
Szemét
szemlélet

/8. oldal

Irányelvek,
béremelések

/3. oldal 

Baba született
2020. január 13-án 10 óra 30 perckor 3530 grammal és 52 centi-
méterrel látta meg a napvilágot Czakó Réka a Czakó család har-
madik gyermekeként. Szülei, Czakó Bertalan és Czakóné Tan-
ka Nikoletta, és testvérei, Ákos és Gréta már nagyon várták a 
kis Drága érkezését. Azóta nagy az öröm a családban. „Köszön-
jük, hogy vagy nekünk, Réka! :-) Bearanyozod a napjainkat! ♥”

Ösztöndíj a legjobbaknak
Lezárult az első félév január 24-én, a 
múlt héten minden általános- és közép-
iskolás tanuló megkapta a félévi értesí-
tőt. E héten pedig a Tiszaújvárosi Me-
cénás Közalapítvány is kiosztotta a leg-
jobbaknak járó ösztöndíjakat. A város 
négy általános iskolájában és két kö-
zépiskolájában is jutalmazták a jó ta-
nulókat. 

- Mindig nagyon jó szívvel jövök ilyenkor 
félévkor és év végén is, amikor ösztöndí-
jakat adunk át - mondta Dr. Fülöp György 
polgármester, a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola átadóün-
nepségén. - Azt kell, hogy mondjam, na-
gyon szerencsés helyzetben vagyunk, hi-
szen nagyon sokszínű a városban az ok-
tatási rendszer. Vannak állami és egyházi 

intézmények is, így mindenki megtalálja 
a neki megfelelő iskolát. Mi pedig min-
den iskolában ott vagyunk, hiszen köte-
lességünknek tartjuk, hogy segítsük váro-
sunk tehetséges tanulóit.  
Az ösztöndíjakról az osztályfőnök és az 
iskola tantestületének javaslata alapján az 
alapítvány kuratóriuma dönt. Az elsődle-
ges szempont a tanulmányi eredmény, de 
fontos a versenyeken való részvétel, illet-
ve, hogy ki mennyire vállal aktív szerepet 
az iskola életében.   
- Most először kaptam meg ezt az ösztön-
díjat - mondta boldogan Kádár Luca, a 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola nyolcadikosa. - Nagyon szerettem 
volna már elnyeri, nagy a verseny az osz-

tályban, mert nálunk elég sok a jó tanu-
ló. Most félévkor is hatan lettünk kitűnők.
Minden felső tagozatos osztály legjobbja 
kapja a 30 000 forintos ösztöndíjat.
- Összesen 93 általános- és középiskolás 
diák kapta meg a kiváló teljesítményért 
járó összeget, ami összesen 2 millió 790 
ezer forintot jelent - tudtuk meg Mak-
rai Mariannától, a Tiszaújvárosi Mecé-
nás Közalapítvány kuratóriumi elnökétől. 
- Úgy látjuk, motiválja a gyerekeket az 
ösztöndíj. Hajtanak, egy egészséges ver-
sengés van közöttük. Példaképeknek szá-
mítanak azok, akik már elnyerték az el-
ismerést, a többieket arra ösztönzi, hogy 
minél jobban teljesítsenek.

Csaknem félszáz 
ajándékcsomag

A múlt hét végéig 48, 2019. június elseje után született tisza-
újvárosi baba kapott ajándékcsomagot a „Tiszaújváros ba-
bát vár” program jóvoltából. 

Tiszaújváros képviselő-testülete, folytatva családbarát politiká-
ját (születési támogatásként egyszeri 15 ezer forint, életkezdési 
támogatásként 3 x 50 ezer forint) tavaly áprilisban döntött úgy, 
hogy újabb formában is segíti a Tiszaújvárosban gyermeket vál-
laló családokat. 
Az elfogadott „Tiszaújváros babát vár” program szerint 2019. 
június 1-jétől a miskolci Auchan Áruházak és Tiszaújváros ön-
kormányzata 150, elsősorban babaápolási, babagondozási ter-
mékeket tartalmazó ajándékcsomagot biztosít a tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Tiszaújvárosban élő 
szülők számára. 
Városunkban évente 120-130 gyermek születik, így az Auchan 
Áruházak babaváró ajándékcsomagjának termékei által vala-
mennyi újszülött családja számára megkönnyíthető a család bő-
vülésével járó kezdeti időszak. Az önkormányzat indításként 
300 ezer forinttal csatlakozott a babaváró programhoz.
A programban az a szülő támogatható, aki tiszaújvárosi lakó-
hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, va-
lamint gyermeke 2019. június 1-jén, illetve azt követően szü-
letett. Az ajándékcsomag átvételére a szülő a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonatának kiállításától számított 30 napon be-
lül jogosult. A csomag átvételére jogosító, az Auchan Magyar-
ország Kft. által kiállított kupon a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál vehető át. 
A humánszolgáltató központtól kapott tájékoztatás szerint janu-
ár utolsó hetében hatan éltek ezzel a lehetőséggel, így tavaly jú-
nius óta összesen 48 kupon talált gazdára. 

A test és a szellem közös munkája 
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Az ajándékcsomag babaápolási, babagondozási terméke-
ket tartalmaz.

Fegyelemre, koncentrációra, türelemre tanít az aikidó. A japán harcművészet gyökerei már a 19. században megjelentek. A 
tradicionális alapokat  Uesiba Morihei, ismertebb nevén O-szenszej,  azaz „ Nagymester” tette le az 1800-as évek végén, mi-
szerint nem létezik ellenség vagy ellenfél, az aikidóban mindenki partner, akiket vezetni, irányítani kell. Tiszaújvárosban is 
van egy lelkes csapat, akik belevetették magukat ebbe a távol-keleti harcművészetbe, hogy közelebbről is megismerkedje-
nek az aikidó szellemiségével, hagyományaival. Cikkünk a 15. oldalon.

Kádár Luca évek óta kitűnő, most először lett ösztöndíjas. 

A város vezetése is gratulált a legjob-
baknak.
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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 6., csütörtök a NEK-re való felkészülésünk hatodik 
alkalma, 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 Vi-
lágnapja alkalmából a betegek szentségének kiszolgáltatása a 
11.00-kor kezdődő szentmisén. A betegek szentsége felvételé-
nek feltétele: folyamatban lévő betegség (műtét előtt és után), 
idős kor, szentgyónás elvégzése (kegyelmi állapot).
- Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, 
jelezzék a plébánián.
- Február 13-án a szentmise után engesztelő imaóra.
- Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben 
történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
- Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 

ebben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje 
a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 
Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Kedden 
8.00 Szent Liturgia.
Február 15-én lesz az első halottak szombatja, kérjük a kedves 
testvéreket, jegyeztessék be elhunyt szeretteik nevét.
Református
Tiszaújváros
Február 6-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Február 9-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel párhu-
zamosan az imateremben óvodások és kisiskolások számára foglal-
kozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészítő kezdődik. 
Február 12-én, szerdán 18.00 órakor egyházlátogatási istentisz-
telet kezdődik.
Tiszaszederkény
Február 9-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Pogonyi Sándorné

(Szül.: Endrődi ilona)
életének 75., házasságának 55. évében, ma még gyógyítha-

tatlan betegségével küzdve 2020. február 2-án
 családja szeretetével övezve örök álomra szenderült. 

Ilike egykor a Debreceni EAC jeles atlétanője, a Kossuth 
Gimnázium és a Tanítóképző diákja, tanítónő, 

32 éven keresztül a TVK dolgozója volt. 
Szerettünktől 2020. február 12-én (szerdán) 

13.00 órakor veszünk végső búcsút
 a római katolikus templom altemplomában. 

Lelki üdvéért a gyászmise 2020. február 13-án
 18.00 órakor lesz a római katolikus templomban. 
Kegyeletüket kérjük, egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

KoSzta Pálné
 életének 70. évében, január 31-én elhunyt.
Temetése február 12-én, szerdán 11 órakor 

a sajószögedi Városi Temetőben lesz. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

 HorvátH antal tibor

 (doKi) 
76 éves korában elhunyt. Temetése 2020. február 07-én 
(péntek) 12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temető-

ben. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
oKvátH dEzSőné

(Szül.: JózSa Margit)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
 lévai gyuláné 

(Szül.: SzoboSzlai ESztEr)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 9-ig (vasárnapig) a az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd február 10-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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

Mindenkinek készít bevallást a NAV
 
A NAV mindenkinek elkészíti szja-be-
vallási tervezetét, akiről kifizetői, mun-
káltatói adattal rendelkezik: legyen 
munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésé-
re kötelezett magánszemély vagy akár 
egyéni vállalkozó. A változásokról, a te-
endőkről, a határidőről és az 1+1%-ról 
minden fontos információ megtalálha-
tó a NAV honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly mel-
lékállásban katás vagy evás vállalkozó-
kat kivéve), az őstermelőknek, és az áfás 
magánszemélyeknek továbbra is önállóan 
kell benyújtaniuk az szja-bevallást, ami-
nek elkészítését nagyban megkönnyíti a 
NAV által összeállított adóbevallási ter-
vezet, mely a munkáltatóktól, kifizetőktől 
származó adatokat tartalmazza. A terve-
zetek március 15-étől elérhetőek a NAV 
honlapján (www.nav.gov.hu/szja/szja), il-
letve a kormányzati portálon (www.ma-
gyarorszag.hu) egyaránt.   
Az egyéni vállalkozók, az őstermelők, és 
az áfás magánszemélyek a tervezet ada-
tainak megtekintése, a nem kifizetőtől, 
munkáltatótól származó jövedelmi ada-
tok, valamint a vállalkozói, őstermelői te-
vékenységgel összefüggő adatok kiegé-
szítése, majd mentése után küldhetik be 

a bevallást elektronikusan, a webes kitöl-
tő felületen.
A személyijövedelemadó-bevallás benyúj-
tási határideje mindenkinek egységesen 
május 20. 
 Az szja 1+1%-áról is május 20-áig ren-
delkezhetnek a felajánlók, addig választ-

hatnak egy támogatni kívánt civil szerve-
zetet, egy vallási közösséget vagy a Nem-
zeti Tehetség Programot. Az egyházak ré-
szére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok 
szintén eddig az időpontig módosíthatók, 
vagy vonhatóak vissza. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Végzet
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik febru-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Szabad jelzés 
a fejlesztéseknek

Megérkezett a kormányzati engedély, így mintegy 462 millió 
forint 20 éves futamidejű, kedvező kamatozású fejlesztési hi-
telt vehet fel az önkormányzat a keleti lakóövezet kialakítá-
sára, a Szent István út 1-11 sz. épület mögötti közterület re-
konstrukciójára, a Vörösmarty út meghosszabbításának ki-
vitelezésére - jelentette be Dr. Fülöp György polgármester a 
képviselő-testület ülésén.

A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor ha-
tározott úgy, hogy él a lehetőséggel és kérelmet nyújt be a kor-
mányzathoz, hogy az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafej-
lesztési Program 2020 keretében fejlesztési hitelt vehessen fel. 
A programban az önkormányzatok kedvező feltételekkel, legfel-
jebb a szerződéskötéstől számított 20 éves futamidőre, a feltéte-
lek (például a Kormány előzetes hozzájárulása) fennállása ese-
tén vehetnek fel hitelt.
A testület három fejlesztési cél megvalósításának finanszírozása 
érdekében 462.194.000 Ft hitel igénybevételét tervezte költség-
vetésében (keleti lakóövezet kialakítása 270.008.000 Ft, Szent 
István út 1-11. számú épület mögötti közterület rekonstrukció-
ja 152.186.000 Ft, Vörösmarty út meghosszabbítása 40.000.000 
Ft). Ehhez nyújtott be ajánlatot az OTP Bank Nyrt., melyet a 
testület elfogadott, így már csak  a kormányzati hozzájárulás hi-
ányzott ahhoz, hogy elindulhasson a folyamat.
Erre 2019. december 23-áig kellett várni, de zöld utat kapott a 
hitelfelvétel.
- A szerződést megkötöttük az önkormányzat számlavezető 
bankjával, az OTP-vel - mondta Dr. Fülöp György. - Volt egy 
kis értelmezési probléma, ugyanis a hitel egy részét már tavaly 
le kellett volna hívni, de ez - tekintettel arra, hogy a hozzájáru-
lás december végén érkezett meg - lehetetlen volt. A Magyar Ál-
lamkincstártól kértünk állásfoglalást, amely ma papíralapon is 
megérkezett, s e szerint a pénz átcsoportosítható. A teljes ösz-
szeg 2020-ban és 2021-ben használható fel, de arra törekszünk, 
hogy 2020-ban megvalósuljon ez. Köszönöm a Kormány hozzá-
állását, örülök, hogy ők is úgy látták, hogy ezek a célok fontosak 
a város számára. Azoknak pedig, akik a hitel szó hallatán meg-
ijednek, szeretném elmondani, hogy nem működésre vesszük fel 
a hitelt, hanem fejlesztésre, s igen kedvező kamattal. A hitelből 
többek között telkeket alakítunk ki a keleti lakóövezetben, me-
lyeket értékesíteni fogunk, tehát ez a pénz vissza fog jönni. A hi-
telfelvétel nem a város eladósításáról szól, hanem egy jó lehe-
tőség kihasználásáról, melyből profitálhatunk is. Ez azért fontos 
a tiszaújvárosiak számára, mert tudjuk fejleszteni a várost és a 
működés is biztosított lesz - hangsúlyozta a polgármester.
Dr. Fülöp György egy másik fejlesztésről - a TESCO áruházhoz 
vezető járda építéséről - is szólt. Mint mondta, a hivatal felvet-
te a kapcsolatot az áruház helyi vezetőjével, aki igen készséges 
volt és indokoltnak tartotta a járda megépítését, de az áruház-
láncnál nem helyben, hanem a budaőrsi központban születnek a 
döntések. A polgármester levélben kereste meg a központot, en-
nek nyomán az illetékes igazgató szakembert fog kijelölni, aki 
egyeztetni fog a kérdésről a hivatallal. Dr. Fülöp György hozzá-
tette, a TESCO illetékese reményei szerint egy testületi ülésre is 
el tud jönni, hogy megbeszéljék a kérdéskört.

F. L.

• Az üzleti tervek készítésekor és a gazdálkodás során a tulaj-
donosi döntések figyelembevétele és maradéktalan betartása.
• A társaságok alapító okirataiban rögzített feladatok színvo-
nalas teljesítése.
• Kiemelten kezelendő az önkormányzat területén kívül eső 
feladatok ellátásából, szolgáltatásokból származó belföldi ér-
tékesítés nettó árbevételének legalább szinten tartása, lehető-
ség szerint pozitív eredmény elérése, illetve veszteség csök-
kentése.
• A szolgáltatások árképzésekor legalább a mindenkori infláci-
ónak, illetve azon gazdasági társaságoknál, ahol felmerült, ott 
a kötelező béremelésnek megfelelő mértékű áremelés érvénye-
sítése, amennyiben a gazdasági helyzet lehetővé teszi.
• Az európai uniós fejlesztési programok és egyéb pályázati le-
hetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok benyújtásának 
kezdeményezése.
• Az ellátandó feladatok költséghatékony végrehajtása, figye-
lemmel a kiadások csökkentésére a színvonal megtartása mel-
lett.
• A kiadások minimalizálására törekvés a kapacitások kedve-
zőbb kihasználása mellett. 
• A fizetőképesség folyamatos biztosítása, likviditást javító in-
tézkedések bemutatása és végrehajtása.
• A cafetéria keret biztosítása az üzleti terv elfogadását követő-
en a munkavállalók részére.
• Jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, illetve 

azok várható hatásainak bemutatása, valamint javaslat a tulaj-
donos részére a megoldásra vonatkozóan. 
• A Társaság honlapján elhelyezett jogi dokumentációk, sza-
bályzatok, beszámolók, a FEB ülések anyagainak folyamatos 
aktualizálása. 
• A negyedéves kontrolling jelentések határidőre történő elké-
szítése.
• A gazdasági társaság működésére vonatkozó valamennyi sza-
bályzat folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások 
átvezetése.
• Beruházások csak az üzleti tervben jóváhagyott módon és a 
fedezet megléte mellett kerülhetnek megvalósításra, melyeket 
minden esetben a Tulajdonos képviselőjével egyeztetni szük-
séges. 
• A Polgármesteri Utasításban foglaltak maradéktalan betartá-
sa.
• A felügyelő bizottságok munkájának segítése. 
• A gazdasági társaságok szoros együttműködése az elvégzen-
dő feladatok kivitelezése és megvalósítása - kiemelt prioritás-
ként a karbantartások, javítások, közterületi feladatok ellátása 
- tekintetében. Külső közreműködő bevonása kizárólag indo-
kolt esetben, a tulajdonosi képviselővel történő előzetes egyez-
tetés alapján.
• Együttműködés a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatallal, az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint az 
intézményekkel.

Céges irányelvek, béremelések
Az önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok 2020. évi üzleti terveinek 
célkitűzéseiről szóló javaslat volt a kép-
viselő-testület január 30-án tartott ülé-
sének fő napirendi pontja. Ezzel ösz-
szefüggésben a testület úgy határozott, 
hogy a cégek a havi bruttó 10%-os bér-
tömeg terhére emeljék a dolgozók bé-
rét.

