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Én kérek elnézést...
Még csak másfél hónapja foglalta el posztját Tiszaújvá-
ros új rendőrkapitánya, de nekem már kétszer sikerült 
tévesen leírnom a nevét. Az alezredes úr miskolci ugyan, 
de a neve helyesen így írandó: Miskolczi István. Elné-
zést kérek tőle.
Pedig, ha van ember a szerkesztőségben, akinek illett 
volna utánanéznie a helyes írásmódnak, az én vagyok. 
Nem pusztán olvasószerkesztői mivoltomból eredően, 
hanem, mert egy cipőben járok a kapitány úrral. Én Fe-
renczi vagyok. 
Vannak így sokan, hogy másképp írjuk, másképp ejt-
jük. Számtalan Kist ismerek, aki Kiss, Hegedűst is, aki 
Hegedüs, s van Kovács is, aki Kováts. Meg Konc, Kuruc, 
Labanc, aki Koncz, Kurucz, Labancz. Hosszasan le-
hetne sorolni. 
A nevekkel azonban nem csak grammatikai gondok 
akadhatnak. Jack Lemmon, Gene Hackman, Jack 
Nickolson - ismerős? Franco Nero, Robert De Niro, Al 
Pacino - dereng ugye? Dustin Hoffman, Anthony Hop-
kins. Úgy van! Őket keverem keresztbe-kasba. És ak-
kor ott van még Cameron Diaz, Jennifer Lopez és Whi-
etney Houston is. Pedig ők nem akárkik.
 Ahogy ő, meg ő, meg ő sem, akiket jól ismerek. Arcról. 
A nevük azonban - bár már a nyelvemen van - az isten-
nek se’ jut eszembe. Egyelőre. 
Olvastam ugyanis egy cikket, melyben három dolgot 
ajánlottak ellenszerként. Az első a gyakorlás. Memo-
rizáljuk gyakran a dolgokat, neveket, hogy rögzüljenek. 
A második... a második most nem jut eszembe. 
Ez már a demencia lenne? 
Vagy demenczia?

-efel-

Megkezdődött a farsangi sze-

zon, ami vízkereszttől húsha-

gyókeddig tart. Az Éltes Má-

tyás Iskola diákjai és peda-

gógusi is megrendezték jel-

mezes mulatságukat. A sajá-

tos nevelési igényű gyerme-

kek egyéni és csoportos pro-

dukciókkal készültek a masz-

kabálra. Versekkel és zenés 

műsorokkal próbálták elűzni 

a hosszú, hideg telet. 

Telet űző, tavaszt váró karnevál

Íjjal, akár medvére is

Nálunk még nincs járvány
A B-A-Z Megyei Kórház valamennyi osztályán látogatási ti-
lalmat rendeltek el az influenzajárvány miatt. A debreceni Ke-
nézy kórházban az Ápolási, az Infektológiai, az Intenzív, a 
Fül-Orr-Gége valamint a Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztá-
lyon is tilos a látogatás az influenzás megbetegedések halmo-
zódása miatt - tájékoztat a népegészségügyi hatóság honlapja. 
Országszerte tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések 
száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központban 23 influen-
za A és 5 influenza B vírust azonosítottak a beküldött minták 
alapján az év ötödik hetében. Tiszaújvárosban egyelőre nincs 
jelen a vírus, influenzaszerű tünetekkel is elenyésző számban 
mentek orvoshoz, felső légúti, náthás megbetegedéssel vi-
szont egyre többen ülnek az orvosi rendelő várótermében.

Testületi ülés
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. 
február 13-án, csütörtökön 10 órakor 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

Ötvenezer éves eszköz, de még ma is használják vadászatra. 1900 óta olimpiai versenyág, és nagyon jók vagyunk benne. A 
tiszaújvárosi Feketekese Íjász Egyesület is számos országos, Európa-, és világbajnoki helyezettel büszkélkedhet. Múlt heti 
versenyükön látogattuk meg őket. Cikkünk az 5. oldalon. 
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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. 
Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, 
jelezzék a plébánián.
Február 13-án a szentmise után engesztelő imaóra.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.

Református
Tiszaújváros
Február 13-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Február 16-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel 
párhuzamosan az imateremben óvodások és kisiskolások szá-
mára foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészí-
tő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Február 16-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk, a Szent Liturgia és pannichida 11 órakor kezdő-
dik. 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Li-
turgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
HorvátH AntAl tibor 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Pogonyi Sándorné

(Szül.: Endrődi ilona)
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

dókA Ferenc 
2020. február 5. napján életének 82. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2020. február 15. napján 

(szombat) 11 órakor veszünk búcsút a sajószögedi Városi 
Temetőben. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 16-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd feb-
ruár 17-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Nagyanyját zsarolta a férfi 
A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség súlyos 
fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűn-
tettének kísérlete és személyi szabad-
ság megsértésének bűntette miatt vádat 
emelt egy 24 éves  férfival szemben.

A vádlott és a nagyanyja együtt laktak az 
idős nő tiszaújvárosi lakásában. A vádlott 
2019.  október  4-én kora este ittas álla-
potban tért haza és mivel elfogyott a pén-
ze,  1.000 Ft-ot követelt a nagyanyjától. A 
sértett nem akart pénzt adni a vádlottnak, 

mire ő azzal fenyegette meg, hogy a hite-
lezői a lakás előtt várakoznak, és ameny-
nyiben a vádlott nem rendezi feléjük a 
tartozását, akkor mindkettőjüket megölik. 
Az idős sértett a fenyegetés ellenére sem 
volt hajlandó pénzt adni, ezért a vádlott 
a szobában lévő fotel karfáit leszakítot-
ta, azokkal hadonászni kezdett, miközben 
azt kérdezte a sértettől, hogy „mi ér itt ne-
ked 1.000 Ft-ot?”.
A sértett megpróbálta ittas unokáját el-
távolítani a lakásból, azonban ez nem si-
került, végül a dulakodás során a vádlott 

lökte ki a lépcsőházba az idős asszonyt. 
A vádlott a bejárati ajtót belülről kulcsra 
zárta, majd a sértettet többszöri kérése el-
lenére sem engedte vissza a lakásba. Vé-
gül az asszonynak a szomszédok segítsé-
gével sikerült visszajutnia a lakásába.
A járási ügyészség vádiratában a bünte-
tett előéletű vádlottal szemben végrehaj-
tandó börtönbüntetés és közügyektől el-
tiltás kiszabására tett indítványt a Tisza-
újvárosi Járásbíróságnak. A férfi letartóz-
tatásban várja a bíróság döntését.

