy sikere volt, hogy mond-
ták anyuék, tervezzem meg a hálószobájukat is. 
Aztán jöttek sorban a munkák.
- Külföldre is dolgoztál?
- Igen, Dubaiban volt egy belsőépítészeti mun-
kánk, valamint pályáztunk egy hétcsillagos 
szállodaprojektre. Legutóbbi munkánk pedig a 
tokiói Magyar Kulturális Központ belsőépíté-
szeti kialakítása volt, egy japán céggel koope-
rálva.
- Melyek azok a munkák, amelyekre nagyon 
büszke vagy?
- Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
egész életem során mindig olyan munkákat csi-
nálhattam, amiket örömmel hoztam létre, és 
ezért szeretik az emberek, úgyhogy én is mind-
egyiket nagyon szeretem.Természetesen azok 
a munkák, amelyek sok ember számára lát-
ványosak, azok picit jobban a szívemhez nő-
nek, mert több visszajelzést kapok, mint mond-
juk egy családi otthonnak a megvalósítása után, 

de tényleg ugyanolyan szeretettel dolgoztam 
mindegyiken.
- A házak, épületek tervezése, építtetése során 
mennyire fontos az embereknek a manapság 
sokszor emlegetett energiatudatosság?
- Olyannyira fontos, hogy ez előírás. Egy iroda-
házat most már nem lehet a nélkül tervezni, 
hogy az „A” minősítést ne kapná meg. Ez azt 
jelenti, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos 
- az anyag, amit beépítenek a házba, lehetőség 
szerint kiváló minősítést kell, hogy kapjon már 
a termelés alatt. Tehát például a szőnyegpad-
ló gyártásakor is figyelembe kell, hogy vegyék 
a környezet- és energiatudatosságot. Ezzel hosz-
szú távon a befektetőnek is nagyobb haszna lesz, 
mert azokat az irodákat sokkal jobban tudják ér-
tékesíteni. És nincs jelentős különbség a kivite-
lezésben. Minden gyártó egyre inkább törekszik 
arra, hogy ennek megfeleljen. Amúgy természe-
tesen az energiatudatosság egy építész számá-
ra mindenképpen fontos, hiszen egy ház mini-
mum 50-100 évet megél. Így aztán nagyon lé-
nyeges, hogy olyan anyagokat használjanak fel, 
amik ezt jól tűrik, jól öregszenek, jól hőszigetel-
nek, és komfortot adnak hosszú időn keresztül.
- Ha most Tiszaújváros vezetése azt mondaná 
neked, hogy figyelj Anett, kezdjünk valamit a 
panelházakkal, mi lenne a terved, mit csinál-
nál?
- A panelházakra már nagyon sok projekt szü-
letett. Én nem gondolom, hogy magukkal a pa-
nelházakkal kellene kezdeni valamit. Hosszútá-
von nem tudom hány évig állnak még itt panel-
házak, talán maximum 100 évre tervezték őket. 
Valószínűleg homlokzati színezéssel, homlok-
zati tagozással fel lehet őket egy kicsit szabadí-
tani abból, hogy ne legyenek ennyire unalma-
sak, de sokkal fontosabb az - és én azt érzem, 
hogy Tiszaújváros egy jó példa erre -, hogy te-
le legyen parkokkal. Tehát a panelházakat min-
dig rengeteg zöld területtel kell oldani, renge-
teg játszótérrel, rengeteg olyan tevékenységgel, 
ami fel tudja szippantani azt az energiát, ami ott 
a kis lakásokba beszorul. És ha ezt fel lehet ol-

dani, akkor a háznak már nem kell sokkal töb-
bet tenni, mert megoldották a feladatukat, azt, 
hogy kis helyen, sok embert kellett elhelyezni. 
Én nem gondolom ezt annyira mellényúlásnak, 
ez annak a korszaknak volt a folyománya.
- Sok tiszaújvárosi szerint a legcsúnyább épület 
a posta épülete.
- Nem, nekem építész szemmel nem. Lehet, 
hogy most már leromlott, szürke, de az a H be-
tű alak, az nagyszerű. Ez is egy jellegzetes épü-
lete a városnak, ez is hozzátartozik a városkép-
hez, mint a víztorony.
- Akkor ne küldjük rá a buldózereket?
- Nem, ellenkezőleg, egy vagány színezéssel, 
festéssel nagyon fel lehetne dobni. Ha jól em-
lékszem még csőposta is működött benne an-
nak idején, ezért talán egy múzeumot kellene 
benne létrehozni. Megmutatni a gyerekeknek, 
hogy régen ott ültek a nénik, és ilyen csőrend-
szerben küldözgették egymásnak a papírokat, 
meg kézzel kapcsolták a telefont.

Surányi P. Balázs

12. oldal 2020. január 30.Portré/Rendezvény

Ficzere Anett
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