Az idei évre két fontos célt határozott 
meg a testület, önkormányzati szinten 
a munkavállalók bérrendezése, érezhe-
tő béremelkedés a szakképzett és stabil 
munkaerő megtartása érdekében, illetve a 
költséghatékony, takarékos működés biz-
tosítása. Ez a továbbiakban is fegyelme-
zett, megfontoltan tervezett és végrehaj-
tott gazdálkodást kíván az önkormányzat-
tól és a gazdasági társaságoktól is. 
Az üzleti terv elfogadásáig csak azok 
a fejlesztések indulhatnak meg, amik-
re 2019-ben tulajdonosi döntés született, 
megtörtént a szerződéskötés, vagy köz-
beszerzést bonyolítottak le, és folyamat-
ban van a szerződés megkötése, továbbá 
a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető 
esetekre vonatkozó fejlesztések.
Január 1-jétől a kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) és a garantált bérmi-
nimum megállapításáról szóló rendelet 
alapján a cégek kötelező béremelést haj-
tanak végre a társaságoknál. A béreme-
lések fedezetére nincs központi forrás, a 
társaságoknak bevételeik terhére kell azt 
megvalósítaniuk.
Sarkalatos pontja a célkitűzéseknek, hogy 
a szakképzett munkaerő megtartása és a 
differenciálás biztosítása érdekében a ju-
talom nélkül számított, havi bruttó 10%-
os bértömeg- növekmény terhére béreme-
lést kell  végrehajtani az üzleti tervek el-
fogadását követően 2020. január 1-ig 
visszamenőleg. A 2019. december 31-
én érvényes bruttó alapbérhez viszonyít-
va alanyi jogon 6%-os általános béreme-
lés lesz, a kötelező béremeléssel érintett 
munkavállalók esetében is. A bérek növe-
lése, felzárkóztatása, illetve a bérfeszült-
ség megszüntetése érdekében az ügyve-
zetők munkavállalónként további diffe-
renciálást hajthatnak végre.  
A kötelező minimálbéremeléssel ösz-
szefüggésben úgy határozott a testület, 
hogy a gazdasági társaságokban a felső-
fokú végzettséget igénylő munkakörök-
ben foglalkoztatott pályakezdő munka-
vállalók bruttó bére legalább 227.000 Ft/
hó legyen.
A korábbi években a cafetéria keret egy-

ségesen 200.000 Ft/fő/év volt, ennek 
mértéke idén sem változik.
Az elfogadott határozat egyebek mel-
lett általános (lásd keretben) és speciális 
irányelveket fogalmaz meg a cégek szá-
mára.
 A TiszaSzolg 2004 Kft. esetében ilyen a 
távhővezeték-rekonstrukció folytatása, a 
gyógy-és strandfürdő előtt a kulturált par-
kolás biztosítása. Kiemelt célként fogal-
mazódik meg a távhő-és melegvíz szol-
gáltatás színvonalának javítása. 
A Városgazda Kft. speciális irányelvei 
között szerepel többek között a nyílt csa-
padékárkok gondozása, a kóbor ebek be-
fogására létesített kennel biztonságos mű-
ködtetése. 
A Sport-Park Kft. irányelvei közt egye-
bek mellett az is szerepel, hogy széles-
körűen tájékoztatni kell a lakosságot az 
egyes sportlétesítmények térítésmentes 
használatának lehetőségeiről. 
A Tisza Média Kft. speciális irányelvei-
nek élén a Tiszaújvárosi Krónika arculati 
és tartalmi megújítása áll. 
E napirendi pontot hosszasan - 1 óra 10 
percig - tárgyalták, vitatták a képviselők. 
A vitát Csikász Gábor generálta, aki „be-
vezetésként” 15 perces beszédet tartott. 
Az egyre feszültebb hangulat a végére ol-
dódott, olyannyira, hogy egyik javasla-
tát - 6 helyett 8% legyen az alanyi jogú 
béremelés - nem bocsátotta szavazásra. 
Öt másikat azonban igen. Javasolta, hogy 
vizsgálják felül az irányelveket és tár-
gyalják újra júniusban, a TiszaSzolg min-
den fejlesztési forrását a távhőrekonst-
rukcióra fordítsa, a termálfürdő fejlesz-
tésére - ha szükséges - az önkormányzat 
adjon pénzt, vezessék be a háromévente 

10-10 százalékkal növekvő, garantált bér-
minimumhoz kötött álláshelyi elismerést, 
minden társaság alakítson ki belső kont-
rollrendszert, valamennyi gazdasági tár-
saság készítse el a közösségi oldalakon 
történő megjelenés szabályait. 
Az utóbbit a többség is támogatta, a töb-
bit azonban elvetette. Nem mereven, hi-
szen sok volt a tartózkodó szavazat, ami 
azt jelenti, hogy az iránnyal egyetértet-
tek a képviselők. Dr. Fülöp György pol-
gármester tételesen elmondta, mit, miért 
nem szavaz meg. Az irányelveket jövő ja-
nuárban tárgyalni fogják, annál is inkább, 
mivel a városvezetés vizsgálja a céginteg-
ráció lehetőségét. A TiszaSzolg fejleszté-
si forrásainak kizárólag a távhőrekonst-
rukcióra fordítása veszélyes lenne, hiszen 
adódhatnak egyéb fejlesztési igények. 
Az álláshelyi elismerés (hűségpénz) öt-
lete nem rossz, de kidolgozatlan, ráadá-
sul feszültséget okozhat a régi munkavál-
lalók körében. Az önkormányzat a jelen-
legi helyzetben inkább az alapbérek eme-
lése és a 13. havi bér révén szándékozik 
megbecsülni az önkormányzati szférában 
dolgozókat - tette hozzá a polgármester. A 
belső kontrollrendszer - ami a TiszaSzolg 
esetében törvényi előírás - általánossá té-
tele jó irány ugyan, de költségvetési ha-
tásai is vannak, ezért át kell gondolni a 
kérdést. 
A célkitűzéseket a lokálpatrióták 7 igen, 
és a Fidesz-KDNP és Városért Egyesület 
frakció 3 tartózkodó szavazatával fogad-
ta el a testület. 
Az ülés egyéb témaköreire későbbi szá-
mainkban visszatérünk. 

    Ferenczi László

Tulajdonosi általános irányelvek

3. oldal2020. február 6. Aktuális

Megújul, átalakul a Szent István út 1-11. sz. épület mögöt-
ti közterület. 

Meghosszabbítják a Vörösmarty utat. 

A bértömeg 10 %-át kitevő - ezen belül 6 % alanyi jogú - béremelést szavazott 
meg a testület többsége. 



Megszűrt nyugdíjasok

A tiszaújvárosi nyugdíjasoknak szerveztek szűrővizsgálato-
kat, illetve egy egészségükkel kapcsolatos előadást is meg-
hallgathattak pénteken délután. 

- Mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy megszervezzünk egy 
ilyen egészségmegőrző délutánt - mondta a Tiszaújvárosi Nyug-
díjas Klub elnöke, Varjas Lászlóné. - Foglalkoztunk már az 
egészséges táplálkozással, de volt már nálunk hasonló előadás a 
demenciáról is. Most úgy gondoltuk, más témába kapaszkodunk 
bele és a csontritkulás legyen a középpontban.
A szépkorúaknak EKG-t, légzésfunkciót néztek, de érszűkület 
vizsgálatra is lehetett jelentkezni. 
- Megmondom őszintén én nagyon ritkán járok orvoshoz - 
mondta Zsóri Gábor. - Ezt viszont egy jó alakalomnak tartom, 
hogy nem a rendelőben, hanem itt a klubhelyiségben csinálják a 
vizsgálatokat. Nem árt tisztán látni az egészségünk érdekében. 
A szűrésekkel párhuzamosan Dr. Szurdoki Virág háziorvos az idős-
kor egyik jellemző betegségéről, a csontritkulásról tartott előadást.
- Nagyon fontosak ezek a tájékoztatások, hiszen itt van idő kifej-
teni, elmondani, példákkal alátámasztani a különböző egészség-
gel kapcsolatos témákat - mondta a doktornő. - Ilyen alkalmakkor 
rövid időn belül sok emberhez eljut az információ. Természete-
sen a rendelőben is elmondom a tanácsaimat, megbeszéljük a be-
teg problémáit, ez azonban egy hatékonyabb formája a tájékozta-
tásnak. A csontritkulás pedig egy igen meghatározó betegség, fő-
leg az idősek körében. Sokszor azt tapasztalom, hogy akiknél ki-
derül, hogy csontritkulásban szenvednek, túlságosan elkezdenek 
vigyázni magukra. Ezt úgy értem, hogy a napi mozgást teljesen a 
minimumra csökkentik, mert attól félnek, hogy összetörik magu-
kat. Ez téves. Természetesen nem ugrálni vagy a csontokat meg-
terhelő gyakorlatokat kell csinálni, de például az ülve végezhető 
tartásjavító, izomerősítő gyakorlatok segítenek abban, hogy nö-
veljük a stabilitásunkat, ami a későbbiekben segít megakadályoz-
ni az eleséseket, ami sok esetben csonttöréssel végződhet.
A csontritkulás az idősödő korosztály mintegy 10 százalékát 
érinti. Ezt nagy mértékben befolyásolja a mozgásszegény élet-
mód, az alacsony kálcium- és D-vitamin bevitel, valamint a do-
hányzás és az alkoholfogyasztás is.  

ema

Szilva, birs, kajszi
Behízelgő, parfümös, selymes, citrusos. Ezek bizony pálin-
kákra (is) jellemző jelzők, melyeket egy téli estén tanultam 
Rapcsák Attilától egy spontán pálinkakóstolón. Meg azt is, 
hogy mitől lehet egy pálinka hibás, hogy mennyire sok mú-
lik azon, hogy hol és miként főzik. Mint ahogy gyakorlati-
lag mindenen, onnantól, hogy elültetünk egy fát, egész odá-
ig, hogy palackba kerül a pálinka. Rapcsák Attila évek óta 
mint bérfőzető nem csak készíti, meg is méretteti pálinká-
it, vagyis párlatait - hisz a pálinka szót csak a kereskedelmi 
célú készítők használhatják. Idén 11. alkalommal rendezték 
meg az ongai Quintessence Pálinka és Párlatversenyt, melyre 
1606 párlatot neveztek. Magyarországon kívül érkezett pár-
lat Romániából, Horvátországból, Szlovákiából és Izraelből 
is. 215 nevezőtől, 127 településről - köztük Tiszaújvárosból 
- érkeztek pálinkák és párlatok, melyeket egy 27 fős nem-
zetközi bírálócsapat értékelt. A zsűri értékelése alapján Rap-
csák Attila szilva párlata arany oklevelet kapott, ezüstokle-
véllel jutalmazták a birset és bronz oklevéllel kajszibarack 
párlatát, szintén bronz minősítést kapott mentoráltja, egy tör-
kölypárlat. 

Fodor Petra

Nem vásárolok műanyagszatyrot, min-
dig van nálam vászontáska, és az egy-
szer használatos műanyagokat is telje-
sen kiiktattam az életemből. Valahogy 
így kezdi mindenki, apró lépésekkel. 

Hogy melyek a következők, arról szólt az 
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért legutóbbi rendezvénye. Az 
idén tízéves szervezet egy egész éven át 
tartó rendezvénysorozatot szervez, mely-
nek első állomásának témája környeze-
tünk védelme volt. Mit tehetünk, mi vá-
rosi emberként a környezetünkért? - tet-
ték fel a kérdést és osztották meg tapasz-
talataikat. 
Pogonyi Petra, a facebookon működő 
Hulladékmentes életmód tippek, tanácsok 
csoport megálmodója is eljött a könyvtár-
ba. 
- Tavaly nyáron hoztam létre ezt a csopor-
tot - mondta Petra -, egy éve ismerked-
tem meg a hulladékmentes életmóddal, 
és úgy gondoltam, hogy szeretném má-
sokkal is megosztani a tapasztalataimat. 
Több mint hatszázan vagyunk már a cso-
portban, minden nap próbálok új dolgo-
kat megosztani, saját praktikákat, recep-
teket házi készítésű dezorodokról, moso-
gatószerekről. 
- Mi motivált?
- Sok szemetünk volt, sok műanyagzacs-
kót hoztunk haza a boltból, ezektől sze-
rettem volna megszabadulni. Lecseréltem 
a műanyagflakonokat, vászontáskával já-
rok bevásárolni, a húst is dobozba ve-
szem, mosható pelenkát használok, már 
semmilyen műanyagot nem viszek haza. 
A konyhában a legegyszerűbb elkezde-
ni a hulladékmentességet, elég lecserélni 
a műanyagot vászonszatyrokra, táskákra. 
Környezetbarát szivacs, fogkefe, ezek le-
hetnek a következő lépések. 
Tizenhét hónap, tizenkét előadás, találko-

zó, program - ezek az Alapítvány Tisza-
újváros Gyermekeinek Egészségéért ter-
vei erre az évre. 
- Változik a világ - mondta Dr. Pető Gab-
riella, az alapítvány kuratóriumának el-
nöke -, egyre inkább tapasztaljuk a min-
dennapi életben, hogy részünkké vált a 
környezettudatos, hulladékmentes élet. 
Egy ilyen ipari városban pedig elenged-
hetetlen kicsit többet foglalkozni ezzel, 
hiszen a környezetünk nem éppen ideális. 
Hogy hogyan tudunk ezen javítani, ezt 
akarjuk megcélozni, saját és gyermeke-
ink egészsége érdekében természetesen. 
- Hogy lehet elkezdeni ezt az életmódot?
- Minden lépés számít, mert ha nem te-
szünk semmit, az a lehető legrosszabb. Az 
első lépésnek mindenki az egyszer hasz-
nálatos műanyagok elfelejtését gondolja. 
Ez jó és fontos, sokat is segít. Kétségte-
len, hogy sokkal kevesebb szemét kerül 
haza, ha nem használjuk ezeket. A szívó-
szál-probléma a saját életünkben nem je-
lent meg, hiszen nem használtunk sosem, 
nem volt rá szükség. Itt inkább a minden-

napi gondolkodást kell egy kicsit megvál-
toztatni, azt a kérdést feltenni, hogy mi-
re van szükségünk valójában, mert ez az 
egész erről szól. Túlkínálat és túlvásár-
lás van, nagyon sok a hulladék, sok a fe-
lesleg, és sajnos a megvásárolt termékek 
minősége sem mindig optimális. Egy ki-
csit tehát a gondolkodást szeretnénk meg-
változtatni. Ha csak annyit teszek, hogy 
megkérdezem magamtól, hogy valóban 
szükségem van-e arra, amit szeretnék 
megvenni, és tudok rá válaszolni, akkor 
az már egy jó dolog. 
- Mi vár az ide látogatókra idén? 
- Egyrészt a saját életünket változtatjuk 
meg egy kicsit, ebben szeretnénk segít-
séget nyújtani gyakorlati tapasztalatcse-
re formájában, így könnyítve meg a vál-
tást is, hiszen ebben azért van egy kis 
életmódváltás is. Lesz szó az ember és a 
környezet kapcsolatáról is, kicsit vissza-
megyünk a régmúltba. Vallom, hogy ré-
gen sok minden nem volt véletlenül, min-
dennek oka volt, és sokszor elfelejtünk a 
környezetben lenni, elfelejtjük, hogy ter-
mészeti lények vagyunk. Egy panellakás-
ban nyilván nem nehéz erről elfelejtkez-
ni, de ezt meg kell változtatni, vissza kel-
lene térni a gyökerekhez. Egészen rész-
letesen foglalkozunk majd az étkezéssel, 
hogy milyen típusú élelmiszereket keres-
sünk, mit tudunk tenni magunkért, gyer-
mekeinkért. Az eddigi ténykedéseink is 
ezt célozták meg, efelé hajlik a mezítlá-
bas sétány, a magas ágyások megépíté-
se, a komposztálás az óvodában. Ezeket 
előkészítettük, most ennek adunk egy na-
gyobb keretet, foglalkozunk a kertészke-
déssel, kirándulást szervezünk, gyógynö-
vénygyűjtő- és felismerő túrát, tehát sok-
féle programunk lesz. 
- Az alapítvány idén is indult a TESCO 
„Ön választ, mi segítünk” pályázatán. 
- Február közepéig lehet ránk szavaz-
ni a tiszaújvárosi és a mezőkövesdi áru-
házban. Az egész éves rendezvénysoro-
zat egyik blokkját próbáltuk megjeleníte-
ni a pályázatban, az egészségtudatos étke-
zésre vonatkozó három rendezvényünket. 
Ezek nem csak előadások lesznek, hanem 
sok-sok gyakorlat és tapasztalás. Ha sike-
rül szép összeget nyernünk, akkor egész 
nívós rendezvényt tudunk összehozni.