(Forrás: B-A-Z Megyei Főügyészség)

Nyári bölcsődei 
ellátás

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

kronika@tiszatv.hu

Köszönet 
a támogatásért

A helyi gimnázium Eötvös József Alapítványa ez évben két-
szer is tud anyagi segítséget nyújtani tehetséges diákjainak. 
Az alapítványnak a hagyományos tanév végi elismerésen túl, 
az év elején is volt alkalma támogatni a 2019-ben nyelvvizs-
gát szerzett eötvösistáit. A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
vány 400.000.-Ft-os támogatását az Eötvös Alapítvány közel 
100.000.-Ft-tal kiegészítette, tekintettel a sikeres pályázók ma-
gas létszámára. Az átadás 2020. február 7-én volt.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetünket a „Tiszaújváros Jö-
vőjéért” Alapítványnak a támogatásért.
Az Eötvös József Alapítvány nevében:

Pogonyi-Simon Edit
a kuratórium elnöke

Vad
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári 
sorozatunk. A megfejtéseket a hónap vé-
gén egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 
Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.
A januári nyertes: Bajgár Józsefné, 
nyereménye a Levendula Szépségsza-
lon ajándékutalványa. 
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Drogozok, mert vagány vagyok 
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) vala-
mennyi tagintézménye elkészítette az éves 
drogprevenciós munkájáról szóló beszámo-
lóját, s ezek alapján elkészült a 2019-ben 
megvalósított programok összegzése, me-
lyet a képviselő-testület elfogadott. A grémi-
um ugyanakkor megfogalmazta elvárása-
it is. A mintegy 60 oldalas dokumentumnál 
azonban jóval érdekesebb volt, amit Pálnok-
né Pozsonyi Márta, a KEF januárban újra-
választott elnöke mondott a képviselői kér-
désekre válaszolva.

Steinerné Vasvári Éva - az ülésnap legfontosabb 
témájának nevezve a kérdéskört - több kérdést 
is megfogalmazott. Szeretett volna képet kapni 
a probléma nagyságáról, a valós droghelyzetről, 
rákérdezett, hogy ki a legális és illegális drog-
fogyasztó, s érdeklődött az iránt is, hogy miért 
nem tagjai a KEF-nek az egyházak. Ha nem is 
örömmel, mindenesetre helyes dolognak tart-
va konstatálta, hogy a gimnázium értékelésében 
szerepel az internetfüggőség problémája is.

Patkányméreg a cigire
- A tiszaújvárosi kábítószerügyi helyzet-
ről a Nemzeti Drogellenes Stratégia értelmé-
ben 2020-ban lesz úgynevezett kontrollvizs-
gálat - kezdte válaszát a KEF elnöke. - Koráb-

ban 2018-ban volt egy részvizsgálat az alapel-
látásban és a védelembe vett gyerekek köré-
ben. 2012-ben próbálkoztunk egy átfogó vizs-
gálattal, de a szülők beleegyezését nagyon ne-
héz volt megszerezni. Az adatvédelem miatt a 
szülők többsége nem írta alá a beleegyező nyi-
latkozatot, így nem lehetett hozzáférni az ada-
tokhoz. „Jósló” jellegű adataink voltak. Ak-
kor az országos átlag alatt voltunk valamivel, 
és a marihuánás cigaretta volt a domináns, il-
letve a biofű, és az új drogok, amik megjelen-
tek, például a kristály.  A fiúknál az illegális, 
úgynevezett kemény drogok, a lányoknál pe-
dig a nyugtatók voltak túlsúlyban. A Tárki is 
csinált egy felmérést, amit szakfolyóiratban ol-
vastam. Ez Borsod megyét vizsgálta, nem Ti-
szaújvárost, de három megyét hasonlított össze 
és azt állapította meg, hogy Borsodban inkább 
a különböző nyugtatókat használják a fiatalok 
nagyobb arányban, illetve, hogy elsősorban a 
szociálisan hátrányosabb helyzetű területeken 
a gyengébb minőségű drogot fogyasztják. Akár 
olyat is, hogy a cigarettára patkánymérget szór-
nak és azt szívják. A jobb helyeken azért a mi-
nőségi drogot fogyasztják. Az biztos, hogy a 
drog jelen van Tiszaújvárosban is és a csalá-
doknak komoly szerepe van abban, hogy ezzel 
a droghelyzettel mit tudunk kezdeni. A Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum egy fórum, aminek 
a  különböző intézmények a tagjai. Az iskolák-
ban folyik egy prevenciós tevékenység, a keze-
lés, ellátás területén pedig a pszichiátria segít-
het abban, hogy megfelelő helyre irányítsuk a 
fiatalokat. A drogambulancia vezetőjével foly-
tatott konzultáció során kiderült, hogy viszony-
lag kevesebben jelentkeznek most az ellátá-
si helyeken. De attól nem nyugodhatunk meg, 
hogy kevés ez a létszám, mert ez nem azt jelen-
ti, hogy kevesebb drogfogyasztó van, akár Ti-
szaúvjárosban is. Azért Tiszaújvárosban a hely-
zet talán egy picit jobb, a környező települése-
ken rosszabb. Ott inkább előfordul az, hogy az 

életükre veszélyes gyengébb minőségű drogo-
kat fogyasztják. Ott fordulhat elő olyan, hogy 
a gyermeket beviszik mentővel és beavatkozás 
szükséges. De a fiatalok többsége azt mondja, 
hogy ez a beavatási szertartás része, és hogy 
vagány vagyok, megcsinálom. 

Ne mondja, 
hogy a drog nem jó

Azt kérdezted képviselő asszony, hogy mi az a 
legális drogfogyasztás. Legális drogfogyasztó 
például az, aki kávét iszik, cigarettázik, csokit 
eszik. Én is imádom a kávét, nyáron én is min-
dig nézem, hogy mennyi időt tudok kávé nélkül 
eltölteni, mennyire vagyok függő vagy nem. 
Mert ahhoz, hogy a munkámat végezzem, ah-
hoz kell, hogy plusz energiákhoz jusson a szer-
vezet. Arról nem beszélve, hogy számomra a 
kávé finom. A rehabilitációs intézetekben, ahol 
szakmai úton voltunk, a fiatalok - akik tényleg 
jó családból származnak, diplomás szülők gye-
rekei - azt mondták, hogy senkinek ne mond-
jam azt, hogy a drog nem jó. A droggal nem az 
a baj, hanem az, hogy a hozzászokás veszélye 
nagy. Egyre nagyobb dózist kell fogyasztani, 
egyre inkább romlik az illető egészsége, rom-
lik a társadalomba való beilleszkedése, és de-
viáns lesz. Ez az, ami nagyon veszélyes az osz-
tályra, a családra, a közvetlen társadalmi kör-
nyezetre. Azért jó a kábítószerügyi fórum, mert 
széles társadalmi összefogást lehet kialakítani. 
Az egyházakkal kapcsolatban el kell, hogy 
mondjam, minden egyes alkalommal meghí-
vást kapnak a KEF üléseire. Az egyházi iskolák 

képviselői meg szoktak jelenni, az egyházak 
alapvetően nem. Nyilvánvalóan lehet beszélni 
az egyházakkal, az egyházak vezetőivel, ezt a 
platformot lehet növelni, szélesíteni, s meglát-
juk, hogy ebben a karitatív munkában mennyi-
re szeretnének részt venni. 

Függőség, betegség
Említetted az internetfüggőséget A viselke-
désfüggőségeknek van egy széles kategóriája, 
amiben benne vannak az illegális, legális dro-
gok. De a betegségek nemzetközi osztályozá-
sában benne van a játékfüggőség is. Tehát nem 
csak a túlzott internethasználat, hanem a játék-
függőség is betegség. Időnként elmegyek egy-
egy étterembe, és azt látom, hogy a fiatalok le-
ülnek és nyomkodnak. A családommal is el-
mentem, rendelés után elővették a telefont. És 
anya is elővette, elkezdte nyomkodni, rám néz-
tek és letették a telefont. Azt mondták, hogy 
hűha, nagy baj van, ha anya előveszi a telefont, 
és elindult egy beszélgetés. Ha nem tudunk a 
fiatalokkal beszélgetni, ha nem tudunk velük 
kapcsolatot teremteni, akkor baj van. Még egy 
tényező, ami nagyon fontos, és ez nemzetkö-
zi adat, hogy növekszik a gyerekeknél is a de-
pressziós betegségek aránya. És a depresszív 
hangulat magával hozhatja a függőséget. Az le-
het akár internet, és játék, ami jutalommal jár, 
vagy legális drogfogyasztás. Mert azt mondom, 
elszívom azt a cigarettát, attól lazább vagyok 
és bátrabb. Vagy megiszok bizonyos mennyi-
ségű alkoholt, de még nem vagyok 18 éves, és 
amikor apukám megkérdezi tőlem, hogy lehet 
ez, azt mondom, miért ne, attól még teljesen 
tudok beszélni, megcsináltam a házi feladatot, 
miért ne ihatnék. És ezeket a fiatalokat kiszol-
gálják, ezek a fiatalok nem otthon fogyasztják 
az alkoholt. Én azt gondolom -  erről szólnak a 
kiadványaink is, amit én minden évben igyek-
szek megjelentetni a Tiszaújvárosi Krónika ha-
sábjain, illetve rajta van a városi honlapon is 
a KEF logója alatt -, hogy próbáljuk meg fel-

hívni a szülők figyelmét arra, hogy milyen hi-
bás lépéseket követhetnek el, és mikor kell se-
gítséget kérni. 

A szülők kezében 
van a döntés

Csikász Gábor az országosan már létező digi-
tális stratégia helyi kidolgozásának, alkalmazá-
sának lehetősége felől érdeklődött.
- Nem vagyok tájékozott ezen a területen, de 
azt gondolom, hogy lehet stratégiát készíteni, 
de a szülők kezében van a döntés - válaszolt a 
KEF elnöke. - Nagyon sok szülővel beszélek, 
és nagyon nehéz velük megbeszélni és megér-
tetni, hogy mit és hogyan csináljanak. Nagyon 
sokszor a digitális eszközök gyermekmegőr-
zők. Elmondják nekem a gyerekek, hogy anya 
elmegy bevásárolni, apára bízza a gyerekeket, 
apa odaadja a telót, nézi a sportprogramot, a 
gyerek játszik, nyugalom van. Azt is láttam már 
a rendelőintézetben, hogy anya odaadja a telót, 
a gyerek nem hisztizik. Mind a két szülőnél lá-
tom, hogy nem adekvát módon használják. De 
azt gondolom, hogy ebbe a kultúrába bele fog-
nak nőni. Ha jól kezeljük és az iskolai oktatás-
ban megtámogatjuk a digitális eszközök helyes 
használatát, akkor ez egy elsődleges megoldá-
si mód lehet. Ha másképp akarjuk, akkor lehet, 
hogy erős ellenállásba fogunk ütközni, mert a 
fiatalok lehet, hogy azt fogják mondani, mi fel-
nőttek minek szólunk bele az ő életükbe. Régen 
könnyű volt, ha nem akartam, hogy a gyerekem 
internetezzen, kihúztam a zsinórt. 

A számok 
nem lesznek pontosak

Pap Zsolt alpolgármester, nem csak városveze-
tőként, hanem gyakorló mentősként is találko-
zik a drogproblémával. 
- Pontos számot soha sem fogunk kapni arról, 
hogy milyen a droghelyzet Tiszaújvárosban, 
vagy a környékén, esetleg a megyében, mert 
egyszerűen felderíthetetlen, pontosan ezért én 
csak megerősíteni tudom a szülők felelősségét 
- mondta Pap Zsolt. - Nagyon sok szülő csak 
homokba dugja a fejét, amikor kiderül a prob-
léma, nem akar vele szembesülni. Az nem le-

het, hogy az ő gyereke ilyet csinál, pedig van 
ilyen, találkozunk a munkánk során különböző 
helyzetekkel. Én a mai napig nem értem, hogy 
- nagyon sokat dolgozom éjszaka - tíz óra után 
fiatalkorúak és kisebbek mit keresnek az utcán 
és különböző helyeken, „jobbnál jobb állapot-
ban”. Tehát a szülői felelősség nagyon fontos. 
Volt a KEF-nek nyugdíjas korú tagja, aki el-
mondta, hogy a nagyszülőknek is fontos sze-
repük van, hiszen a nagyszülőkkel a gyerekek 
sokszor bizalmasabban beszélgetnek és mon-
danak el dolgokat, mint a szülőknek és ebben 
lehet valami. 
A drogügyet szét kell bontani terjesztőkre és 
felhasználókra. Van terjesztő, aki felhaszná-
ló is, és a számok azért sem lesznek soha pon-
tosak, mert nem jelennek meg kezelésen, csak 
akkor, ha súlyos probléma van. Az jellemző a 
drogos betegekre, hogy igazából nem is szem-
besülnek vele. Ahogy hozzászoknak, egy ter-
mészetes életformává válik számukra, nem tud-
ják magukat kontrollálni, ahogy az alkoholis-
táknál is teljesen természetes dolog, hogy fo-
lyamatosan kívánják az alkoholt. Saját élet-
helyzetükkel képtelenek szembenézni, ezért 
nehéz segíteni rajtuk. A drogok minősége. Van 
egy magasabb szint, ahol viszonylag tiszta dro-
gok vannak. Mire ez leér a fogyasztóhoz, ad-
digra már keveredik, hígítják, feloldják és na-
gyon sokszor használnak olyan drogot a fo-
gyasztók, amiről nem is tudják, hogy igazából 
milyen hatása van. Utána vannak azok a kö-
vetkezmények, amiket látunk különböző in-
ternetes felületeken, hogy öntudatlanul fetren-
genek különböző helyeken. Azt is fel kell is-
merni, hogy vannak olyan szerek, amiket legá-
lisan megvesznek, és ebből készül drog. Ezzel 
a rendőrség sem tud mit kezdeni, mert ezzel is 
szembesültünk. A legálisan megvásárolt sze-
rekről megtanulják, hogy miből mit lehet kiku-
tyulni, és milyen bódító hatással van rájuk. Vol-
tak nagyon durva esetek, amiket láttunk. Hogy 
milyen anyagokat használnak fel, melyeknek 
súlyos következményei vannak, mert egy-egy 
ilyen szernél akár halálos kimenetele is lehet 
annak, hogy „vagány vagyok”.  

Ferenczi László
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„Ha nem tudunk a fiatalokkal beszél-
getni, ha nem tudunk velük kapcsola-
tot teremteni, akkor baj van.”

Pálnokné Pozsonyi Márta

A képviselő-testület is megfogalmazta elvárásait. 