Fodor Petra

Egészség, környezetvédelem, tudatosság

Hulladéktörténelem
A hulladék gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, a természetben keletkező hulla-
dékok egyéb élő szervezetek számára szolgálhatnak nyersanyagként, így részesei 
lehetnek a természetes körforgásnak. Ameddig az emberiség a természettel harmó-
niában élt, nem igazán keletkezett olyan hulladék, mely ne tudott volna újrahaszno-
sulni. Később a hulladéktermelés teljesen átalakult, a középkortól kezdve az embe-
rek az utcára dobálták a szemetet. Amikor felismerték a kapcsolatot a rengeteg sze-
mét és a pusztító járványok között, elkezdtek foglalkozni a hulladék kezelésével. 
A 19. században vált általánossá a hulladék eltakarítása, egészen az 1960-as ’70-es 
évekig az volt a bevett szokás, hogy a településeken kívülre, szeméttelepekre szál-
lították a szemetet. 
A zero waste kifejezés már egy harmadik generációs hulladékgazdálkodási forma, 
ami szó szerint azt jelenti, hogy nulla hulladék. Tulajdonképpen egy olyan logikai 
megközelítésről van szó, amely az újrahasznosításnál is hatékonyabb megoldásokat 
keres. A mozgalom célja, hogy hulladéktermelés helyett mindent használjunk újra, 
meg újra, szemben az egyszer használatos megközelítéssel. Így elkerülhetjük, hogy 
hulladék jusson a természetbe. 
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Légzésfunkciót is vizsgáltak a nyugdíjasoknál. 

Tapasztalatcsere a könyvtárban. 

Pogonyi Petra

A szörnyű higiénés viszo-
nyok és a fertőzött víz gyak-
ran okoztak súlyos járványo-
kat. 

„Minden lépés számít, mert ha 
nem teszünk semmit, az a lehető 
legrosszabb.”

Dr. Pető Gabriella



Két új vezető a plénum előtt

Tiszaújvárosi elnök a bíróság élén

Két, az önkormányzattal szoros kapcsolat-
ban álló szervezet, - a Mezőkövesdi Tanke-
rületi Központ és a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság - új vezetője is bemutatkozott a 
képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Gál János már nem is annyira számít újnak, 
hiszen 2019. július elsejével kapott megbízást 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatói 
feladatainak ellátására. Azt megelőzően több 
mint 20 évig volt intézményvezető Tardon, il-
letve Mezőkövesden. Azóta többször járt váro-
sunkban és találkozott a város vezetőivel is, de 
csak most nyílt alkalma bemutatkozni a nagy 
nyilvánosság előtt. - A  fenntartásában lévő ti-
szaújvárosi iskolákat kiemelt fontosságúként 
kezeli a tankerület - mondta az igazgató. - A 
legfontosabb, hogy a tankerületben egyetlen 
egy középfokú intézményünk van, ez az önök 
Eötvös gimnáziuma. Azt látni kell, hogy igaz, 
hogy a Mezőkövesdi Tankerületi Központ tart-
ja fenn és működteti ezt az intézményt, de azért 
ennek az intézménynek mindig is Tiszaújvárosi 
Eötvös Gimnázium volt a neve és valószínűleg 
az is lesz. Ilyen szempontból kiemelt figyelmet 
fordítunk a gimnáziumra. Az intézményvezető 
úrral folyamatosan egyeztetünk. Fontos, hogy 
az itt lévő dákok hogyan és miként tanulnak, 
milyen infrastrukturális háttér van, milyen hu-
mánerőforrás háttér van. Ezt egyeztetve intéz-
ményvezető úrral, polgármester úrral, úgy gon-
dolom, hogy megteszünk mindent, hogy a tér-
ség kiemelkedő intézménye maradjon az Eöt-
vös gimnázium. A két általános iskolában gya-
korlatilag a létszám stabil. Pedagógushiány 
nincs Tiszaújvárosban az általános iskolákban. 

Megfelelően képzett vezetőik vannak, akik tud-
ják az intézményt vezetni. A szakos ellátottság 
100%-os, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 
rendben vagyunk. És remélem is, hogy rend-
ben leszünk. Szeretném megköszönni a képvi-
selő-testületnek, polgármester úrnak azt, hogy 
a város az iskolák működtetésében és fenntar-
tásában segítséget nyújt. Ezt nagyon kevés ön-
kormányzat teszi meg, és mondhatja el, hogy 
igaz, hogy nem a fenntartója és a működtető-
je az iskoláknak, de mégis ad anyagi és erköl-
csi támogatást ahhoz, hogy az intézmények 
rendben legyenek. Tudomásom szerint az el-
következő időszakban energetikai beruházá-
sok lesznek a Széchenyiben, és ha jól tudom, 
akkor egyszer talán a Hunyadiban is. Nagyon 
köszönjük, hogy az önkormányzat részéről pá-
lyáznak ezekre az intézményi fejlesztésekre és 
reméljük, hogy a beruházás minél gyorsabban, 
zökkenőmentesen elkészül. A tankerület és az 
intézmények vezetése mindent meg fog tenni, 
hogy a kivitelezők minél gyorsabban és szak-
szerűen elvégezzék a munkát.
Dr. Fülöp György polgármester röviden reagált 
az elhangzottakra.
- A beruházások rendben lesznek, lezajlottak a 
közbeszerezések, és az egyik pályázathoz vala-
mennyi pluszpénzt hozzá kell tenni, de azt gon-
dolom, hogy ezzel nem lesz probléma, ebben a 
képviselő-testület elkötelezett - mondta. - Én is 
úgy látom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy 
támogassuk az intézményeket, hiszen ezekben 
az iskolákban dől el a város jövője. Eddig is tá-
mogattuk erkölcsileg, hiszen a kitüntetésrend-
szerünkben ott voltak, és pénzbeli jutalmak-
kal is. Vannak terveink a jövőre nézve is, és a 
februári ülésen el fogjuk mondani a nyilvános-

ság előtt, hogy miben állapodtunk meg, hogyan 
tudjuk ezt a támogatást fokozni. 
Miskolci István rendőr alezredes 2020. január 
elsejétől vezeti - egyelőre megbízottként - a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányságot. 51 éves, két 
felnőtt gyermeke van.
1992-ben szerelt fel rendőrnek a megyei ren-
dőr-főkapitányságra, ahol 14 éven keresztül 
töltött be beosztást az életvédelem és a felde-
rítés szakterületén. 2005-ben került a Miskol-
ci Rendőrkapitányság felderítő alosztályának 
vezetői posztjába, 2006-tól a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat jogelődjénél, a Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálatánál volt beosztásban, ahol a 
területi szervet irányította egészen 2017. szep-
tember 1-jéig, amikortól a Miskolci Rendőrka-
pitányság kapitányvezető-helyettesi beosztását 
látta el 2020 január 1-ig, tiszaújvárosi megbí-
zásáig. 
- A mai magyar rendőrség egy pulzáló, és ha 
nem is gyorsan, de mindenképpen változó szer-
vezet - mondta szakmai pályafutásának felvá-
zolása után az alezredes. - Ezt a kor kihívásai 
követelik meg, és természetesen egyik pillanat-
ról a másikra nem lehet nagy változásokat el-
érni, de hogy alkalmazkodni kell és megfelel-
ni az akár az önök által megfogalmazott elvárá-
soknak is, ez fő feladatunk. Egy nagyon jól mű-
ködő és eredményes kapitányságot vettem át. 
Adódik ebből, hogy az elsődleges cél és fela-
dat, hogy ezeket az eredményeket nekem meg 
kell tartani, illetve azokat a szegmenseket, ahol 
változásra van szükség, figyelemmel kell kí-
sérni és ezeket a változásokat el kell érni. Nem 
szeretnék elébe menni az önkormányzati beszá-
molónknak, most zajlanak az évértékelő folya-
matok, de ahogy említettem is, a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság a tavalyi évben előírtakat 
messzemenőleg teljesítette. Ami feladatot sza-
bott még nekem főkapitány úr, az egy szép fel-
adat és nagyon szerteágazó feladat, az az, hogy 

a poliol beruházással kapcsolatos helyzetet kí-
sérjem figyelemmel és kezeljem. Együttmű-
ködve természetesen a beruházókkal és az ön-
kormányzattal. Szándékosan helyzetet említet-
tem és véletlenül sem problémát, mert közbiz-
tonsági szempontból probléma nem merült fel. 
Ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ezt az álta-
lam helyzetnek nevezett eseménysort nem kö-
vetjük napi figyelemmel, és nem teszünk meg 
mindent, ha reagálni kell. Ezt minél gyorsab-
ban és minél hatékonyabban megtesszük. Az 
önkormányzatokkal és kiemelten a tiszaújvá-
rosi önkormányzattal az együttműködés a szá-
munkra kiemelten fontos. Én felajánlom, meg-
ígérem és kérném is az önkormányzatot arra, 
hogy ez a konstruktív és nagyon korrekt együtt-
működés, amiről én tájékoztatást kaptam, a jö-
vőben is meglegyen. Segítsék ezzel a munkán-
kat és ígérem, hogy mi is mindent meg fogunk 
tenni, hogy a személyes találkozóknál vagy a 
beszámolóknál kritika ne érje a rendőrséget. 
A polgármester ez esetben is reagált az elhang-
zottakra.
- Olyan helyzet van most - ahogy kapitány úr 
fogalmazott - olyan kihívások előtt áll a város 
a közbiztonság tekintetében, hogy nagyon fon-
tos az, hogy szorosan együttműködjünk annak 
érdekében, hogy a Tiszaújvárosban élő állam-
polgárok élete továbbra is biztonságban legyen. 
De nekem a megyei rendőrfőkapitány úr azt 
mondta, hogy a te személyed erre a garancia, 
úgyhogy nekem ez megnyugtató. Képviselő-
társaim nevében azt tudom ígérni, hogy amivel 
csak tudunk, segítjük a rendőrséget, szolgálati 
lakásokat biztosítottunk, ha kell anyagi forráso-
kat. Arra biztatlak, hogy ha bármi olyan dolog 
van, amiben az önkormányzat tud segíteni - hi-
szen közösek a céljaink és közösek az érdeke-
ink - akkor állunk rendelkezésre és nagyon szí-
vesen segítünk. 

f. l.

2020. január elseje óta Dr. Puskár József 
tölti be a Tiszaújvárosi Járásbíróság elnö-
ki posztját, tehát egy hónapja irányítja a he-
lyi bíróság munkáját. Szerettünk volna né-
hány közelebbit is megtudni róla, illetve ed-
digi tevékenységéről, ezért hivatalában ke-
restük meg. 

- Hogyan került Tiszaújvárosba?
- A Miskolci Törvényszék elnöke még tavaly 
írta ki a pályázatot a helyi bíróság vezetésére, 
pályaművem sikeres volt, minek köszönhetően 
hat évre megbízást kaptam az elnöki feladatok 
ellátására. Tiszaújvárosiként nagy örömmel tér-
tem vissza a városba, de a járásbíróság sem volt 
ismeretlen számomra, hiszen a jogi diploma 
megszerzését követően három tartalmas évet 
töltöttem el itt. Az egyetem után - 2003-ban - 
bírósági fogalmazóként az akkori Tiszaújvárosi 
Városi Bíróságon tettem az első lépéseket a bí-
rói pálya felé, itt ismertem meg nagyszerű kol-
légáimat, akik támogató segítsége mellett ké-
szültem a bírói hivatásra. Ugyan a szakvizsgát 
követően a Miskolci Járásbíróságra nyertem bí-
rói kinevezést, azonban 2013-ban újabb három 
évet töltöttem el Tiszaújvárosban. Büntetőbíró-
ként főként vagyon elleni és személy elleni erő-
szakos bűncselekményekben ítélkeztem, és te-
szem ezt jelenleg is. 
- Minden olyan embernek, aki szereti a munká-
ját, van olyan terület, feladat, esetleg elv, amit 
a legfontosabbnak érez. Ön a munkájában mit 
tart szívügyének? 
- Számomra a legfontosabbak az alapvető, ha-

gyományos bírói értékek, hogy a bíróságok a 
legmagasabb szakmai színvonalú ítélkezés út-
ján biztosítsák az ügyfelek számára a hatékony 
és időszerű igazságszolgáltatást. Ezek meg-
tartását - immáron a Tiszaújvárosi Járásbíró-
ság elnökeként - is elsődlegesnek tartom. Úgy 
gondolom, az állampolgárok joggal várhatják 
el a bíróságtól, hogy vitás ügyeikben - legyen 
az bármilyen eljárás - a legfelkészültebb bírák 
hozzanak megalapozott döntést ésszerű időn 
belül. Hiszem, hogy ennek a legtökéletesebb 
megvalósítására kell törekednünk, hiszen a 
független és pártatlan ítélkezés mindenkor egy-
fajta biztonságot és kiszámíthatóságot jelent az 
emberek számára. Magam is vallom a Debre-
ceni Királyi Ítélőtábla egykori elnöke Igyártó 

Sándor bírói hivatásról alkotott gondolatait: „A 
bírói hivatást tartom egyik legszebb és legne-
mesebb hivatásnak. (…) Az állampolgárok leg-
főbb java: szabadsága, vagyona, becsülete, sőt 
élete felett is rendelkezik a bíró. (…) Nincs pá-
lya, amelyben a jól végzett kötelesség felett ér-
zett megnyugvás oly felemelő hatást gyakorol-
na, mint a bírói pálya.”
- Immár egy hónapja alaposabban is rálát a 
Tiszaújvárosi Járásbíróságon folyó munkára. 
Melyek a legfontosabb célkitűzései új pozíció-
jában?
- A bíróság vezetőjeként egyik legalapvetőbb 
célkitűzésem, hogy a Tiszaújvárosban és vo-
náskörzetében élők továbbra is úgy érezzék, 
nyugodtan fordulhatnak vitás ügyeikkel a bíró-
sághoz, mert a polgári eljárások során jogvitá-
jukban megalapozott döntés születik; a bünte-
tőeljárások időszerű és eredményes lefolytatá-
sa pedig nagymértékben hozzájárulhat az em-
berek nyugalmához és mindennapi biztonsá-
gérzetüket is jelentősen fokozhatja. Úgy gon-

dolom az ehhez szükséges feltételeket szüksé-
ges biztosítanom a lehetőségeimhez mérten. 
Nélkülözhetetlennek tartom továbbá, hogy él-
jünk a modern, XXI. századi innovatív lehető-
ségekkel, tegyük még könnyebben elérhetővé 
a bíróságokat az ügyfelek számára. Az elmúlt 
években ezen a területen már jelentős előrelé-
pés történt. Hogy néhány példát említsek: a bí-
róságok digitalizációja által könnyebbé, egy-
szerűbbé vált az állampolgárok és a bíróság kö-
zötti kapcsolat, az idén bevezetett új rendszer 
segítségével az egyes eljárásokkal érintettek - 
előzetes regisztrációt követően - akár otthonuk-
ból is betekinthetnek a bírósági ügyeikbe. Ma 
már lehetőség van a bírósági ügyfélsegítő nap-
ra interneten keresztül időpontot foglalni, vala-
mint a Tiszaújvárosi Járásbíróságon is kiépült 
a távmeghallgatási rendszer, mely segítségével 
élő videókapcsolat útján tudunk távoli helyszí-
neken lévő személyeket kihallgatni, vagy más 
eljárási cselekményeket folytatni. 
A bíróságon a fenti célok megvalósításához a 
személyi és tárgyi feltételek is adottak, hiszen 
jól felkészült, elhivatott, kiváló kollégákkal, 
modern környezetben dolgozhatok együtt.
- Mi jelent kikapcsolódást az ön számára, mivel 
tölti szívesen szabadidejét?
- Meggyőződésem, hogy felelősségteljes, ki-
egyensúlyozott és magas színvonalú munkát 
kizárólag biztos és nyugodt háttér megléte ese-
tén lehet végezni. Ezt számomra a családom je-
lenti, így igyekszem minden szabadidőmet ve-
lük eltölteni.

R. ZS.
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„Egy nagyon jól működő és eredmé-
nyes kapitányságot vettem át. Adódik 
ebből, hogy az elsődleges cél és feladat, 
hogy ezeket az eredményeket nekem 
meg kell tartani.”

Miskolci István

„A  fenntartásában lévő tiszaújvárosi 
iskolákat kiemelt fontosságúként keze-
li a tankerület.” 

Gál János

„Az állampolgárok joggal várhatják 
el a bíróságtól, hogy vitás ügyeikben - 
legyen az bármilyen eljárás - a legfel-
készültebb bírák hozzanak megalapo-
zott döntést ésszerű időn belül.”



Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

 
Viszóczki Flóra 5.a, Ágoston Gabriella 5.b, Csata Zsolt Dániel 5.c, Dömsödi Dóra Lili 6.a, 
Baumgartner Olívia 6.b, Szarka Dániel István 7.a, Csordás Péter 7.b, Juhász Roland Attila 7.c, 
Orliczki Bettina 8.a, Hajdú Lili 8.b, Dienes Ivett 8.c

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 

Lukács Eszter 5.a, Kassai Bálint 5.b, Hadobás Örs 5.c, Tóth Imre 6.a, Zsandár Zénó Szabolcs 
6.b, Pap Gréta 6.c, Szemán Anna Ramóna 7.a, Simon Lili 7.b, Kozma Hanna Dorka 7.c, Kádár 
Luca 8.a, Fedák Botond 8.b, Nagy Alexandra Natália 8.c 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

Fónagy-Árva Zsófia 5.a, Varga Márk 5.b, Szlávik Levente 6.a, Remenyik Anna 6.b, Kiss Hunor 
7.a, Bodnár Panna Krisztina 7.b, Nagy Léna 7.c, Szőke Nikolett 8.a, Lehmann Sára 8.b 

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Majoros Máté Regő 5.a, Czap Roland János 5.b, Tóth-Bajusz Márton Mihály 6.a, Teslér Lau-
ra Zsófia 6.b, Tállai Zétény Ádám 7.a, Szilágyi Bálint 7.b, Berecz Gyula 8.a, Bodnár Viktor 8.b 

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium

Cziáky Ádám 7.H, Riczu Zsófia 8.H, Krupa Orsolya 9.A, Hajdu Máté Bendegúz 9.B, Majo-
ros Panna 9.D, Kovács Gréta 9.E, Lengyel Réka Zsanett 9.H, Szatmári Réka 10.A, Orosz Má-
té János 10.B, Gyivák Bálint Zsombor 10.D, Vajani Viktória Borbála 10.E, Tóth Csilla Eszter 
10.H, Csató Lilla 10.M, Vitányi Csenge 11.A, Kovács Balázs 11.B, Szűcs Hanna 11.C, Kiss Pé-
ter 11.H, Rácz Katalin 11.M, Meczkó Viktória 12.A, György Lili 12.B, Zsóri Zsolt 12.H, Nyitrai 
Gergő 12.M, Majnár Melinda 12.K

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kulman Marcell 1/9.SZ, Varga István 1/9.LV, Barnes Lennon Hartley 1/9.FH, Jakab Dóra 1/9.
EK, Krajnyák Kevin 1/9.MG, Vitos Virág 1/9.T, Pénzes Gréta 2/10.SZ, Hadházi Tamás Máté 
2/10.L, Hegedűs Patrik 2/10.V, Engi Dániel 2/10.H, Bártfai Róbert 2/10.F, Károly István 2/10.
EK, Bódi Szilárd Milán 2/10.MG, Jávorszki Csenge 2/10.T, Nagy Lili 3/11.SZ, Nagy Attila 
3/11.L, Keresztesi Levente 3/11.H, Erdei Erik 3/11.V, Berki Patrik Lajos 3/11.F, Csonka Dávid 
3/11.E, Vig Viktor 3/11.M, Mészáros Liza 3/11.TG, Papp Botond 3/11.KG Izsák Imre 4/12.E, 
Molnár Zsolt 4/12.MG, Boros Tamás 4/12.TG, Jónyer Martin 5/13.E, Orosz Dóra 5/13.K, Szép-
laki János 5/13.G, Báró Anita 5/13.T

kronika@tiszatv.hu

Matekos 
nyelvésztehetségek
Mindenki Kocka, aki matematika tagozatra jár? Az Eötvös gimná-
zium 11.B osztályos tanulói, Görömbei Rita, László Bíborka, Me-
zei Dóra és Zsipi Klaudia bebizonyították, hogy nem így van. A 
négy tehetséges fiatal, amellett, hogy remekül megbirkózik a ma-
tematikai, logikai fejtörőkkel, a nyelvtani feladványok sem okoz-
nak nekik gondot. Ennek köszönhetően szívesen vettek részt a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma és az Anya-
nyelvápolók Szövetsége által szervezett „Anyanyelvi játékok - já-
tékos anyanyelv, Wacha Imre emlékére” nyelvészti vetélkedőn, 
ahol miután sikerrel vették az elődöntő akadályait, bejutottak a 
megyei középdöntőbe is. A január 31-én Miskolcon rendezett ver-
senyen tanulóink kiválóan szerepeltek, a III. helyen végeztek. Fel-
készítő tanáruk Tóth Réka volt. Gratulálunk a szép eredményhez!

Szaniszló László mb. intézményvezető

Mecénás ösztöndíjasok
6. oldal 2020. február 6.Oktatás

A Hunyadi iskola ösztöndíjasai. A Széchenyi iskola díjazottjai. Ösztöndíjosztás a Kazinczyban. 

A katolikus általános iskola díjazottjai. Az Eötvös középiskola legjobbjai. A Brassaiban a könyvtárban adták át a díjakat. 



Átalakulóban a szakképzés rendszere

A koronavírusról kicsit másképp

Megszűnik a szakgimnázium, helyette tech-
nikumban tanulhatnak majd a diákok, a 
szakközépiskolák helyett pedig szakképző 
iskolák lesznek. Az átalakuló szakképzési 
rendszerről tájékozódtak a Tiszaújváros és 
térsége Foglalkoztatási Tanács idei első ülé-
sén. 

Eddig 759 szakma szerepelt az Országos Kép-
zési Jegyzékben, januártól ez megszűnt, az 
ezt felváltó Szakmajegyzékben már mindösz-
sze 174 alapszakma szerepel. A változásokról 

a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója, 
Bukta Márta és Rubi Zsoltné kancellár tájékoz-
tatta a tanácstagokat. 
Sok cég küzd ma munkaerőhiánnyal, nekik is 
fontos, hogy az iskolákból milyen tudású, kép-
zettségű fiatalok lépnek a munkaerőpiacra. Az 
első jelentős döntést már általános iskolában 
meghozzák a gyerekek, szülők, amikor kivá-
lasztják, hol, milyen típusú iskolában tanuljon 
tovább a gyerek. Februárban már az új rendszer 
szerinti képzésekre jelentkezhetnek a diákok. 
- A képzések nevét is megváltoztatja a törvény 
- mondta Jakab Dénes, a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igaz-
gatója -, technikum és szakképző iskola lesz. 
Ez az új lehetőség, amit most kapnak a diákok, 
bennünket is motivál arra, hogy sokan jöjjenek 
olyanok, akik nagyon jók akarnak lenni a szak-
májukban és jó bizonyítvánnyal is minket vá-
lasszanak. Ez az új rendszer azt is biztosítja, 
hogy ösztöndíjat kapjanak nálunk induló, bár-
melyik szakmában bennünket választó diákok, 
tehát a most, a 9. évfolyamba bejövő diákok. 
A képzések struktúrája némileg megváltozott, 
de hasonló az eddigiekhez. Erről a brassai.in-
fo és az ikk.hu honlapokon lehet részletesen tá-
jékozódni. 

A tanács elnöke, Kovács József eredményesnek 
látja a 2019-es évet, s hasonlóképp tervezik az 
ideit is. 
- Mindent megtettünk annak érdekében Ti-
szaújváros önkormányzatával, a nagyvállala-
tok, valamint a kis- és középvállalkozások ve-
zetőivel együtt, hogy a foglalkoztatást a lehe-
tő legmagasabb szinten biztosítsuk a térségben. 
Természetesen ez nem egyszerű dolog, hiszen 
nagy a hiány a jól képzett munkavállalókból. 
Munkahely most már van, munkavállaló egyre 
kevesebb. Újdonság volt 2019-ben a Szakmatá-
bor, úgy gondoltuk, hogy már általános iskolá-
ban el kell kezdenünk a fiatalokkal megismer-
tetni a különböző szakmákat. Az egyhetes tá-
borban mintegy harmincan vettek részt, idén is 
szeretnénk folytatni. 
- Melyek lesznek az idei év kihívásai?
- A szakképzési törvény változása fontos vál-
tozás a fiatalok életében. Nagyon fontos minél 
szélesebb körben megismertetni a városban, il-
letve a térségben élő vállalkozások vezetőivel, 
iskolaigazgatókkal, gyerekekkel. Aki dolgozni 
akar, az ma talál munkát. Nagyon fontos - ami 
nekünk régi vesszőparipánk -, hogy versenyké-
pes jövedelem legyen, legyenek kulturális kö-
zösségi terek, ahol jól érzik magukat a fiatalok, 
és a lakhatás is nagyon fontos, mert ezek nél-

kül nem működik ez a dolog. Sokan jönnek ha-
za külföldről dolgozni, mert jelentősen emel-
kedtek a bérek, reméljük, ez a tendencia foly-
tatódik. 

Fodor Petra

Legutóbb, talán 1999 végén, a 2000. év prob-
léma idején figyeltem és vártam annyira, 
hogy mi fog történni, mint most. Megy to-
vább az élet, vagy itt lesz a világvége? Min-
den felrobban és jönnek a zombik, vagy to-
vábbra is mennem kell iskolába?

Azt mondják, a koronavírus azért kapta ezt a 
nevet, mert korona formája van. Hát nem tu-
dom ki gondolta ezt, szerintem inkább olyan, 
mintha valaki valamilyen furcsa kulináris kí-
sérletként egy csomó szegfűszeget szurkált 
volna egy fasírtgolyóba. 
Az a helyzet, ha az utóbbi időben önöknek fájt 
a torkuk, lázasak voltak, és csepegett az or-
ruk, nagy esélye van annak, hogy ezt a csúfsá-
got ezek a szegfűszeges fasírtgombócok okoz-
ták - ugyanis a megfázásért gyakran korona-
vírusok a felelősek. Itt élnek közöttünk, illet-
ve bennünk, és télvíz idején sokunkat megtré-
fálva ágynak döntenek. Ez jó dolog, különö-
sen akkor, amikor az embernek nincs kedve 
reggel hat órakor felkelni, hogy hétre munká-
ba menjen, inkább elmegy az orvoshoz, és már-
is aludhat tízig egész héten. A baj akkor kez-
dődik, amikor a koronavírusnak egy új válto-
zata tűnik fel, és a jó öreg immunrendszerünk 
még nem ismeri. Elméletileg egy rövid bemu-
tatkozás után meg kellene ismerniük egymást, 
és menne tovább az élet, de ezek az új vírusok 
szemtelen módon nem akarnak előre köszönni 
az idős, beteg immunrendszereknek, sőt, aljas 
módon meg is támadják őket.
Egy párszor már átestünk ezen az utóbbi idő-
ben. 2003-ban például itt volt a Súlyos Akut 
Légzőszervi Szindróma (SARS), amely 8273 
embert betegített meg, és 775 halálesetet oko-
zott. Aztán 2012-ben jött a Közel-keleti Légúti 
Koronavírus (MERS), amelyből 836 regisztrált 

eset volt és 288 ember halálát okozta. Terjedtek 
egy darabig, aztán mindkettő eltűnt. Most is ab-
ban reménykednek a szakemberek, hogy ez a 
kínai koronavírus is ugyanígy jár majd. De ad-
dig még el kell telnie néhány hétnek, így most 
várakozunk, figyeljük a híreket, hogy merre, 
mennyien betegednek meg, és próbáljuk követ-
ni a felsőbb utasításokat, melyeket a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ mond: „Jelenleg 
tart az influenzaszezon, az új coronavírus fer-
tőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenza tü-
neteihez. Ebben az időszakban rendkívül fon-
tos a higiéniai szabályok betartása, étkezés, il-
lemhelyhasználat előtt, után, zsebkendő hasz-
nálat, közlekedés, vásárlás után, hazaérkezés-
kor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az ar-
cunkhoz, szemünkhöz, zsebkendőbe tüsszent-
sünk, köhögjünk.” Nem, kedves olvasó, a hi-
ba nem az ön készülékében van, a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központban ilyen szépen fogal-
maznak.
A rosszabbik esetre is volt már példa, bár ahhoz 
vissza kell mennünk 1918-ig, ugyanis az influ-
enzavírus „A” típusa, a spanyolnátha akkor sö-
pört végig a világon, megbetegítve a Föld la-
kosságának harmadát, és különböző becslések 
szerint 1918 végére 25-50 millió halottat ha-
gyott maga után. Kíváncsi voltam, akkor ho-
gyan kezelték a helyzetet, és előszedtem két 
korabeli cikket. Úgy látom száz év alatt nem 
sok változás történt.
1918. szeptember 29. 8 Órai Ujság
Hogy „védekezik” a főváros a spanyol-nátha 
ellen?
A spanyol-nátha grasszálását végre megelégel-
te a főváros vezetősége is, mely annyi nemtörő-
dömség után jónak látta egy figyelmeztető hir-
detmény közzétételét. (...) Az eddigi tapasztala-
tok azt bizonyítják, hogy ez a betegség ott ter-
jed leginkább, ahol sok ember tartózkodik zárt 

helyen, egymás mellett. Ezért a polgármester 
nyomatékosan felhívja a közönséget, hogy va-
sutakon, villamoson csak szükség esetén utaz-
zék, a színházakat, orfeumokat, kabarét, mo-
zikat, vendéglőt és kávéházat, templomokat és 
imaházakat lehetőleg ne látogassa. Különös 
gond fordítandó a tisztaságra.
Karinthy Frigyes nem is bírta sokáig magában 
tartani, hogy ezek mennyire fantasztikus aján-
lások, még aznap írt egy válaszcikket.
1918. szeptember 29. Pesti Napló
A feleségem beszéli
Tudod-e, milyen andalítóan szép a polgármes-
ter hirdetménye a spanyolnátha ügyében? Én 
nem tehetek róla, de könny szökött a szemem-
be, olyanfajta érzésem volt, mint mikor az em-
ber fürtös kis gyermeket lát édesdeden aludni 
az erdő közepén - könny szökött a szemembe, 
részint a meghatottságtól, részint a spanyol-

náthától. Van ezen a plakáton minden, ami szép 
és jó, le van írva a spanyolbetegség és hogy az 
milyen veszedelmes. A polgármester többek kö-
zöt felszólít bennünket, hogy a vasutat és a vil-
lamost csak a legszükségesebb esetekben hasz-
náljuk. Hát tudod, milyen bájos ez, milyen fi-
nom kis bijou, egy Wilde-aforizma, egy aper-
szü, egy aranysulánk. Hogy vasuton és villa-
moson csak akkor utazzam, mikor szükségem 
van rá, - szóval ne utazzam villamoson és va-
suton, ahogy rendesen szoktam, élvezetből, mu-
latságból, mámorból, dorbézolásból, fényüzés-
ből, dáridóból, kéjhajhászásból, kicsapongás-
ból, hanem csak szükségből utazzam, - hogy 
egy időre mérsékeljem szertelen és vad mulat-
ságomat és szórakozásomat, a villamoson va-
ló utazást.

Surányi P. Balázs

Új rendszerben, 
ösztöndíjjal

Februárban már az új rendszer szerint műkö-
dő szakképzésbe jelentkeznek a tanulók.
A 2020-21-es tanévtől felmenő rendszerben 
átalakul a szakképzés intézményi szerkezete. 
A szakképző intézményeknek két típusa lesz, 
az ötéves technikum és a hároméves szakkép-
ző iskola.
A technikusképzés egyesíti a gimnázium és 
a szakmatanulás előnyeit. Az öt év elvégzése 
után a tanulók egyszerre kapják meg az érett-
ségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. 
Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás 
esetén előnyt élveznek majd a felsőoktatási 
felvételiknél. A rendszer rugalmas, jelentős 
mozgási lehetőséget ad a tanulóknak a kü-

lönböző képzési formák között. Az új szak-
mastruktúra szerint 174 alapszakma lesz. A 
régi OKJ szerinti szakképesítések tartalmi-
lag beépülnek egy-egy alapszakmába, illet-
ve új szakmákhoz kapcsolódnak, vagy szak-
mairányként jelennek meg. Fontos terüle-
tek nem vesznek el, csak más hangsúlyt kap-
nak. Szintén felmenő rendszerben fejlesztik 
tovább a duális képzést, így a tanulók ver-
senyképes tudással és gyakorlattal léphetnek 
a munkaerőpiacra. A duális képzés során az 
üzemekben dolgozó tanulók munkabérre jo-
gosultak. A gimnáziumi érettségivel rendel-
kezők, akik szakmát szeretnének tanulni, 
kétéves technikumi képzésre jelentkezhet-
nek. Szeptembertől felmenő rendszerben ta-
nulmányi ösztöndíjat kapnak a szakképző in-
tézmények diákjai. 

7. oldal2020. február 6. Vegyes

Szegfűszeges fasírtgombóc - Koronavírus (Fotó: Wikipédia)

Idei első ülését tartotta a tanács. 

Tavaly rendezték meg először a Szakmatá-
bort. 

„Újdonság volt 2019-ben a Szakmatá-
bor, úgy gondoltuk, hogy már általá-
nos iskolában el kell kezdenünk meg-
ismertetni a fiatalokkal a különböző 
szakmákat.”

Kovács József



TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

A Felhasználók tulajdonában lévő házi ivóvíz- 
és szennyvízhálózatot, valamint a csatlakozó 
hálózat műszaki állapotát rendszeresen elle-
nőriznie kell a Felhasználónak!