Testületi elvárások
- A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum segítse tagjainak, az együttműködő szakem-
bereknek az egészségfejlesztési és prevenciós munkáját. A szervezet támogassa a tagjai számá-
ra a továbbképzésekre, szakmai konferenciákra való eljutás lehetőségét.
- A helyi drogprobléma hatékony kezelésének alapfeltétele továbbra is a drogpolitikában ak-
tív szerepet vállaló szervezetek, intézmények tervszerű, összehangolt együttműködése. Fontos 
a droggal összefüggő preventív, felvilágosító tevékenységek folytatása, előadások, programok 
szervezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a droggal kapcsolatos információk széles körben 
történő közvetítésére a szakemberek, a szülők és a fiatalok felé.
- A prevenciós tevékenységet nagymértékben segítheti a kortárssegítő csoport működése. A fó-
rum továbbra is törekedjen a kortárssegítő csoport tevékenységének széleskörű megismerteté-
sére és népszerűsítésére, valamint szakmai képzésük szervezésére. Fentieken túl a KEF fordít-
son kiemelt figyelmet a kortárssegítők hálózatának szervezésére, a csoport létszámának növe-
lésére.
- Fontos, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum továbbra is törekedjen arra, hogy a szülők 
váljanak fogékonyabbá a drogokkal kapcsolatos kérdéseik megfogalmazására, kapjanak tájé-
koztatást arról, hogy mit tehetnek a gyermekeik legális és illegális drogfogyasztásának meg-
előzése érdekében. 



Már a kata is lehet 
online 

A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a 19KATA 
nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A 
bevételi nyilatkozat az idei évtől az Online Nyomtatványki-
töltő Alkalmazással (ONYA) is elkészíthető, így egyszerűbb 
és gyorsabb a kitöltés, sőt még külön program sem kell hoz-
zá.

 Az ONYA-ban a katások jelentős része mindössze három adat 
megadásával (időszak, hónapok száma és elért bevétel) online 
teljesítheti a tavalyi évről szóló elszámolást, melynek határide-
je február 25. A webes alkalmazás használatához nincs szükség 
külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványki-
töltő - az ÁNYK - valamennyi funkcióját biztosítja. Az ügyin-
tézés az ONYA-ban azért is gyorsabb és egyszerűbb, mert az 
elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan be-
tölti a NAV által ismert adatokat, ezért a felhasználónak már 
csak a tartalmi adatokat kell beírnia. Az ONYA-ban egyébként a 
saját ügyek intézése mellett meghatalmazottként is el lehet járni.
Az új szolgáltatást azok a katások is minden további nélkül 
használhatják, akiknek a minimális hármon túl egyéb adatokat 
is meg kell adniuk (adatszolgáltatás a más adóalanytól a naptári 
évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy 
százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pót-
lékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus szá-
mítások, figyelmeztetések is működnek, és az online fizetés le-
hetősége is adott.
Az ONYA a NAV honlapjáról vagy közvetlen weboldaláról is 
elérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MOL duális tanévnyitó felsőfokon
A MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) a ré-
gió egyik legnagyobb munkáltatójaként 
kiemelt figyelmet fordít a szakképzett 
munkaerő utánpótlására. Ezért is in-
dította el évekkel ezelőtt duális képzé-
sét közép- és felsőfokon. A duális felső-
fokú képzési programjában a Miskolci 
és Debreceni Egyetemmel kötött együtt-
működési megállapodást. A keresztfél-
éves egyetemi mesterképzés tanévnyitó-
ját kedden tartották a Laza Pláza klub-
házban. 

Idén öt hallgató nyert felvételt a MOL 
felsőfokú duális képzésére. Az elsőéves 
hallgatók a Miskolci és Debreceni Egye-
temen kezdik meg tanulmányaikat. Be-
kecs Réka Blanka is, aki a cívisváros di-
ákja lesz az elkövetkező két évben.
- Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Már 
nyáron is terveztem, hogy jövök majd du-
ális képzésre, hiszen itt, a cégnél voltam 
szakmai gyakorlaton. Bevallom megtet-
szett a vállalat, a PP4-ben voltam, ahol 
nagyon segítőkészek voltak velem, min-
dent megmutattak, többek között a tech-
nológia működését is, ami nagyon jól jött 
az államvizsgámon. Ha most elkezdem 

gyakorlatorientáltan a szakmai fejlődé-
semet a duális képzésben, akkor ezt ka-
matoztathatom, és talán majd itt is marad-
hatok a cégnél munkavállalóként - nyi-
latkozta lapunknak Réka, aki a most fel-
vetélt nyert hallgatókkal együtt oklevelet 
és belépőkártyát vehetett át az MPK ve-
zérigazgatójától, Zsinkó Tibortól, hiszen 
gyakorlati képzésüket a gyár területén 
fogják tölteni a jövőben. 
A Debreceni Egyetem vegyészmérnök 
hallgatói, a MOL szakemberei és az is-
kola közösen kidolgozott tanterve alapján 
tanulják a szakmát. Frissen végzett hall-
gatóikat és a keresztféléves mesterkép-
zésre felvett új diákokat Dr. Kun Ferenc, 
a Debreceni Egyetem Természettudomá-
nyi és Technológiai kar dékánja köszön-
tötte. 
- A vegyészmérnöki mesterszakon a har-
madik tanévünket kezdjük el. Az első év-
folyam már végzett, tíz napja volt a dip-
lomaátadójuk, ahol az első frissdiplomás 
duális vegyészmérnökeinket köszöntöt-

tük - mondta a dékán, majd beszédében a 
kezdeteket idézte.
- 2016-ban az elsők között indítottuk el a 
duális képzést. Számunkra is egy úttörő 
vállalkozás volt, hisz nem igazán tudtuk, 
hogy mibe vágunk bele, de a motiváció a 
kezdetektől fogva világos volt, hogy hall-
gatóinkat felkészítsük a munkaerőpiac ki-
hívásaira, és olyan szakembereket képez-
zünk, akik rögtön be tudnak kapcsolód-
ni a vállalati értékteremtésbe. Ennek a ki-
hívásnak önállóan nem tudtunk megfe-
lelni, de erre nagyon jó a duális képzés. 
Számunkra ez a gyakorlatorientált szak-
emberképzés legmagasabb szintje, amit a 
Mol Petrolkémiával közösen, egyenrangú 
partnerként végzünk és gondoskodunk a 
hallgatók szakmai fejlődéséről. Széleskö-
rű tudás birtokába jutnak a diákok, ipari 
tapasztalatokra tesznek szert. A MOL-nál 
felhalmozódott speciálist tudást sikerült 
beintegrálni a képzésünkbe, a MOL szak-
emberei tartanak előadást a diákjainknak 
és a képzési programot közösen állítottuk 

össze. Kiváló szakembereket ismertünk 
meg a cégnél, akikre nyugodtan bízzuk rá 
hallgatóinkat - mondta a dékán. 
A végzős hallgatók mindegyike állást ka-
pott a MOL-ban. Pál Regina Réka is, aki 
az egyetem egykori diákjaként és a vegy-
ipari cég friss munkavállalójaként szá-
molt be élményeiről, tapasztalatairól. 
 - Most januárban végeztem Debrecenben 
vegyészmérnök mesterszakon, és labora-
tóriumi szakmérnökként folytatom pálya-
futásomat a vállalatnál. Nagyon jó volt 
ez a két év, sokat tettek hozzá, hogy gya-
rapítsuk tudásunkat és mindig teljes ér-
tékű munkavállalóként viselkedtek ve-
lünk, soha nem éreztük, hogy „csak” hall-
gatók voltunk. A két év duális mesterkép-
zés alatt a lehető legtöbb időt töltöttük a 
MOL-ban, nyáron és a vizsgaidőszakban 
is, és az összes területet bejártuk, még a 
pénzügyet is megismertük - mondta Re-
gina. 
- A Miskolci Egyetemnek 93 duális szer-
ződése van, ezek közül a legkiemelke-
dőbb a MOL-lal kötött együttműködés, 

- ezt már Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar dékán-
ja mondta köszöntőjében. - Egyedülál-
ló az országban az a képzés, amit folyta-
tunk a MOL-lal. Az a példa, amit három 
évvel ezelőtt közösen elindítottunk, kezd 
ragadóssá válni. Különböző fórumokon is 
hirdetem folyamatosan, hogy a tantervet 
úgy kell készíteni, ahogy mi tettük a cég-
gel, hiszen mi nem csak a tantárgy címe-
ket, hanem a tantárgyi tematikát is közö-
sen állítottuk össze. Olyan struktúrát kell 
kialakítani, melyben az ismeretek ver-
senyképes tudással vértezik fel a hallga-
tókat. Ha az eredményeket nézzük, a du-
ális képzésen tanuló hallgatóink az egye-
tem legjobb hallgatói, a legjobb tanul-
mányi eredményük nekik van, sőt van-
nak köztük Nemzeti Kiválósági Ösztön-
díjasok. Nagyon büszkék vagyunk rájuk - 
mondta a dékán.
A vegyipari cég és az egyetemek duális 
képzésében végzett első évfolyamból már 
nyolcan a MOL kötelékében dolgoznak. 
Többek között ezt is kiemelte beszédében 
a felsőfokú duális képzés tanévnyitó ün-
nepségén Zsinkó Tibor, az MPK Zrt. ve-
zérigazgatója, aki személyesen is köszön-
tötte a hallgatókat.
 - Ezen az évfolyamon 64 duális hallga-
tónk van közép- és felsőfokon, ez a leg-
magasabb szám az elmúlt években, s ez a 
felfelé ívelő tendencia is jelzi a program 
népszerűségét - mondta, majd így folytat-
ta. - A jövő tervezhető és mi a MOL Pet-
rolkémiánál hiszünk a jövőben, ponto-
san emiatt indítottuk el három évvel ez-
előtt a duális képzésünket, hogy szerves 
részei legyünk az előttünk álló évtizedek 
változásainak szakértelmünk és elhiva-
tottságunk átadásával is. A 29 vegyész-
technikus, a 8 villanyszerelő tanuló és a 
tavaly indult új gépgyártás-technológi-
ai technikus képzésünk 14 tanulója mel-
lett a most beiratkozó 5 hallgatóval együtt 
összesen 13 egyetemista tanul és dolgo-
zik a  Petrolkémia kötelékében. Ők a jö-
vő szakemberei. A jövő -Tiszaújvárosban 
- hatalmas lendülettel épül, a MOL-cso-
port legnagyobb organikus beruházásá-
nak alapkövét tavaly szeptemberben tet-
tük le, célunk, hogy a jövőben is orosz-
lánrészt vállaljunk a régió fejlődésében. 
E törekvésünk kiemelten fontos sarkkö-
ve, hogy a felhalmozott tudást átörökí-
tésük a fiatal generációnak, amely part-
nereink munkája nélkül nem lenne ilyen 
eredményes. Az MPK a régió két legna-
gyobb egyetemével alakított ki partnersé-
get, a mesterképzésen tanultakat egészít-
jük ki értékes gyakorlati tapasztalatokkal, 
ismeretekkel. Nem titkolt célunk, hogy a 
fiatalok később munkatársként dolgozza-
nak nálunk. A MOL mindig is élen járt az 
innovatív megoldások feltárásában és al-
kalmazásában. Duális képzésünkben is 
ezt a mentalitást adjuk át diákjainknak, 
hogy ők is ebben a szellemiségben kezd-
jék meg szakmai pályafutásukat - nyilat-
kozta a vezérigazgató. 

berta

Mindenkinek készít 
bevallást a NAV

 
A NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, aki-
ről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen mun-
kavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély 
vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a 
határidőről és az 1+1%-ról minden fontos információ meg-
található a NAV honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly mellékállásban katás vagy 
evás vállalkozókat kivéve), az őstermelőknek, és az áfás magán-
személyeknek továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-be-
vallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV által 
összeállított adóbevallási tervezet, mely a munkáltatóktól, kifi-
zetőktől származó adatokat tartalmazza. A tervezetek márci-
us 15-étől elérhetőek a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/szja/
szja), illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) 
egyaránt.   
Az egyéni vállalkozók, az őstermelők, és az áfás magánszemé-
lyek a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől, mun-
káltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalko-
zói, őstermelői tevékenységgel összefüggő adatok kiegészíté-
se, majd mentése után küldhetik be a bevallást elektronikusan, a 
webes kitöltő felületen.
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje minden-
kinek egységesen május 20. 
 Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felaján-
lók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, 
egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az 
egyházak részére tavaly tett rendelkező nyilatkozatok szintén 
eddig az időpontig módosíthatók, vagy vonhatóak vissza. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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„Ezen az évfolyamon 64 duális 
hallgatónk van közép- és felsőfo-
kon, ez a legmagasabb szám az el-
múlt években, s ez a felfelé ívelő ten-
dencia is jelzi a program népszerű-
ségét.”

Bekecs Réka Blanka aláírta a duális szerződését és átvette Zsinkó Tibortól a be-
lépőkártyáját.  

Az első közös csoportkép a duális mesterképzés hallgatóiról, a cég és az egyete-
mek képviselőiről. 



Íjjal, akár medvére is
Ötvenezer éves eszköz, de még ma is használ-
ják vadászatra. 1900 óta olimpiai versenyág, 
és nagyon jók vagyunk benne. A tiszaújvá-
rosi Feketekese Íjász Egyesület is számos or-
szágos, Európa-, és világbajnoki helyezettel 
büszkélkedhet. Múlt heti versenyükön láto-
gattuk meg őket.

- Klubunk három évvel ezelőtt alakult egy ba-
ráti társaságból, akik régebben íjászkodtak - 
mondja Varga József, az egyesület elnöke. - Tíz 
fővel kezdtünk, most huszonöten vagyunk, sok 
kisgyerek, illetve fiatal felnőtt tagunk van.
- Miről szól a mai verseny?
- A mai verseny egy 3D-s versenyszám, 3D-s 
gumiállatokra kell lövéseket leadni. Felkészü-
lési versenynek szántuk, ugyanis idén nyáron 
Szekszárdon lesz a 3D-s világbajnokság, oda 
készítjük fel a versenyzőket.
- Hunter kategóriában indulok, profi felszere-
léssel - mutatja csigás íját Lévay Tibor, a rima-
szombati Bástya Íjász Klub tagja.
- Hunter, vagyis vadász kategória, ez azt je-
lenti, hogy ezzel az íjjal vadászni is lehet?
- Lehetne, de akkor más vesszőket kellene 