HASZNOS TUDNIVALÓK

! Amennyiben az elszámolás alapjául szolgáló 
fogyasztásmérő rendellenes működését vagy 
hibáját, sérülését észleli, a Felhasználó köteles 
azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul 
bejelenteni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az el-
lenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseré-
jéről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.
! A fogyasztásmérők és a leszerelésüket meg-
akadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és 
védelméért a Felhasználó felelős, és a ne-
ki felróható okból megrongálódott vagy el-
veszett vízmérő javításának, pótlásának, sze-
relésének, továbbá hitelesítésének költségeit 
köteles a víziközmű-szolgáltatónak megtérí-
teni.
! Üres családi házas ingatlanok esetében elő-
fordulhat a vízmérő eltulajdonítása, illetve a 
belső vízfolyások lehetősége. A felmerülő ká-
rok (vízmérő pótlásának költsége, vízfolyás-
ból eredő vízkár) elkerülése érdekében a Fel-
használóknak lehetősége van kérni a szolgálta-
tás szüneteltetését, amely során Társaságunk a 

vízmérőt leszereli, a bekötővezetéket ledugóz-
za. A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei-
ről Társaságunk bármely elérhetőségén érdek-
lődhet.
! A fagy elleni védelem érdekében a vízmé-
rőakna és a szerelvények hőszigetelésére for-
dítson különös gondot! Fontos, hogy a tél fo-
lyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az ak-
nában, és a fedele is jól le van-e zárva! Víztele-
nítse a vezetékeket, ha nem használja!
! A vízmérőóra nem siet, nem késik – de csőtö-
rést, azt mutathat! A fogyasztásmérő rendsze-
res ellenőrzésével felfedezhető a házi ivóvíz-
hálózaton bekövetkezett rejtett meghibásodás.

Havi gyakorisággal, illetve évente újból elle-
nőrizze többek között a következőket:

- a vízmérőaknában vagy elkülönített felhasz-
nálói helyen található szerelvények, fogyasz-
tásmérők,
- épületen belüli és kívüli vízvételi helyeken 
a kifolyó csapok, sarokszelepek, vízmelegítők 
biztonsági szelepei, WC-tartályok töltőszele-
pei, kerti csapok elzáró szerelvényei,
- a házi szennyvízhálózat nyomvonala (a talaj, 
a burkolat, a falfelület esetleges átnedvesedé-
se, szaghatás),
- a házi szennyvízhálózat aknái, tisztítóidomai, 
fedlapjai, lezáró fedelei, szerkezeti állapotuk,
- a rendszer vizsgálata: van-e lerakódás, oda 

nem illő anyag: rongy, kő, deszka, műanyag, 
egyéb.
A fogyasztásmérő rendszeres ellenőrzésével 
észlelhető lehet egy rejtett meghibásodás, a 
szennyvízhálózat szemléjével pedig elkerül-
hetővé válhat egy nagyobb mértékű dugulás!

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

Tájékoztatás állagmegóvási kötelezettségről

Szemét szemlélet
A klímaválság, ezzel együtt a környezettu-
datos életmód kérdése napi szinten begyű-
rűzött az életünkbe. Olvasunk róla, látjuk, 
halljuk a tévében, rádióban. Még sok a kér-
dőjel, de azt mindannyian látjuk, hogy vala-
mit tenni kell annak érdekében, hogy a fo-
lyamat megforduljon, vagy legalábbis stabi-
lizálódjon. Sok más helyi vonatkozású hul-
ladékszállítással kapcsolatos kérdés mel-
lett erről is beszélgettem Lázár Dorinával a 
BMH Nomprofit Kft. PR és kommunikációs 
menedzserével. 

- Mit tehetünk otthon, egyénileg, hogyan csök-
kentsük a szemetünket annak érdekében, hogy 
környezettudatosabban éljünk? 
- Én például apró lépéseket már tettem azért, 
hogy zöldebben éljek - kezdi Lázár Dorina. - 
Elsősorban magyar termékeket veszek, hogy 
ne kelljen messziről utaztatni. Ezen kívül nem 
szerzek be felesleges dolgokat, nagyon át-
gondolom a vásárlásaimat. Így kevesebb sze-
metet termelek, azt viszont szelektív gyűjtő-
be viszem. Nem veszek egyszer használatos 
műanyag- zacskókat a vásárlásaim során. Vá-
szontáskákat szereztem be, ha boltba megyek, 
ezekből viszek magammal. A takarítás során is 
a természetes anyagok híve vagyok, mosáskor 
például mosótojást használok, ami újrahaszno-
sított műanyagból készül, ebbe kerülnek az ás-
ványi golyócskák, amelyek aztán a mosógép-
ben szép tisztává varázsolják a ruhát. 
- Mi a tapasztalatod, változott az emberek hoz-
záállása, tudatossága? Amennyire én látom, a 
többség még most sem foglalkozik ezzel.
- Én vitatkozom ezzel, teljesen mást tapaszta-
lok. Úgy fogalmaznék, hogy a hulladék meny-
nyisége nem csökken, hanem inkább átalakul. 
Sokkal tudatosabbak az emberek, próbálnak 
odafigyelni arra, hogy kevésbé szennyezzék a 
környezetet, akár tudatos vásárlóként, akár úgy, 

hogy szétválogatva gyűjtik a szemetet. 
- Sokan azzal érvelnek, hogy minek gyűjtsem 
szelektíven, ha utána úgyis egy helyre kerül 
minden?
- Az az igazság, hogy ha teljesen jól működne 
a rendszer, azaz mindenki szelektíven gyűjtené 
a hulladékot, akkor a hulladék 70 %-át újra le-
hetne hasznosítani, ami azért elgondolkodtató. 
A hulladékgazdálkodás terén az elmúlt évek-
ben hatalmas változások történtek. Megyénk-
ben egy egységes közszolgáltatási rendszer jött 
létre, amely valamennyi településen biztosítja a 
legalább heti egyszeri vegyes hulladékgyűjtést, 
a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 
gyűjtést, illetve a házhoz menő lomtalanítást is. 
- Azért azt tudjuk, hogy nem volt ez az ország-
ban mindenütt zökkenőmentes. 
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye az élenjárók 
közé tartozik, hiszen az integrációs folyama-
tok hamar lezajlottak, az NHKV Zrt. vezénylé-
sével. 2018. január elsejétől a BMH Nonprofit 
Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási feladatokat alvállalkozók igénybe vételé-
vel. Négy hulladékgazdálkodási társulással ál-
lunk szerződésben, 347 település veszi igénybe 
a szolgáltatásunkat, mondhatni, zökkenőmen-
tesen. Tiszaújváros a Miskolci Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
tagja. Családi házas övezetben hetente egyszer, 
társasházaknál hetente kétszer ürítjük a vegyes 
hulladékot. A szelektív hulladékok begyűjté-
se gyűjtőedényekkel, vagy gyűjtőzsákokkal 
történik kéthetente, ennek a rendszere már ki-
alakult. A város több pontján is van szelektív 
hulladékgyűjtő sziget, ezek mellett hamarosan 
minden társasháznak saját szelektív gyűjtőe-
dénye is lesz a kommunális szemétgyűjtő edé-
nyek mellett.
- Minden háztartásban előfordul, hogy alkal-
manként több hulladék keletkezik, mint a meg-
szokott, például egy felújítás, vagy festés alkal-
mával. Ez nem csak a családi házas övezetek-
ben terheli meg a kukákat, hanem a társashá-

zi hulladékgyűjtőkből is sok esetben ilyenkor 
csordul ki a szemét, mi a megoldás? 
- Ilyenkor a hulladékudvarokba kellene szál-
lítani a hulladékot, Tiszaújvárosban a Perényi 
Péter úton van egy ilyen udvar. Negyedéven-
te 250 kg nem veszélyes, és 100 kg veszélyes 
hulladékot vihetnek ingyenesen a helyiek la-

kóingatlanonként, ehhez a lakcímkártyájukat 
és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megfizetését igazoló bizonylatot kell magukkal 
vinniük. Csomagolási hulladékból viszont bár-
mennyit behozhatnak, ilyen például a PET pa-
lack, vagy az üveg- és fémhulladékok. 

Radácsi Zs.

8. oldal 2020. február 6.Szolgáltatók

Ha vászontáskával megyünk bevásárolni, már sokat teszünk a környezetünkért. 

A vízórákat rendszeresen ellenőrzni kell. 

„A hulladék mennyisége nem csökken, 
hanem inkább átalakul.”

Lábnyomunk
 Az egyes országok lakóinak fogyasztási szokásaiból származó környezetterhelésének szem-
léltetésére több fogalmat is bevezettek. Ezek közül talán nem a legjobb, de a legelterjedtebb az 
ökológiai lábnyom. Ez egy olyan mérőszám, amivel jellemezhetjük egy adott terület, leginkább 
egy ország népességének területigényét a fogyasztás függvényében. Pontosabban azt mutatja 
meg, hogy a vizsgált ország adott technológiai fejlettsége mellett mekkora területre lenne szük-
sége önmaga ellátásához, illetve a megtermelt hulladék elnyeléséhez. A jelenlegi népességszám 
mellett a föld minden egyes emberére maximum 1,88 hektár terület juthatna, ehhez képest egy 
átlag magyar ember ökológiai lábnyoma 3,7 hektár, egy átlag amerikaié pedig 9,57 hektár. Ter-
mészetesen, ahogy nő a föld lakossága, az egy emberre jutó terület ezzel arányosan csökken, a 
fogyasztói igények növekedésével pedig az ökológiai lábnyom értéke növekszik.
Forrás: Ökológiai művelődés



Szabadeurópa
Drága Nagyapa!
Most, hogy közel 50 éve elmentél, egyre többször gondolok 
rád, a hatvanas években veletek töltött nyarakra. Jól elvol-
tunk mi hárman!
Mamával voltam többször és messzebb. A konyhában, a ba-
romfiudvarban, s még számos helyen. Hetente egyszer pia-
coltunk. Zöldséggel, gyümölccsel, vödörbe állított kardvirág-
gal raktuk tele a saroglyát (amit lehetett, már este előkészí-
tettünk) és irány a faluközpont. Odafelé felváltva toltuk a 
túlterhelt talicskát, hazafelé egyedül vezettem. Kevés portéka 
maradt, s az 5 kilós cipó, amit a közeli pékségben vettünk 
még melegen, már nem osztott-szorzott. Fattyalni is együtt 
jártunk az isten háta mögötti háztájiba. Nem volt nagy a 
kukoricás, de egy idő után el-elfogyott füttyös kedvem. „Mi ez 
a csend?” - kérdezte Mama. „Üres a pucor” - válaszoltam, s 
a sor végére érve az árokparton früstököltünk. 
Te, Papa egyszer sem léptél ki az utcára. Trombózistól elüsz-
kösödött lábaid nem bírták a gyaloglást. Bezzeg a hatalmas 
kertben! Persze, mert a kapanyél jó támasztékot adott. Te 
tanítottál meg ásni, kapálni, gereblyézni. Próbálkoztál a ka-
szálással is, de reménytelen eset voltam. 
És azok a vakondvadászatok! Én voltam a figyelő, te az íté-
letvégrehajtó. Senki se tudta - s máig se tudja - úgy kifordí-
tani a veteményes pusztítására vetemedett kis bársonyszőrűt, 
ahogy te tetted félkörívesre kopott kapáddal. 
Emlékszem a dinnyézős délutánokra. Te a gangi asztalhoz, 
én az előszobának előléptetett nagykonyha előtti kőlépcsőre 
telepedtem. Kanalaztuk a kútban lehűtött hol piros-, hol sár-

ga bélű görögdinnyét, s jókorákat haraptunk hozzá a cipó pu-
ha beléből, vagy ropogós héjából. 
Az ám, a gang! Emlékszem a vacsora utáni ejtőzésekre. A 
padkára könyökölve te a szipkába szorított Nikotex Mun-
kást szívtad, én a cseresznyefa gallyából méretre tört „cigivel” 
utánoztalak. Nagyokat hallgattunk, közben nagyokat ser-
cintettünk a szőlőlugas rézgálictól kék-fehér leveleire. 
És volt nekünk egy titkos szórakozásunk is. Neked titkos, 
nekem szórakozás. 
Az esti imádság és lefekvés előtt mindketten Sofia elé ku-
corodtunk. Te a rácsos kisszéket húztad magad alá, én a 
ház legkisebb sámlijára telepedtem. A rádió csontszínűre pa-
tinásodott hat fehér kapcsolója közül egyet lenyomtál, s büty-
kös ujjaiddal a finomhangolót babráltad. Sivító, sípoló, recse-
gő-ropogó, elnyúló zörejek jöttek ki a készülékből. „Zavar-
ják megint” - mondtad halkan-mérgesen. „Kik, mit?” - kér-
deztem, de nem jött felelet. Homlokunkat a rádió éléhez tá-
masztva füleltünk, s egyszer csak megszólalt egy érces hang: 
„Itt a Szabad Európa Rádió.” Hol hallottam, hol nem, amit 
mondtak, érteni azonban szinte semmit nem értettem. „Adj 
rá egy kis hangot” -kértelek. „Nem lehet, nem szabad, ez a 
Szabadeurópa” - felelted. 
Nagyapa, majdnem 50 éve nem vagy. Képzeld, a Szabadeu-
rópa sincs. Mert szabadok lettünk. 
De most újraindul. Nem Sofia adja majd. On-line lesz fog-
ható. 
Mit kérdeztél, hogy mi az az on-line? Nem? Ja, hogy miért 
indul újra?
Szerinted?

-efel-

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
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
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
Február 11. (kedd) 17.00 óra
„INKÁBB KÖNYVET!”
Könyvklub felnőtteknek
A hónap könyve Nick Hornby: Hogy legyünk jók? című re-
génye 
Vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 12. (szerda) 9.30 óra
BABUSGATÓ
Baba zenebona
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők 
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 12. (szerda) 17.00 óra
HOLTOMIGLAN, HOLTODIGLAN
Hogyan szeresselek? Hogyan szeress engem?
Előadó: Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó, coach
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 11. (kedd) 16.00 óra
„TÁRSAS” DÉLUTÁN 
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Február 6., csütörtök

09:00 HétHatár: Önkormányzati döntések - Bemutatkozott a 
rendőrkapitány és a tankerület igazgató -  Ösztöndíj a jó ta-
nulóknak - Szakképzésről a foglalkoztatási tanács -  Szűrő-

program a csontok egészségéért – Hallókészülék-csere - For-
gács kupa

09:15 Hétről-Hétre: Porondon a gimnasztrádás anyukák - Ka-
jak-Kenu - Kosárlabda

09:45 Fogadóóra: Dr. Fülöp György polgármester válaszol a 
nézők közérdekű kérdéseire - City app - Mecénás ösztöndí-

josztó (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Február 10. hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - 
Bonyhádi KSE bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése fel-

vételről
Február 12. szerda

18:00 Héthatár: Duális képzés - Református bál - Felvételi 
határidő - Sport

18:00 Hétről-Hétre: Magbörze - Íjászverseny - Kosárlabda
Február 13., csütörtök

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

Kovácsoltvas gyertyatartók, hímzett 
terítők. A magyar kultúra napja alkal-
mából Novák László kovács, iparmű-
vész tárgyait, és Szabóné Orosz Kata-
lin kézimunkáit állították ki a Nikodé-
mus Idősek Otthonában.

- Három éve költöztem be az otthonba - 
mondja Varga Somogyi Istvánné, a kiál-
lítás szervezője. - Magyar-tanító szakos 
vagyok, ebből, és talán a természetem-
ből is fakad, hogy törekszem arra, hogy 
kerüljünk közelebb értékeinkhez. Ennek 
jegyében és gondolatával szervezek kiál-
lításokat, kulturális, technikai, és egyéb 
közösségi összejöveteleket. Mindkét al-
kotót régről ismerem. Lacit, a kovács-
mestert, egy amatőr verseny győzteseként 
ismertem meg, Katika pedig középiskolai 
diáktársam volt.
Mint kiderült, Novák László nem csak 
kovács és iparművész, hanem a tibold-
daróci énekkör tagjaként zenész is. Az 
ünnepség elején trombitán játszotta el a 
Himnuszt, majd folytatásként citerán kí-
sérte az énekkör tagjait. Története mesé-
be illő. Már ötvenkilenc éves volt, amikor 
kovácsoltvas dísztárgyaival először neve-
zett be versenyre, a 2013-as Ezüst Für-
tök Nyugdíjas Művészeti Szemlére, és ott 
egyből első helyezést ért el. Nem sokkal 
később pedig megkapta a népi iparmű-
vész címet.
- Fantázia, kézügyesség, és kitartás kell 
hozzá, mert elég fárasztó munka - mond-
ja Novák László. - Először egy kis sínda-
rabon kalapálgattam, de azt kinőttem, 
most már van egy százkilós üllőm. Gyer-

tyatartókkal kezdtem, de most már csiná-
lok használati tárgyakat is, asztali lámpát, 
csillárt, edényalátéteket.
Szabóné Orosz Katalin pedagógusként 
tanítványait is igyekezett megtanítani a 
kézimunka szeretetére, szövést, hímzést 

tanított nekik. Munkái mintákban, szí-
nekben, és öltésformákban hűek marad-
tak az eredeti népi forrásokhoz. A kiállí-
táson láthatunk palóc, ó-matyó, furtai, és 
gyetvai  mintákat. A tiszakeszi reformá-
tus egyház gyülekezetét úrasztali terítők-
kel ajándékozta meg, palóc terítőjével pe-
dig megyei díjat nyert.
- A palóc mintában egyenes öltések van-
nak, és a terítő szélén hímzés van -  mond-
ja Szabóné Orosz Katalin. - Általános is-
kolás korom óta hímzek. Édesanyám is 
hímzett, ez volt a divat akkoriban. Hosz-
szúak voltak az esték, és petróleumlám-
pa fényénél dolgoztunk. Már harminc 
éve járok az itteni hímzőszakkörbe. Mo-
tívumokból minden évben van egy fő té-
mánk, és abból hímzek, mindig egy má-
sik tájegységet.