használnom, mert ezek a versenyvesszők nem 
megfelelőek egy vadászatra.
- Még a mai napig vadásznak íjjal?
- Persze. Az itt versenyzők között is van, aki 
vadászik. Én nem, mert Szlovákiában nincs 
megengedve, de Magyarországon igen.
- Egy ilyen íjjal vaddisznóra, vagy őzre is 
szoktak vadászni?
- Még medvére is. Minden íjnak van egy kine-
tikai energiája, és egy táblázat alapján megha-
tározható, hogy azzal az íjjal milyen állatra sza-
bad lőni. Egy gyengébb íjjal fácánra, aztán egy 
erősebbel őzre, muflonra, még erősebbel disz-
nóra, és végül medvére.
- A fácán kicsi célpont, ahhoz nagyon jónak 
kell lenni, hogy valaki eltalálja.
- Kérdés, hogy milyen messziről. Öt méterről is 
lehet fácánt lőni, csak meg kell várni, míg be-
jön. Nem én megyek a vad után, mert az hama-
rabb észrevesz, hanem megvárom, hogy oda-
jöjjön. Ott ülök és megvárom, amíg bejön a 
vad, és aztán egy pontos lövéssel el kell ejteni, 
úgy ahogy most a versenyen.
- Milyen íjat használ?
- Két csigás íjam van. Van rajta egy kifutó, ezen 
állítjuk be azt, hogy a vessző hogyan repül-

jön a célra - egyenesen, jobbra, balra, fel vagy 
le. Van egy öttüskés irányzékom, ami vadá-
szirányzék. Ilyet használnak vadászatra, mert 
nem tudni előre, hogy hány méterre jön be a 
vad, és ott már nincs idő állítgatni, hanem - mi-
vel 20-30-40-45 méterre van belőve az íj -, a tá-
volság függvényében azt a tüskét kell használ-
ni az irányzékban.
- Akkor ezzel az íjjal majdnem olyan ponto-
san lehet lőni, mint egy puskával?
- Legalább olyan pontosan, bizonyos távon be-
lül. Lövünk vele nagyobb távokra is, van olyan 
verseny, ahol 165 méterre van a cél.
- Általában egy ilyen versenyen milyen mesz-
szire lőnek?
- A 3D vadászversenyen 5-től 45 méterig van-
nak a távok. De az 5 métert ugyanolyan nehéz 
meglőni, mint a 45 métert, mert ha nem jól be-
csülöm meg a távot, akkor lehet, hogy csak 
nyolcast lövök.
Kicsivel arrébb olyan íjakat látok, amik job-
ban emlékeztetnek az ősi íj formájára. Gyere-
kek gyakorolnak velük, és fogalmam sincs ho-
gyan, de mindig célba találnak.
- Ezeken az íjakon nincs irányzék, ők ho-
gyan céloznak?

- Ők úgynevezett húrmértékes célzással lőnek 
- magyarázza a technikát Jószai János íjász. - 
Ez azt jelenti, hogy a vessző hegyét kell ráten-
ni a célra, viszont hogy a megfelelő irányba áll-
jon a vessző, előtte távolságot mér a vesszőtől. 
Mindig ugyanoda, ugyanahhoz az arcponthoz 
húz, és a vessző vége vándorol az arc mellett 
fel vagy le, távolságtól függően. Ez a húrmérté-
kes célzás. Az irányzék nélküli íjaknál ez a leg-
pontosabb célzási módszer.

Surányi P. Balázs

Ciara megkönyörült rajtunk
A fél Európán átviharzó Ciara el-
érte ugyan hazánkat is, de váro-
sunkat megkímélte, csak 30-40 
km/h sebességgel látogatott el 
hozzánk. Jóval nagyobb kalamaj-
kát, kárt okozott az 50-60 kilomé-
teres széllökésekkel érkező múlt 
heti előfutára. Kukákat borogatott, 
fákat csavart ki tövestől, ágakat 
tört le városszerte. Még a Sörpati-
ka napernyőjét is szárnyára vette, 
hogy aztán a Dísztó vizére tegye. 
Ciarát tehát megúsztuk, de még 
nem lélegezhetünk fel. Szerdán 
újabb orkán erejű szél érte el Eu-
rópát. Ki tudja mi lesz, ha ideér...
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„Öt méterről is lehet fácánt lőni, csak 
meg kell várni, míg bejön.”

Lévay Tibor

Húrmértékes célzással lőnek.

Olyan pontosan lehet vele lőni, mint egy puskával.



Van még olyan, hogy lopótök?

Szülők és nevelők a gyermekekért

Sárga paradicsomot már biztosan sokan lát-
tak, de olyanról, hogy fekete, lila, vagy csí-
kos paradicsom hallottak már? Vagy emlé-
keznek arra, amikor még nagypapa lopótök-
kel szívta a bort a hordóból? Tudja még va-
laki, milyen jó ízű a cecei paprika? Igen, sze-
rencsére egyre többen vannak, akik még ter-
mesztenek ilyen növényeket, és most Tisza-
újvárosban nem csak előadást, hanem vető-
magbörzét is tartottak.

Az Ökológiai Intézet Alapítványt 1992-ben 
alapították Miskolcon, és a fenntartható fej-
lődésért dolgoznak. Van egy irodájuk is, aho-
vá több zöld szervezetet befogadtak, melyek 

ott tevékenykedhetnek. Most a Zöld Kapcso-
lat Egyesülettel a Kocsonyafesztivál zöld sát-
rát szervezik, de iskolákban is tartanak szemlé-
letformáló programokat. Olyanokat, mint a mi-
napi Ökokalauz, melynek igen egyszerű címe 
volt: Magok bemutatása. Először azonban nem 
erről érdeklődtem F. Nagy Zsuzsannától, az in-
tézet munkatársától.
- Érdeklődnek a miskolciak a fenntartható fej-
lődés iránt?
- Egyre inkább. A Zöld Kapcsolat Egyesülettel 
visszük a komposztálási programot, bár tény, 
hogy az előző városvezetés leállította, de tizen-
két év alatt több mint négyezer komposztáló 
keretet osztottunk ki.
- Miért állították le?
- Nem voltunk kompatibilisek az elképzelése-
ikkel. Keresztbe feküdtünk a cementgyár új-
raindításának, és ezt nem bocsátották meg ne-
künk. Bár a szemléletformálás a fő célkitűzé-

sünk, de ha környezetkárosító tevékenységet 
tapasztalunk, vagy erről értesítenek a lakosok, 
akkor az ellen is fellépünk.
- Ezt a szemléletformálást hogyan lehet elter-
jeszteni az emberek között? Gondolom, a fia-
talokhoz könnyebb elvinni az iskolába, de az 
én korosztályomat, a negyveneseket is érdekli? 
Nem mondják azt, hogy ez valami hippi faölel-
gető dolog?
- Nem hippi faölelgetők vagyunk, komoly ki-
adványaink vannak. Filmeket készítünk, ren-
dezvényeket, konferenciákat szervezünk. Igen, 
van érdeklődés, és egyre nagyobb, hiszen min-
denki látja, hogy szemetet kap a boltban, meg-
bízhatatlan minőséget. Azok a civilizációs be-
tegségek, amelyekben szenvedünk, azok jó ré-

sze az élelemmel kerül be. Ehhez még hozzá-
jön a konyhai vegyi anyag használata, a tisztí-
tószerek, hozzájön a környezetből a szálló por 
terhelés, főleg a mi vidékünkön. Tiszaújváros-
ban a kémiai szennyezők is itt lebegnek az or-
runk előtt. Miskolcon van egy öko kertészklu-
bunk több mint hatszáz fővel.
- Sokan termelik maguknak a zöldségeket?
- Egyre többen, de még nagyon kevesen. Mis-
kolc kertjeit tönkretették. Még tíz évvel a rend-
szerváltás után is huszonhét kertbarát szövetke-
zet volt, ez teljesen leépült, most van talán ket-
tő. Lyukóvölgy és Pingyom társadalmilag le-
épült, Magyarország legnagyobb szegregátu-
ma a Lyukóvölgy, ezeket a folyamatokat meg-
állítani egy szép kihívás. Az öko kertészklubbal 
most például ott leszünk a Kocsonyafesztivál 
zöld sátrában, és a vasárnap a kertről fog szól-
ni. A gyümölcstermesztők, a talajosok, a mag-
börze is ott lesz, szó lesz a komposztálásról, 

lesznek gombászok, gyógynövényesek, szóval 
nagyon nagy az érdeklődés.
- Gyerekeket hogyan lehetne ebbe belevonni, 
gondolom ők nem akarnak ásni?
- Nagyon sok tábort, napközit szervezünk, és 
érdekli őket. Akarnak ásni, csak rá kell ve-
zetni őket. Eljönnek a gyerekek egy öko nap-
közibe, bevisszük őket a kertbe, és úgy örül-
nek az ásónak, kapának, hogy látnak ilyet, il-
letve nem hogy látnak, hanem hogy kézbe fog-
hatják. Vagy a talicskának. Óriási élmény nekik 
talicskázni. Komposztot forgatnak, viszik haza 
a gilisztákat a saját komposztjukba. Aszalni is 
szoktunk. Érdekli őket, csak úgy kell előadni.
- Nagyon nagy divat volt még nem olyan régen 
búzacsírát növeszteni és meginni a levét.
- Ezt még csináljuk most is. Ez nem volt, ha-
nem egyre inkább lesz. A tavaszi időszakban 
különösen, mert hiába esszük marokszámra a 
vitaminokat drága pénzért, az az igazság, hogy 
azt a teljes spektrumot, amit a természet tud ad-
ni, azt nem tudja utánozni. Tehát attól függet-
lenül, hogy valaki szedi az általános vitamino-
kat, még kialakulhatnak mikroelem hiányok. A 
természet választ tud adni mindenre, ha kellő-
en változatosan táplálkozunk. Például ilyenkor 
hagymát hagymával kellene enni, vöröshagy-
mát, fokhagymát, lilahagymát.
A Magház Hálózat vezetője, Kiss Dorottya 
az Ökokalauzon tartott előadásában elmond-
ta, szeretnék, ha Tiszaújvárosban is kialakul-
na egy csapat, egy rendszeres gyakorlati klub, 
ahol nem csak magokat, hanem tapasztalatot is 
cserélhetnének a kertészkedők.
- Jelenleg több mint háromezer vetőnövény faj-
ról tudunk, de ebből csak tizenkét fajt haszná-
lunk - mondta Kiss Dorottya. - Kukorica, bú-
za, krumpli, rizs. Ezek adják az emberiség élel-
miszerellátásának nyolcvan százalékát. Ez na-
gyon nagy arány, és rámutat arra, hogy milyen 
sérülékeny ez a rendszer. Ha egy olyan beteg-
ség ütné fel a fejét, amire az összes kukoricafaj 
érzékeny, akkor nagy bajban lennénk, mert a 
kukoricát az étkezéstől kezdve a takarmányon 
keresztül az üzemanyagig mindenhol használ-

juk. Ehhez jön még a mai életmód,  egyre ke-
vesebben kertészkednek, egyre kevesebben ter-
melnek maguknak élelmiszert, így a hibrid ipa-
ri fajták terjednek el a nagy gazdaságokban, 
ennek köszönhetjük azt, hogy a termesztett 
növényfajoknak a hetvenöt százalékát már el-
vesztettük. Kipusztultak, vagy nem használjuk. 
Ha ilyen minimális számú fajt fogyasztunk, az 
nagyon veszélyes. Ezért fontos az - az egészsé-
günk szempontjából is -, hogy sokféle növényt 
termesszünk és fogyasszunk, ne csak két-három 
félét. El lehet élni krumplin, de az egyoldalú táp-
lálkozás, nem egészséges. Bár azt látjuk, hogy be-
szűkült a biodiverzitás, szerencsére vannak olyan 
helyek, mint a tápiószelei génbank, a Növényi Di-
verzitás Központ, ahol 1959 óta gyűjtik a tájfajta 
és helyi fajta növényeket. A mintakeres.hu webol-
dalon egy minimális adminisztrációs díjért lehet 
kérni ezekből a fajtákból. Ha valaki érdeklődik, 
és azt mondja, hogy Tiszaújváros környéki fajtá-
kat szeretne kikérni, ki fogják adni, amit ők ré-
gen begyűjtöttek itt a környéken. De arra is gon-
doltuk, hogy jó lenne, ha létrejönne egy közössé-
gi mag bankhálózat is - vagyunk egy páran az or-
szágban, akit ez érdekel -, és ezeket szeretnénk 
egy hálózatba összekötni. Így jött létre a Magház 
Hálózat. A maghaz.hu oldalon mindig vannak in-
formációk a magbörzékről, ahol egymás között 
cseréljük a vetőmagokat. Célunk az, hogy meg-
tartsuk a termesztett növények sokféleségét, hogy 
ezek a fajták és fajok ott legyenek a kertünkben. 
Rengeteg érdekes változata van minden növény-
nek, babból például ötven fajta is bekeveredik a 
börzéken. Azt is mindenki tudja, hogy paradi-
csomból vagy paprikából sem csak egyféle piros 
paradicsom van, már divatosak a sárgák, a kicsi 
piros, a nagy piros, vannak a koktél- paradicso-
mok, paprikából is mindenki ismeri a cseresznye-
paprikát, az almapaprikát, a paradicsompaprikát. 
Sima, hosszú, mindenféle fajta van. Legutóbb va-
laki lopótök magot kért, mert azon nosztalgiázott, 
hogy a nagypapája régen azt használta a borkós-
toláshoz.

Surányi P. Balázs

Nyolc éve már, hogy az egykori Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola a helyi református egyházközség fenntartásába ke-
rült. A jótékonysági est megszervezésének hagyománya ko-
rábbra nyúlik vissza, ezt a tradíciót nem szakította meg az 
iskola, évről-évre megrendezik a szülők-nevelők bálját.  