Surányi P. Balázs

Vas és hímzőcérna
9. oldal2020. február 6. Kultúra

Kovácsoltvas használati tárgyak, hímzett terítők.

„Fantázia, kézügyesség és kitar-
tás kell hozzá.” 

Novák László

„Édesanyám is hímzett, ez volt a 
divat akkoriban. Hosszúak vol-
tak az esték, és petróleumlámpa 
fényénél dolgoztunk.”

Szabóné Orosz Katalin



Kilencéves a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület, s négy éve már, 
hogy a legsikeresebb tíz klub között ott az 
ő nevük is. Nem túlzás azt állítani, hogy a 
TKKSE példa a többieknek. Mi lehet a ti-
tok? 

Évet értékeltek, eredményeket ünnepeltek, ál-
modtak, terveztek, együtt voltak múlt héten vá-
rosunk kajakosai, kenusai a Derkovits színház-
termében. Immár egy egyesületként, hisz egy 
hosszú folyamat végére került pont tavaly no-
vember 5-én: a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egye-
sület beolvadt a TKKSE-be.
- Nagyon örülök annak, hogy sikerült a két egye-
sület vezetőinek, tagságának kompromisszumot 
kötni - mondta Dr. Fülöp György polgármes-
ter. - Nyilván ebben az önkormányzatnak is volt 
szerepe, mondhatnánk, hogy mi voltunk ennek 
a kovásza, mert azt láttuk, hogy az erőforráso-
kat feleslegesen elaprózzák. Nagyon örülök an-
nak, hogy sikerült ez az integráció, így minden 
olyan kiváló szakember, aki hosszú évtizedek 
óta a kajak-kenu sportban és sportért dolgozik, 
itt tudott maradni ebben az egyesületben. Tisza-
újváros önkormányzata ugyanúgy, mint az el-
múlt években, évtizedekben, támogatja és támo-
gatni is fogja ezt a sportágat. Rendkívül fontos, 
hogy sok fiatal jár az egyesületbe, vannak olya-
nok, akikből esetleg nem lesznek élsportolók, de 
nekik meg nagyon fontos az, hogy fiatal koruk-
ban hozzászoknak az egészséges életmódhoz. 
Mindezt a múlt nyáron átadott, felújított, egy-

kori erőműstrand helyén tehetik meg. 
- A környezetünk egy része gyönyörűen meg-
újult - mondta Béke László, a TKKSE elnöke 
-, ezt ki is használjuk a mindennapokban úgy 
a versenysport, mint a szabadidősport tekinte-
tében. Nagy öröm az, hogy a versenyzők mel-
lett egyre többen járnak ki hozzánk, túrahajó-
kat, SUP-okat bérelnek, és ezáltal a város lakói 
közvetlenül is részesei, haszonélvezői ennek a 
fejlesztésnek. Tervezzük a belső úthálózat tér-
kövezését, parkolók kialakítását, és az épület 

tetejére egy napelempark létesítését. 
- Versenyszempontból is ilyen eredményes volt 
az év?
- Nagyon büszke vagyok arra, hogy megőriztük 
a helyünket a TOP 10-ben, ha pedig levonjuk a 
sárkányhajó és a masters kategóriákat, melyek-
ben nekünk nincsenek versenyzőink, akkor a 7. 
helyet szereztük meg, de ha ezt tovább boncol-
gatjuk, akkor látjuk, hogy a vidéki egyesületek 
közül Győr és Szeged után a harmadik helyen 
állunk. Azt is tudjuk, hogy ők nagyjából 200 
ezres városból „táplálkozva” érik el ezt az ered-
ményt, míg mi nagyjából 16 ezren vagyunk. 
- Folytatás 2020-ban ugyanúgy? Nagyobb len-
dülettel?

- Ugyanúgy, de nagyobb lendülettel. Azt lá-
tom, hogy a TVSE-ből érkező két szakember-
rel mi is új impulzust kaptunk, újabb motivá-
ciókat. Azt gondolom, hogy az egyesülés min-
denkinek jót tett, új struktúrában, úgynevezett 
feladásos rendszerben működünk tovább, ezzel 
szerintem hosszú távra leraktuk egy jól műkö-
dő egyesület alapjait. 
Pap Zsolt alpolgármester történelmi visszate-
kintéssel kezdte ünnepi beszédét, majd a jelen-
ről szólt. 
- Nagyon örülök, amikor arra futok, és látom, 
hogy a Tisza-part pezseg, benépesült - mondta 
az alpolgármester -, látom amikor a gyerekek 
viszik le a vízre a kajakokat, vagy épp ők is fut-

nak. Az eredményeik önmagukért beszélnek. 
Jó döntés volt a két egyesület fuzionálása, eb-
ben nem kevés szerepe volt Bráz György pol-
gármester úrnak is, aki tevékenyen részt vállalt 
az egyesítésben. 
Ezt a munkát köszönte meg Béke László az 
egyesület nevében, s ajándékozta meg az ün-
nepségen településünk korábbi polgármesterét. 
- Köszönöm, hogy elismertétek azt a munkát, 
amit a csapattal együtt végeztem - mondta Bráz 
György. - Büszkék lehetünk arra, amit elérte-
tek, elértünk. Nagy dolog, amit közösen lét-
rehoztatok, létrehoztunk, hisz nincs még egy 
olyen sportág a városban, ahová ennyiszer el-
jönnek az országos szövetség vezetői. 
S ha már országos szövetség, Schmidt Gábor, 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke a jó 
klub ismérveiről szólt köszöntőbeszédében. 
Mint mondta, egy jó klubnak jó edzői vannak, 
versenyzői jó eredményeket érnek el hazai és 
nemzetközi versenyeken. 
- Fontos az is, hogy egy klub képes legyen 
olyan versenyzőket nevelni, akik nem csak az 
utánpótlásban eredményesek - mondta az el-
nök -, ebben az évben a TKKSE ezt is megmu-
tatta, hiszen Bragato Giada ott volt Szegeden a 
felnőtt világbajnokságon, Béke Kornél pedig, 
aki már egy másik klub tagja, tovább tudott 
lépni, és eredményes tudott lenni, ami annak 
is köszönhető, hogy jó alapokat kapott itt. Egy 
jó klubnál az is fontos, hogy gondoljanak ar-
ra, hogy küldetésük van, nekünk, az egész ka-
jak-kenu családnak egyfajta küldetése van ab-
ban is, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy 
a vízparton lenni jó, vízre szállni jó. 

Fodor Petra

Motiváltan, még nagyobb lendülettel 

Nemzetközi eredmények, meglepetés

Az ünnepségen köszöntötték a nemzetközi versenyeken eredménye-
sen szereplő sportolókat is. Bragato Giadát, aki az első az egyesület 
fennállásának történetében, aki felnőtt világbajnokságon vett részt, s 
C1 500 méteren ötödik helyezést ért el. Az U 23-as világbajnokságon 
C1 500 méteren a második, C2 500 méteren harmadik lett. Meczkó Vik-
tória kenust, aki a maratoni világbajnokságon 10500 méteren a 9. lett. 
Máró Anna az U23-as európa bajnokságon serdülő létére K1 500 mé-
teren a második, K1 200 méteren a hetedik lett. Részt vett az Olimpi-
ai Reménységek Versenyén is, ahol K2 500 méteren Márton Tündével 
a harmadik, K2 200 méteren szintén a harmadik helyezést érték el. Kő-
szegi Milán kenus az U23-as Európa-bajnokságon C4 500 méteren a 
negyedik, míg C1 200 méteren a 14. helyezést érte el. Márton Tündét 
is színpadra szólították, s köszöntötték Erős Kingát is, aki az Olimpi-
ai Reménységek Versenyén C2 500 méteren a negyedik, 200 méteren a 
hetedik helyezést érte el. 
Egy plusz meglepetés is várta Máró Annát: a Hódy Hajók egy oklevél 
kíséretében egy új hajót ajándékozott a fiatal sportolónak, s felajánlot-
ták ciprusi edzőtábora szponzorálását. 
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Béke László, az egyesület elnöke szólította színpadra a nem-
zetközi versenyeken szerepelt sportolókat. 

Máró Anna hatalmas ajándékot kapott a Hódy Hajóktól. Bragato Giada jó évet zárt. 

Mindenki a színpadon, volt mit ünnepelni. 

Elismerés a legkisebbeknek is. 

„Fontos, hogy egy klub képes legyen 
olyan versenyzőket nevelni, akik nem 
csak az utánpótlásban eredményesek, 
a TKKSE ezt is megmutatta.”

Schmidt Gábor



Gyalogolva, két keréken, lapátolva
Évzáró-évnyitó rendezvényt tartottak a Ti-
szaújvárosi SC legnépesebb - 384 fős - szak-
osztályának tagjai, a természetjárók. A tava-
lyi eseményekről, eredményekről és az idei 
tervekről Tóth Éva szakosztályvezetőt kér-
deztük.
 
- A 2019-es évről elmondhatjuk, hogy eredmé-
nyes volt, hiszen túrázóink 3 érdemes, 5 arany- 
jelvényes, 9 ezüstjelvényes és 23 bronzjelvé-
nyes minősítést szereztek-– kezdte a szakosz-
tályvezető. - Külön öröm, hogy átadhattuk az 
első 10 év alatti túrázónknak, Kosik Kendének 
az ezüstjelvényt, aki nagy elszántsággal gyűj-
tötte a minősítéshez szükséges pontokat. 361,5 
km-t gyalogolt 11055 m szinttel és 222 km-t 
kerékpározott. Összességében 907,9 túrapontot 
teljesített. Szakosztályunk a már megszokott 
4 országos rendezvény megszervezését vállal-
ta. Júniusban a XV. Hollós Kupa Miskolc-Csó-
kás forrás térségében volt, és 112 versenyző 
vett részt, szakosztályunk tagjai is aktívan sze-
repeltek. A TTT 40-et az idén tizenegyedik al-
kalommal, a Triatlon Nagyhéten az előző évek-
hez hasonlóan a Tisza-parti szakosztályi csó-
nakházban rendeztük meg. 76 fő vágott neki 
a kombinált teljesítménytúrának, melyet min-
denki szintidőn belül teljesített is. Ugyancsak a 
Triatlon Nagyhéten a Heteskenu verseny meg-
rendezésében is főszerepet vállaltunk. A 24. Ti-
sza Gátak teljesítménytúránkat ideális időjárási 
körülmények között sikerült lebonyolítani. Az 
időpont viszont nem volt kedvező, mert ütkö-
zött a „Keszi Maratonnal”. Ez a résztvevők lét-
számán is látszott, a legnépszerűbb távon, a 75 
km-en az eddigiekhez képest kevesebben in-
dultak. Városi kalandozásra invitáltuk június-
ban az érdeklődőket, csatlakozva a Sport-Park 
rendezvénysorozatához. Népszerű ez a játékos 

feladat, minden kategóriában volt indulónk. 
Összesen 21 csapat, 68 fő kalandozott velünk. 
- Egy-egy rendezvényhez sok-sok segítő kell, de 
kell sok-sok eszköz is. Ezekkel hogy állnak?
- Ahhoz, hogy a rendezvényeinknek minél jobb 
körülményeket tudjunk biztosítani, néhány esz-
közt beszereztünk. Egy 6x4 m-es és 2 db 3x3 
m-es sátorról van szó, és 40 db mentőmellényt 
is vásároltunk.
- A szavába vágtam az előbb. Mi történt még 
tavaly?
- Tájékoztatót tartottunk a természetjárás alap-
járól, a térképről, majd egy mini tájékozódá-
si versenyt az óvodásoknak a Tisza-szigeten, 
ahol a fákra kirakott állatok fotóit azonosítot-
ták és jelölték a lapjukon. Folytatódott az októ-
bertől márciusig tartó „Nyáridéző” programso-
rozatunk a városi könyvtárban, amely szép él-
ményekkel gazdagítja az érdeklődőket. A szak-
osztály saját, országosan meghirdetett túrái, 
rendezvényei mellett a vízitúrák és kerékpá-
ros túrák is lezajlottak, sőt az üres hétvégékre 
önszerveződéssel kisebb-nagyobb létszámban 
plusz kéktúrákon, kerékpártúrákon és a telje-
sítőképességek határát súroló teljesítménytúrá-
kon, sziklatúrákon is részt vettek tagjaink. 
- Az egyes szakágak hogyan teljesítettek?
- Vizitúrázóinkhoz nem volt kegyes a termé-
szet. A tavaszi áradások, és a párás időjárás mi-
att olyan szúnyoginvázió volt, mely meghiúsí-

totta első túránkat, melyet a Bodrogon tervez-
tünk megtartani. De nem adjuk fel, 2020-ban 
csak azért is elmegyünk erre a nyugodt folyó-
ra. A Tisza túrának teljesen újonc, ifjú csapattal 
vágtunk neki. Az év igazi vizes „durranása” a 
gemenci szarvasbőgéses túra volt. Varázslatos 
perceket éltünk meg mind a kisvasúton zöty-
kölődve, mind a szarvasok folyamatos bőgése 
közepette a Rezéti Holt-Dunán. Az előttünk át-
úszó szarvasok, a vadrezervátum lakói, a vízre 
inni járó vadállatok látványa kárpótolt bennün-
ket mindenért.
- A természetjárás nem kifejezetten eredményo-
rientált sportág, de a túrabajnokságokon pon-
tokat, érmeket, díjakat osztanak.
- Versenyzőink az év közbeni futamok össze-
sítése alapján ismét jól szerepeltek. 2019-ben 
17 versenyen vettünk részt, ebből 13 csapat és 
4 egyéni volt. Bajnokot nem sikerült avatnunk, 
de az országos bajnoki dobogó mindhárom ka-
tegória 3. fokára tiszaújvárosi versenyző állt. 
Egyéni női kategóriában Kaszás Bíborka, nyílt 
kategóriában Bátorligeti Zsolt, férfi kategóriá-
ban Farkas János. A csapatversenyeken szeré-
nyebben szerepeltünk. Összességében 47 ér-
met szereztek versenyzőink. Ebből 9 arany-, 16 
ezüst- és 22 bronzérem volt. 
- Szép teljesítmény. És a teljesítménytúrások 
mire vitték tavaly?
- A bükki kihívással kezdtük az évet, majd jött 
a Mátra, amely most a könnyebb oldalát mu-
tatta, de a Kékesre felmenni mindig elég nagy 
kihívás. Hosszú a lista, hisz a Mátra, a Zemp-
lén, a Bükk minden hétvégére tartogatott vala-
mi kecsegtető programot. Hadd említsek meg 
néhány érdekességet. Salap Julika 32 túra alatt 
alatt 1.919 km-t tett meg, 62.570 m szintemel-
kedéssel. Soltész Zoli teljesítette élete elő 100-
as túráját a Kinizsi 100 teljesítésével, a Túra-
függők csapata  - Barna Béla, Bujdosó Béla, 

Bódi Adrienn, Bódi Johanna -  a „nehogy már 
otthon üljünk” jegyében számos túrát teljesí-
tett.
- Mi viszont pattanjunk kerékpárra!
- A tavasz megérkeztével mi is nyeregbe pat-
tantunk.  A környék csodás látványaiban gyö-
nyörködtünk. Tiszadobi kastély, a Tisza szabá-
lyozásának emlékművei, a Tisza-gáton a ter-
mészet ébredése. A Vitézlő teljesítménytú-
rát, kellemes időben,vidám társasággal sike-
resen teljesítettük, ez 100 km volt. Követke-
zett a Velencei tavacskánk körbetekerése, ami 
a magyar tenger bemelegítő köre volt. A Bala-
tonkörön lemérhettük erőnlétünket. Egyre töb-
ben vállalkozunk a bátrak távjára, a 282 km-re.  
Ez azoknak az elszánt kerekezőknek sikerült, 
aki a szombati 208 km után vasárnap is nyereg-
be pattantak. A hagyományos „Halászlétúránk” 
során a finomságok elfogyasztása sem keltett 
lelkiismeret furdalást, hiszen a teljesítmény 
mellett megérdemelt a jutalmunk. Közkedvelt 
volt a Tisza-tó kerülő biciklis programunk, any-
nyira, hogy többször is megtettük. Nappal, éj-
jel is csodás ez az út. Hagyományos zempléni 
tekerésünket idén is csodás időben tettük meg, 
sőt, a határon túlra is átlátogattunk, Kassára, az 
Izra tóhoz.
- Jó kis tekerések, tekergések lehettek, de a to-
vábbiakban gyalogoljunk, mert gyalogolni jó.
- Jó bizony! Sajnos azonban a tavalyi év hó-

helyzettel kezdődött: úgy gondoltuk, egy szép 
havas tátrai túrával indítunk, de lavinaveszély 
miatt ez meghiúsult. Bükkszentkereszten vi-
gasztalódott a csapat, aztán a Zbojnicka is meg-
közelíthetővé vált március 1-jén: csodálatos 
havas túrában volt részük túrázóinknak. Ren-
geteg túránk volt, lehetetlen mindet felsorol-
ni. Kettőt emelnék még ki, közel 100 túrázó fe-
dezte fel a Cseh-Paradicsom homokkő sziklá-
it Rumcájsz erdejében, két turnusban utaztunk 
oda, de népes csapat járta a Lengyel-Tátra szik-
láit, ösvényeit is.
- Mindig összegyűjtik a „legeket”. Említsen 
meg néhányat.
 - A leghosszabb túra Bánrévi Tamás Kinizsi 
100-as első napja volt 32 km-rel, 1.150 m szint-
tel. A legrövidebb Mikulás túránk volt Ómas-
sa és Garadna közt – 4,6 km. Legtöbben a Me-
gyer-hegyi tengerszemhez látogattak el, 2 busz 
és 3 autó vitte a 112 főt. Végül egy új kategória, 
a legkellemetlenebb élőlények azok a vírusok 
voltak, melyek elérték azt, amit a Lengyel-Tát-
ra nem tudott, leamortizáltak mintegy 20-25 tú-
rázót. Kit a hegyen, kit a szálláson, vagy útköz-
ben, de még az itthoniaknak is jutott belőlük. 
ÉsEngedjen meg még egy „leget”, „legeket”, 
akiknek a legtöbbet köszönhetünk. Köszönettel 
tartozunk támogatóinknak: Tiszaújváros önkor-
mányzatának, a Tiszaújvárosi Sport Club veze-
tőségének, az MPK Zrt Sportbizottságának, a 
PKDSZ-nek, a Tisza Média Kft-nek és a termé-
szetjáró szakosztály azon tagjainak, akik hatha-
tós segítségükkel hozzájárultak, hogy a túráink, 
rendezvényeink ismét színvonalasak legyenek. 
- Már 2020-at írunk új túrák, új helyszínek, új 
kihívások.
- Szakosztályunk vezetősége és túravezetői az 
elmúlt évekhez hasonlóan, továbbiakban is ar-
ra törekszenek, hogy tagjaiknak vonzó, hasz-
nos, változatos programokat kínáljanak, ahol 
minden résztvevő jól érzi magát. Mivel minden 
túránk nyílt, azokon nem csak tagjaink, hanem 
érdeklődő kívülállók is részt vehetnek. Várjuk 
az egészséges életmód, a természet, a honisme-
ret híveit.
- Tagnak is akár?
- A jelentkezés határideje a szakosztályba tag-
nak idén is március 30-a. Az éves tagdíjak idén 
emelkedtek, a felnőtt és nyugdíjas tagdíj 6000 
Ft a gyerek és diák tagdíj 3000Ft. A Magyar 
Természetjáró Szövetségi tagdíjat idén is a 
szakosztály fizeti. 
- Ejtsünk néhány szót a konkrét tervekről!
- Havas túrával kezdünk,  jégszobrok megte-
kintésével, de folytatjuk a zempléni Rákóczi 
túra szakaszát, elmegyünk a Nagy-Milic ta-
lálkozóra is, néhány teljesítménytúrára, né-
zünk Krókuszokat, a Rám-Szakadékon is fel-
megyünk. Szedünk levendulát, meglátogatjuk 
az osztrák grand-kanyont. Az értéksétát sem 
hagyjuk ki a városi könyvtár szervezésével kö-
zösen. Tervezzük ismét a Mikulás- és a bejg-
li túrát, ez most is meglepetés lesz majd. Az 
egynapos túrák közül megmaradtak azok a tel-
jesítménytúrák, amelyekre évek óta járunk. A 
Bükkben, Zemplénben lesz a legtöbb, de kiruc-
canunk a Magas- és az Alacsony-Tátrába is. A 
Folytatjuk a 2018-ban elkezdett Dél-dunántúli 
Kéktúrát az Őrségben. Június első hétvégéjén 
rendezzük a Hollós Kupa tájékozódási egyéni 
és csapatversenyt a Bükkben,  ugyancsak jú-

niusban a városi tájékozódási versenyen lehet 
más szemmel látni és bejárni a várost. Július 
13-án a Tiszaújvárosi Turista Triatlon /TTT 40/ 
kihívásainak kell eleget tenni. A „Tisza-gátak”  
kerékpáros teljesítménytúra szeptember 8-án 
lesz. A kerékpárosok figyelmét fel szeretném 
hívni április végére, amikor a Balaton kör TT-
re bemelegítésként útközben körbe lehet kari-
kázni a Velencei tavat. A regisztráció elkezdő-
dött a weboldalon, de természetesen folyama-
tos, igaz, ahogy közeledik az időpont, úgy lesz 
egyre drágább. A vízitúrázók is készülhetnek, 
reméljük, sem a vízállás, sem az időjárás nem 
húzza át a túrákat. Evezéssel el lehet tölteni egy 
hosszú hétvégét a Bodrogon és a Tiszán, de az 
igazi csemege a Rábán evezés lesz.
A tájékozódási versenyek naptára is elkészült, a 
versenyzők is készülhetnek, a csapatokat is le-
het újraszervezni, vagy a régit kibővíteni. Ez a 
szakág is nyitott, bárkit szívesen avatnak be a 
bójakeresés rejtelmeibe a már eddig megszál-
lottak. A kor nem számít, hiszen minden kor-
osztálynak van kategóriája, a kiránduló csalá-
ditól a 80 éven felüliekig.

Ferenczi László
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Van hová, merre menni.

Mi a csoda?! Ez Csöde.

Csúcs? Nem, csak az érzés…

A túrázók kemények, akár a szikla. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2020. február 12-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Pap Zsolt alpolgármester,

 a 6. sz. választókerület képviselője
2020. február 10-én (hétfő) 

13.00 órától 15.00 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

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére 
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három 
hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalma-
zással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, il-
letve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

Parkgondozó munkakör

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

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. 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót gyógymasszőr munkakör betöltésére teljes munkaidős 
közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre történő fog-
lalkoztatásban 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 ké-
rőlap 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 Rende-
lőintézet, 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 

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosít-
ja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Nyári bölcsődei 
ellátás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár 
Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcső-
dei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munká-
latok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik 
a gyermekek ellátása.
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő városfejlesztési és vá-
rosüzemeltetési munkatárs munkakör betöltésére, 6 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beru-
házások előkészítése, a kivitelezések koordinálása. Városüze-
meltetési 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 tör-
vény és Tiszaújváros Vá-ros Önkormányzatának 9/2014. 

(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- 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 jegy-
zőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085  

Rendkívüli testületi 
ülés

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. 
február 13-án, csütörtökön 10 órakor rendkívüli ülést tart a 
Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat: 
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meg-
állapítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére
Kérdések

Gyógymasszőr munkakör

Városfejlesztési és városüzemeltetési munkatárs 
munkakör

Óvodák zárva, nyitva

Zárva 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája 
(Tiszaújváros, 
Dózsa u. 9.)

2020. június 29. - július 24. 
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2020. június 29. - július 24. 
között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros, 

Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - augusztus 
21. között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.)

2020. június 29. - augusztus 21. 
között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2020. június 29. - július 
24. között

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - au-
gusztus 21. között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2020. augusztus 24-étől minden épület teljes nyitvatartással 
üzemel.
  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Pszichiáter
 munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót pszichiáter szakorvos munkakör betöltésére teljes mun-
kaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a ké-
rőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírá-
lóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. február 26.
- Elbírálás határideje: 2020. március 4.
- Az állás betölthető: 2020. március 6.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50145/2020., valamint a munkakör megnevezését: 
„PSZICHIÁTER SZAKORVOS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A hulladékudvar 
nyitvatartási rendje
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2020. 
február 4-étől a tiszaújvárosi hulladékudvar (Tiszaújváros, 
Perényi Péter u. 1144/39.) az alábbi nyitvatartási rend szerint 
áll a természetes személy ingatlanhasználók rendelkezésére: 
Hétfő    ZÁRVA
Kedd    08:00-16:00
Szerda   08:00-18:00
Csütörtök  08:00-16:00
Péntek:    08:00-18:00 
Szombat:   08:00-12:00
Vasárnap:  ZÁRVA
       

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Február végéig
kéményseprés

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasá-
gi Ellátó Központja Tiszaújváros területén a kéményseprőipa-
ri sormunka végrehajtását 2020. január 1-je és február 29-e kö-
zötti időszakra tervezte be.
A családi házban élők esetében, - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor megy ki a helyszínre, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Ha a vizsgálat nem is kötelező, 
de érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezése-
ket évente, a gázüzeműeket kétévente ellenőriztetni. Az ügyfe-
lek az időpont egyeztetését a http://kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat, vagy az 1818-as telefonszámon, a 
9-es, 1-es melléken kezdeményezhetik, vagy ugyanezen a lin-
ken irányítószám alapján tudják kikeresni, hogy melyik ké-
ményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes ké-
ményellenőrzésre.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek 

be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelező és térítéskö-
teles. A kéményhez csatlakoztatott fűtőeszköztől függően egy-
, vagy kétévente el kell végeztetni az ellenőrzést.
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekozta-
to/35 linken a település irányítószámának megadásával elérhe-
tővé válik azon kéményseprő cégek listája, amelyek egyikétől 
meg kell rendelni az ellenőrzést.
A társasházban élők esetében - ahová nincs bejegyezve gaz-
dálkodó szervezet - kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két 
időpontot ajánl, és térítésmentesen végzi el az ellenőrzést. A 
társasházak sormunkatervei a http://www.kemenysepres.ka-
tasztrofavedelem.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 link 
alatt tekinthetők meg.
Azon társasházak esetében, ahová a lakásba gazdálkodó szer-
vezet van bejegyezve,
a kéményseprő megrendelés nélkül kimegy, de az ellenőr-
zés térítésköteles. Ha a lakásnak saját kéménye van a teljes 
munkadíjat, ha a társasház kéményére csatlakoztatták, akkor a 
munka ráeső részét kell kifizetnie.
A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcso-
latos minden további részletes információk a www.kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu honlapon érhetők el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros 
babát vár program

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a mis-
kolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró progra-
mot indított útjára, melynek keretében az újszülöttek családja 
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, 
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően szü-
letett. 
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyaror-
szág Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózko-
dási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő át-
vételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

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!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) Tiszaújváros településen a hivatal elnöke ál-
tal 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre a korábbi évek gyakorlata 
szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Prog-
ram szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követke-
zők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, 1942,  
A lakosság utazási szokásai.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízá-
sából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válasza-
dásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű min-
tavétellel történik az ország különböző településein. Az adat-
felvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a tár-
sadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Eu-
rópai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általá-
nos adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bi-
zalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. 
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető 
a +36 80 200-766-os telefonszámon munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 
óra között, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen. Az adatgyűj-
tés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatók-
nak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adat-
gyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Lakossági adatgyűjtések



Tiszaújváros, Juhar közben garázs el-

adó. Akna, padlás, villany van. 

Tel.: 20/9122-809

Zenededíj
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizeté-
si határideje 2020. február 28. 
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00-17.00 óráig van lehetőség a Vándor Sándor Ze-
neiskola épületében (Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse. 

Hok Csaba intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Ősz a német nyelvű 
országokban

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kilencedikes ta-
nulói kimagaslóan teljesítettek a 2019 őszén megrendezett országos Herbst in den D-A-CH 
Ländern egyfordulós csapatversenyen. 18. helyen végzett a 9. H osztály csapata: Kosina Ré-
ka, Molnár–Varga Dóra, Somogyi Dorka, Vigh Zita, a 9. A osztályos tanulókból álló csapat 
pedig 19. helyezést ért el: Kótai Veronika Magera Milán, Petrik Hanna Zsófia, Szabó Szófia. 
Mindkét csapat az Erste Schritte (Első lépések) kategóriában indult. Ezen a versenyen 114 
csapat mérte össze tudását országos szinten. Felkészítő tanáruk Táboriné Tóth Mária. Ered-
ményükhöz gratulálunk!

Szaniszló László
mb. intézményvezető

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
felhívása

Februárban

 VAKRANDI 
a könyvtárban

Randevúzz egy könyvvel!
Válassz egyet a csomagolópapírba 

rejtett könyvek közül!
Kölcsönözd ki, vidd haza és ismerkedj 

meg vele!

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik lakossági apró-
hirdetése,  amennyiben azt a 

Tisza TV Képújságában
 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb 
kedden 12 óráig 

feladja.
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A Sportcentrum  eseményei 
Február 8. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FCT- Hidasnémeti felnőtt csapatok edzőmérkőzése 
    Műfüves pálya
13.00 Sajószöged - Nyékládháza felnőtt csapatok edzőmér-
kőzése    Műfüves pálya
15.00 FCT - MVSC U14- es csapatok edzőmérkőzése  
    Műfüves pálya

Február 9. (vasárnap)
Teremlabdarúgás
09.00 Megyei futsal torna  Edzőterem, Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 FCT- Ónod U17- es csapatok edzőmérkőzése  
    Műfüves pálya
12.00 FCT- Ónod U19- es csapatok edzőmérkőzése  
    Műfüves pálya
14.00 Emőd - Kisgyőr felnőtt csapatok edzőmérkőzése 
    Műfüves pálya
Kosárlabda
Phoenix KK - Bonyhádi KSE Játékcsarnok
15.30 U20-as csapatok
18.00 felnőtt csapatok

Labdarúgás. A téli alapozás második hetének végén a cso-
porttárs és az elmúlt években „mumussá” lett FC Hatvan 
otthonában játszott döntetlent hozó felkészülési mérkőzést a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros.

Hatvan - Tiszaújváros 
1-1 (1-0)

TFC Tiszaújváros: Tóth - Bokros, Lippai, Gelsi, Márton, Mol-
nár, Burics, Hussein, Kulcsár, Kristófi, Bene
Cserék: Herceg, Tóth M, Kundrák, Horváth 
Gól: Kristófi
A sérültek névsora ( Nagy D., Orosz, Csicsek, Bussy, Tóth S.) 
nem csökkent, sőt, a múlt héten a kiállítás sorsára jutott Pap az 
MLSZ-től egymeccses eltiltást kapott, így ő sem játszhatott. 
Az első félidőben álmosan, lassan, sok hibával játszott csapa-
tunk, különösen a középpályások fogtak ki gyenge napot. Hely-
zet így is a vendégoldalon volt több, de kimaradtak, a hazai csa-
pat pedig rúgott egy gólt.  A második játékrész ugyanazt hozta, 
mint az első, egy nagy különbséggel, egy szép jobb oldali táma-
dást követően Kristófi kiegyenlített. 
Lapzártánk után, szerdán a Kisvárda II. ellen 17:00 órától mecs-
cselt a Tiszaújváros, szombaton 11 órától a Hidasnémeti követ-
kezik. 

TeremLabdarúgás. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr Sportegyesület 20. alkalommal rendezte meg a For-
gács László rendőrségi meghívásos labdarúgó emléktornát, 
melynek ez alkalommal is a Tiszaújvárosi Sportcentrum 
adott otthont. 11 csapat nevezett, így egész nap zajlottak a 
mérkőzések az Edzőteremben és a Játékcsarnokban.

Végeredmény: 1. BM Öregfiúk, 2. BRSE, 3. B-A-Z MRFK, 
4. Hajdú- Bihar MRFK, 5. Tolna MRFK, 6. Nemzeti Védelmi 
Szolgálat, 7. Győr-Moson-Sopron MRFK, 8. Heves MRFK, 9. 
Veszprém MRFK, 10. KR Nemzeti Nyomozó Iroda, 11. BRFK
Legjobb mezőnyjátékos: Séfer Tamás (BM Öregfiúk)
Gólkirály: Rikkers Péter 6 góllal (Tolna MRFK)
Legjobb kapus: Szemán Imre (B-A-Z MRFK)
Legsportszerűbb csapat: BRFK
A torna legidősebb játékosa: Dr. Világosi Gábor
A Legjobb hazai játékos részére Tiszaújvárosi önkormányzata 
ajánlott fel különdíjat, melyet Pap Zsolt alpolgármester adott át 
Szemán Péternek.

aikido. Fegyelemre, koncentrációra, tü-
relemre tanít az aikidó. A japán harcmű-
vészet gyökerei már a 19. században meg-
jelentek. A tradicionális alapokat  Uesiba 
Morihei, ismertebb nevén O-szenszej,  az-
az „ Nagymester” tette le az 1800-as évek 
végén, miszerint nem létezik ellenség vagy 
ellenfél, az aikidóban mindenki partner, 
akiket vezetni, irányítani kell. Tiszaújvá-
rosban is van egy lelkes csapat, akik be-
levetették magukat ebbe a távol-kele-
ti harcművészetbe, hogy közelebbről is 
megismerkedjenek az aikidó szellemisé-
gével, hagyományaival.

Belenéztünk egy edzésükbe, hogy lás-
suk, hogyan kényszerítik térdre az ellen-
felet ütések, rúgások nélkül. Csáki István 
5 danos aikidó mester tartotta az edzést, ő 
a Miskolci Aikidó Egyesület Shoei Dojo-
jából érkezett. Gyakran látogat el a váro-
si csapathoz, hogy új fogásokat tanítson, 
csiszoljon a technikákon és felkészítse a 
vizsgákra a jelentkezőket.  
- Mivel az aikidóban nincsenek versenyek, 
számunkra a megmérettetési lehetőségek a 
vizsgák - avat be minket az aikidó rejtelme-
ibe Csáki István. -  Az aikidós csak és ki-
zárólag önmagával versenyez. A cél a fo-
lyamatos önfejlesztés, hogy minél jobban, 
tökéletesebben sajátítsuk el a technikákat. 
Egymást legyőzni nem akarjuk, ez az egyik 
legfontosabb különbség a küzdősport és a 
harcművészet között. Az aikidó nem küz-
dősport. Az ellenfél legyőzése helyett sok-
kal fontosabb a hagyományok tisztelete és a 
harci technikák eredeti megőrzése.   
- Ötdanos mestere az aikidónak. Mit je-
lent ez?
- Én 1993 óta űzöm ezt a harcművészetet. 
Az elmúlt 27 év munkáját jelenti az öt dan. 
Kicsit részletesebben, azt kell tudni a fo-
kozatokról, hogy az úgynevezett kezdők, 
a vizsgák után kyu fokozatot kapnak: az 
első megszerezhető fokozat a 8. kyu, az-
tán ahogy halad, fejlődik az ember, csök-
ken a kyu száma. Itt is vannak öv színek, 
bár nem annyi, mint a küzdősportokban. 
A 8. és 3. kyu között fehér övet, a 2. kyu 

megszerzésénél barna övet kap az aikidós. 
Az 1. kyu után következnek a mester fo-
kozatok, a danok, ami japánul lépcsőt je-
lent. Az 1. dant már fekete övvel jutalmaz-
za az aikidós társadalom. Innentől pedig a 
fejlődéssel, a sikeres vizsgák számával nő 
a danok száma. Az 1. dan körülbelül hat év 
alatt szerezhető meg.
- A legismertebb aikidó mester Steven Se-
agal. Ő a hetedik dannál jár. Mi a legma-
gasabb fokozat?
- A piramis csúcsa a 8. dan. Jelenleg Ma-
gyarországon a hatodik a legmagasabb 
fokozat, amit aikidós megszerzett. 
A városi csapat vezetője Papp Roland, 
aki több mint tíz éve aikidózik, egydanos 
instruktor. 
- Egy olyan életszakaszban találtunk egy-
másra az aikidóval, amikor azt éreztem, 
hogy ki kell zökkennem a hétköznapok 
monoton fogságából - mesélt a kezde-
tekről Roland. - Mindig is vonzódtam a 
harcművészetekhez, de különösen az tet-
szett meg benne, hogy az erőt, az agresz-
sziót kizárva kell átvennünk a másik em-
ber felett az irányítást, elsősorban a szel-
lem irányítja a testet. 
- Aki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbál-
ja az aikidót, mit tanácsolsz, kik és mikor 
kezdhetik el? 

- A csoportunk nagyon vegyes. Lányok, 
fiúk, idősebbek, fiatalabbak egyaránt jár-
nak. Amit viszont fontosnak tartok, az 
egy bizonyos érettség. Mivel viszonylag 
bonyolult mozdulatsorokról van szó, így 
kezdésnek a 12-14 éves korhatárt szok-
tam javasolni, felső korhatár pedig nincs.
- Mi vonzza be az embereket az edzőte-
rembe?
- Elsősorban az önvédelmi fogásokat 
akarják elsajátítani, de vannak olyanok 
is, akik a mozgás kedvéért vágtak bele 
és annyira megtetszett nekik, hogy mára 
már több vizsgán is túl vannak, oszlopos 
tagjai a csapatunknak.      
Így van ezzel Emődi Viktória is, aki a 4. 
kyu fokozatnál tart. 
- Először a Sportcentrumban láttam az ai-
kidósokat, ahol bemutatót tartottak - me-
sélte Viki. - Nagyon megtetszett, ezért 
úgy gondoltam, kipróbálom. Ennek, ha 
jól emlékszem már öt éve. Nem csalód-
tam, azóta is nagyon szeretek ide járni. 
Tetszik, amit tanulunk, a technikák, a fo-
gások és nagyon jó hangulatban telnek az 
edzések.
Aikidó edzéseket minden kedden és csü-
törtökön tartanak a Tiszaújvárosi Fitness 
Sportklubban.

ema

kosárLabda. Január 29-én az Óbu-
dai Kaszások együttesét fogadta a Pho-
enix. A jól felkészült vendégekkel szem-
ben nem volt esélytelen csapatunk, de 
a Kaszások magabiztossága érvénye-
sült. A bajnokság 21. fordulójában a 
KTE-Duna Aszfalt otthonában vendé-
geskedett a Phoenix KK. A tabella 5. 
helyén álló házigazdák számítottak a 
találkozó esélyeseinek, ennek és a sé-
rült Jake Martin hiánya ellenére - há-
rom jól sikerült negyedet produkálva a 
Phoenix került ki győztesen.

Phoenix KK - Óbudai Kaszások
 78-93 (20-27, 19-19, 16-19, 23-28)

Phoenix KK: Kiss Balázs (11/3), Orliczki 
Bence (-), Szilasi Bence (5/3), Jake Mar-
tin (31/9), Kovács Zoltán (6/3). Csere: 
Pöstényi Zoltán (17/9), Tóth Viktor (-), 
Lenke Balázs (-), Taskó István (-), Szabó 
Norbert (6), Molnár Bence (-), Lajsz Ger-
gely (2). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
A két csapat fej-fej mellett haladt egészen 
a kezdő negyed hajrájáig. A tiszaújvárosi-
akat a távoli dobások pontossága segítet-
te a haladásban, az etap utolsó perceiben 
viszont gyengült a koncentráció, az Óbu-
da el tudott lépni.
Hasonló képet mutatott a mérkőzés a má-
sodik negyedben is. A határozott, kemény 
játék során a fővárosiak magabiztosabb-
nak tűntek, de ezt a különbséget egyelőre 
kiegyenlítette a Phoenix lendülete. 
Szünet után veszélyes lendületet kapott a 
vendégek játéka. Pontos dobások sorával 
vették kezükbe a mérkőzés irányítását, fé-
lő volt, hogy meghatározó előnyt harcol-
nak ki. Szerencsére a Phoenix is felvette a 
ritmust, és sikerült még behozható távol-
ságban tartania riválisát (55-65).
A tiszaújvárosi fiúknak extra teljesítményt 
kellett volna nyújtaniuk ahhoz, hogy a 
tízpontos hátrányt ledolgozzák. Küzde-

lemben nem volt hiány, az utolsó negyed 
is kemény, feszültségekkel teli játékot ho-
zott. Sajnos nem sikerült közelebb kerül-
ni az ellenfélhez, és végül tizenöt pontos 
vereséget kellett elkönyvelni.
Szendrey Zsombor: Igazi férfias küzdelem 
volt, mindkét oldalon megengedték a ke-
mény játékot, és ezt mi bírtuk kevésbé. Na-
gyon igényeltük a faultokat, nem kaptunk 
meg őket, és ezt a helyzetet nem tudtuk ke-
zelni. Mindezektől függetlenül nagyon ag-
resszív védekezéssel kerültünk szembe, 
amire készültünk ugyan, tudtuk, hogy ezt 
fogja alkalmazni az ellenfél, mégsem talál-
tuk meg az ellenszerét. Az óbudaiak elle-
nünk mindig extrán játszanak - ennek talán 
az is oka lehet, hogy készülnek ellenünk, 
és tartanak tőlünk -, mindenesetre teljesen 
megérdemelten nyertek, gratulálok nekik a 
győzelemhez.

Duna Aszfalt - Phoenix KK 
70-75 (22-20, 13-16, 19-20, 16-19) 

Phoenix KK: Pöstényi Zoltán (14/9), Kiss 
Balázs (3), Szilasi Bence (20/15), Kovács 
Zoltán (7), Lajsz Gergely (4). Csere: Tóth 
Viktor (7), Lenke Balázs (-), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (6), Eremiás Kristóf 
(5), Orliczki Bence (4), Molnár Bence (-). 

Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Hazai fölénnyel kezdődött a találkozó. 
Az első negyed hatodik percében már 12 
ponttal vezetett a Kecskemét (20-8), ám 
ekkor a Phoenix is magára talált. Gyors 
rohamokkal három perc alatt két pontra 
zárkózott fel.
A második játékrészben sokáig ismét a ha-
zai gárda uralta a pályát. Most is a hato-
dik perc bizonyult fordulópontnak, amikor 
a Kecskemét előnye már hét pontra rúgott 
(32-25), ezt azonban a Tiszaújváros gyors 
feltámadása követte. A Phoenix újabb len-
dülete a kilencedik percben meghozta a 
fordítást (32-33), és a vezetés kitartott egé-
szen a félidő lefújásáig (35-36).
Az egypontos előny nem adhatott okot a 
lazításra, a fiúk bele is vetették magukat 
a harmadik etap küzdelmeibe. Bár több-
ször is sikerült hat ponttal ellépnie a Ti-
sza-parti együttesnek, a vendéglátók új-
ra és újra felzárkóztak. A vezetést sikerült 
ugyan megőrizni, de a mérkőzés a finálé-
ra is nyílt maradt (54-56).
A záró etap kiegyenlített esélyekkel in-
dult, a jobb koncentráció, a több energia 
dönthetett a győzelemről. Szerencsére jól 
kezdett a Tiszaújváros, az első percek 0-5-
ös rohama pszichésen is jól hatott a csa-
patra (54-61). Komoly előnyt nem sike-
rült ugyan teremteni, de a néhány pontos 
különbséget folyamatosan tartotta a Pho-
enix. A Kecskemét a kemény küzdelem 
ellenére sem tudta kiharcolni az egyenlí-
tést, így a Phoenix diadalmaskodott.
Szendrey Zsombor: Nehéz mérkőzésre 
számítottunk, hiszen itt senki sem érezhe-
ti biztonságban magát. A teljes létszám-
mal kiálló hazai csapatot hiányos keret-
tel sikerült legyőznünk, ennek nagyon 
örülünk, illetve annak is, hogy a 2003-as 
születésű Eremiás Kristóf Orliczki sérülé-
se után magabiztosan állt be. Igazi csapat-
munka volt a mai győzelmünk! 

A test és a szellem közös munkája 

Kaszálás és aszfaltozás

Csoporttársi döntetlen

Belügyes kupagyőztes

Csáki István, ötdanos mester mutatja a gyakorlatokat.

Zöld szerelésben a kupagyőztes BM Öregfiúk.

Nagy volt a küzdelem a hazai meccsen. 
Végül a Kaszások kerekedtek felül.



Porondon a gimnasztrádás anyukák
Felnőttként, nyolc óra munka után letéve a 
lantot sokan sportolnak. Nem versenyszerű-
en, csak úgy a maguk kedvére, az egészségü-
kért. Futják a városköröket, emelgetik a sú-
lyokat, kardióznak a fitnesztermekben. Hét-
főnként négytől este nyolcig a gimnasztrádá-
sok töltik meg a Hunyadi iskola tornaterme-
it. Az utolsó edzés az „anyukáké”, a senior 
csapaté, azé a sportos társaságé, akik gim-
nasztrádás lányaikat látva kedvet kaptak ki-
próbálni gyermekük sportját. 

Valahogy így indult a gimnasztrádás anyukák 
sporttörténete 2017-ben. A szülők, akik évekig 
a kispadról nézték az edzéseket, tornamezt húz-
tak és amolyan ma divatos „én-időszerű” tevé-
kenységbe kezdtek. 
- Most januárban jöttem a csapathoz, mint 
„anyuka kezdő-edző”, hiszen a fiatalabb kor-

osztállyal évek óta edzek - mondja Gyúró An-
na, a seniorok trénere. Anna az Eötvös gim-
názium matektanára, de szerelme a sport, így 
megszerezte az edzői végzettséget is. - A gye-
rekeknek is nagy élmény ez. Volt olyan tavaly, 
hogy egy műsorban léptek fel, anyák és lánya-
ik. Van közöttük tornászmúltú tag és van olyan 
is, aki sosem tornázott, de valami mást spor-
tolt korábban. Arra törekeszem, hogy minden-
ki jól érezze magát. Mindenki más szinten van, 
van, aki a spárgát is megcsinálja, de mindenki 
igyekszik a saját szintje és tudása szerint csi-
nálni, amit kell.  
Kapczár Noémi sem ma kezdte, ovisként élte 
át első gimnasztrádás élményeit. Lassan elbal-
lag az általános iskolából, de még mindig tag-
ja a tiszaújvárosi csapatnak. Nemcsak magá-
ra büszke, édesanyjára is, akit megfertőzött a 
gimnasztráda.     
- Nekem ez a kilencedik évem, anyukám is lel-
kes rajongója a csoportnak, mint sok más szülő. 
Két éve gondolt egyet anya és ő is beállt a fel-
nőttekhez mozogni. Nagyon ügyesek, jól csi-
nálják, büszke vagyok rá, hogy ezt bevállalta. 
Otthon is szokott gyakorolni, én meg mindig 
segítek neki, ha kéri  - meséli Noémi.   
Az első osztályos Harnisféger Hanna óvodás 
kora óta gimnasztrádázik. Az edzések után álta-
lában az anyukája jön érte, most viszont ő várja 
az anyukáját, hiszen ő is tornázásra adta a fejét.
- Nálunk én voltam az első, aki kipróbálta ezt 
a sportot, utána jött a lányom, így most mind-
ketten gimnasztrádázunk. Vonzott a torna, a 
tánc, a zene, azért vagyok itt. Régen kosaraz-
tam, nekem új ez a műfaj. Feldob nagyon ez a 
mozgásforma, még betegen is itt vagyok, nem 
hagyok ki egy edzést sem - mondja Harnis-
féger Noémi.
A csapat 40 pluszos, bár az edzettségüket, haj-
lékonyságukat elnézve 20-at is letagadhatná-
nak. Vannak itt sportos múltú anyák, edző vég-
zettségűek, akik éppen gyesen vannak, és be-
álltak gimnasztrádázni olyanok is, akiknek ez 
az első felnőttkori sportélményük.

Ádámné Molnár Andrea a kezdetek óta itt van. 
Őt nem a gyerekei hozták, a mozgásigény dol-
gozott benne.    
- Két kisfiú édesanyja vagyok, és az indulás óta, 
2017-től itt vagyok. Nagyon szeretem. Aerobi-
kos múltam van, ezért is mertem ide jönni, de 
vannak közöttünk kezdők is, nekik is nagyon 
jól megy, szóval bárki jöhet közénk, ajánlom 
mindenkinek, ha kedvet érez hozzá - mondja 
lelkesen  Andrea. 
Madár Éva a gimnasztrádások edzője, övé a 
koreográfia és az élmény, hogy korosztályát, 
sőt a nála idősebbeket is formába hozhatja.
- Ez a harmadik koreográfiánk, tavasszal debü-
tálunk hazai színpadon. Nagyon beleadnak min-
dent, jó kis csapat - mondja Éva. - Január óta 
gyakorolnak, nem csak ide, a tornaterembe ké-
szül ez a tánc, színpadra is állnak vele az anyu-
kák. Volt már ilyen élményük tavaly, többek kö-
zött felléptek a Showtánc Fesztiválon és a Gim-
nasztráda Gálán, de külföldre is kijutottak. A 
műfajban nem csodabogarak, nemzetközi szin-

ten több hasonló korosztályú csapat is van. 
- Nagyon jók szoktak lenni, és nagyon szereti 
is őket a közönség. Általában elviszik a show-t, 
mert annyira élvezik és annyira lelkesek, ami 
nagyon meglátszik az előadáson. Ha jól tudom, 
tavaly Lengyelországban voltak, a siker nem 
maradt el - veszi át a szót Gyúró Anna, aki ta-
valy még civilként a lelátóról nézte a felnőtte-
ket.
- Nagyon lelkesek, keményen dolgoznak, és 
komolyan veszik. Igyekszünk fejleszteni az 
erejüket és állóképességüket, hiszen bírni kell 
szusszal. Bármit megcsinálnak, amit kitalálok, 
nem nyavalyognak, bonyolultabb koreográfi-
ában is gondolkodhatok, viccesen azt monda-
nám, simán fejjel mennek bele - zárja beszélge-
tésünket Éva nevetve. 
A hétfő esti egy óra nem csak átmozgatás és 
edzés, élmény és kikapcsolódás is. Majd meg-
látják önök is, tavasszal a Showtánc Fesztivá-
lon.   

berta

16. oldal 2020. február 6.Test/Kultúra

Erőnléti edzéssel kezdenek a seniorok, az-
tán jön a koreográfia tanulása.

Színpadra készülnek a gimnasztrádás anyukák Madár Éva edző vezetésével.
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