- Szülőként azt gondolom, hogy egy iskola életében nagyon fon-
tos, hogy legyenek a tanítási, oktatási időn kívül is programok - 
mondta Kenyeresné Eged Erzsébet, a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola szülői szervezetének vezetője. - Egy ilyen kö-
tetlen alkalom kapcsán, mint például ez a bál, a szülőknek is lehe-
tőségük nyílik ismerkedni, jó kapcsolatot kialakítani egymással és 
a pedagógusokkal. Az idei bál abból a szempontból is fontos ne-
kem, mert a gyerekem is fellép. Negyedikes és palotást táncol. Az 
egész évfolyam részt vesz benne. Nagyon jó látni az izgatott ké-
szülődést, a szép ruhákba öltözött gyerekeket. A tanító nénik kre-
ativitását dicséri, hogy minden gyereket sikerült bevonni a műsor-
ba. Szerepjátékot találtak ki nekik, képzeletbeli hercegek és her-
cegnők bőrébe bújtatták őket, de voltak, akik bohócnak vagy ud-
vari bolondnak öltöztek szívesebben. Ahogy telt az idő, egyre szí-
vesebben vettek részt a gyerekek a próbákon, élvezték, hogy egy-
re ügyesebbek és tetszett nekik az a kis játék, amit a pedagógusok 
a palotás köré varázsoltak.
A jótékonysági bál bevétele az iskola alapítványának számlájára 
kerül, amit az iskola fejlesztésére,  gyereknapi programokra költ 
majd, valamint minden osztály kap karácsonyi ajándékot is.  
- Ezek az apró figyelmességek is segítenek abban, hogy még ott-

honosabbá tegyük iskolánkat - mondta Makkainé Chmara Mari-
anna, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgató-
ja. - Hiszen az a célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten a legjobb 
oktatásban, nevelésben, fejlesztésben részesítsük a diákjainkat. A 
mai rohanó világban pedig fontos, hogy az oktatás mellett a tanu-
lóink lelkére is odafigyeljünk. A sikerhez és az esetleges nehéz-
ségek leküzdéséhez elengedhetetlen a szülők és a pedagógusok 
együttműködése. Ennek a jó kapcsolatnak a kialakításához is hoz-
zájárulnak ezek a közös programok, mint a szülő-nevelő bál is. 
Lezártuk az első félévet, sok szép bizonyítvány született, és úgy 
gondolom, hogy a munka után a terheket kicsit letéve, lazíthatunk 
egy kicsit. Jó kibújni a mindennapok skatulyájából és megfelelés 
nélkül együtt lenni, beszélgetni, kikapcsolódni. 

ema
Fotók: Nagy Zoltán
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„Rengeteg érdekes változata van min-
den növénynek, babból például ötven 
fajta biztos bekeveredik a börzéken.”

Kiss Dorottya

F. Nagy Zsuzsanna (jobbra) mutatta be a magkollekciót az érdeklődőknek.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 14-15. (szombat-vasárnap)
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL
Február 19. (szerda) 19.00 óra
OPERETT GÁLA
Sybill
Február 25. (kedd) 18.00 óra
A MI JÓZSINK ERZSIKE
pódium előadás
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.
Február 17. (hétfő) 17.00 óra
CSILLAGLESEN
Az égbolt rejtett szépségei
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Február 20. (csütörtök) 17.00 óra
CSÜTÖRTÖKI TÖRI
Az utolsó magyar király
Előadó: Kiss Zoltán középiskolai történelemtanár
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A TÜNDÉR
Weöres Sándor versillusztrációk
Kóra Judit illusztrátor kamarakiállítása
Látogatható: február 22-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Február 20. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Február 21. (péntek) 17.00 óra
TERMÉSZETJÁRÓK „NYÁRIDÉZŐ” SOROZATA  
Hajózás a Níluson
Előadó: Illés Lászlóné, Illés László
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 25. (kedd) 16.30 óra
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Portré készítés tojástartóból
Vezeti: Barnóczki Ulrike és Pomichal Anna gyermekkönyv-
tárosok
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Belépődíj: 300 Ft
Február 25. (kedd) 17.00 óra
TÉNYEK, TÉVHITEK A TUDOMÁNYBAN
A titokzatos Holt-tengeri tekercsek
Qumrán titkai
Előadó: Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 26. (szerda) 10.00 óra
LELKI FITNESZ VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISGYERME-
KES ANYUKÁKNAK
Leválási bonyodalmak
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 18. (kedd) 16.00 óra
FONALVARÁZS 
Kötő-horgoló klub
A foglalkozást koordinálja: Vig Edit
Február 25. (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 13., csütörtök

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

Február 19., szerda
18:00 HétHatár: Költségvetés első olvasatban -  Az év mun-
kahelye - Tűzoltógyakorlat a Derkóban - Katolikus farsang 

18:15 Hétről-Hétre: Kultúrházak éjjel-nappal -  Cserkészfar-
sang - NŐ az esély

Könyvtárat mindenkinek
Újdonságokkal várja olvasóit a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár ebben az 
évben, emellett a már hagyományos 
programjaikat is szervezik. Az év el-
ső felében egy kérdőív kitöltésére kérik 
jelenlegi és jövőbeni olvasóikat, melyek 
elektronikusan és papíralapon is ren-
delkezésre állnak, hogy még jobban 
megismerjék az egyes korosztályok igé-
nyeit. Addig is zajlik az élet a könyv-
tárban, sorra jönnek a rendezvények, 
foglalkozások. Az idei év főbb iránya-
iról Kázsmér Ágnes könyvtárvezetővel 
beszélgettünk. 

- Igyekszünk minden évben kicsit meg-
újulni, minél szélesebb használói kör felé 
nyitni - mondta Kázsmér Ágnes -, január-
ban például új olvasói akciót indítottunk. 
Keressük az év könyvhajhászát, azokat a 
tagjainkat fogjuk értékes nyeremények-
kel jutalmazni, akik az év folyamán a leg-
több dokumentumot kölcsönzik. 
- A könyvtárba nem csak kölcsönözni jár-
nak az emberek, hisz egyre több a prog-
ram, a foglalkozás. 
- Több új témában is indítottunk klubo-
kat, előadásokat havi rendszerességgel. 
Az „Inkább könyvet könyvklubban” a 
résztvevők havonta oszthatják meg egy-
mással a közösen kiválasztott könyvvel 
kapcsolatos élményeket, a beszélgetések-
hez bármikor lehet csatlakozni, fiatalo-
kat és idősebbeket egyaránt várnak. Szin-
tén elstartolt a „Kezedben a jövőd!” élet-
módváltó programsorozat is, melynek ke-

retében különböző praktikus tanácsokkal 
látjuk el azokat, akik szeretnének egész-
ségesebb életmódra váltani, de nem tud-
ják, hogyan kezdjenek hozzá, és azokat 
is, akik már elindultak az úton, de sze-
retnének tudatosan továbbhaladni rajta, 
és megtenni mindent egészségük meg-
őrzése érdekében. Holtomiglan - Holto-
diglan címmel öt- alkalmas előadássoro-
zat indult egy nagyon izgalmas, a legtöbb 
embert érintő témában, amely a párkap-
csolat. A havonta jelentkező előadásokon 
az érdeklődők eszközöket és módszereket 
ismerhetnek meg a boldog párkapcsolat 
működtetéséhez.
- Mi lesz a már meglévő sorozatokkal? 
- Megújult például az Ökokalauz, az év 
során a természetvédelem, környezetvé-
delem jegyében szervezünk előadásokat. 
Februárban a kertészkedők örömére Mag-
börzével indítottunk (lásd külön írásun-
kat - a szerk.), de lesz gyógynövénytúra 
is, és meghívunk egy-egy elhivatott szak-
embert, akik előadást tartanak majd a ma-
dármentésről és a veszélyeztetett állatok-
ról is. Idén is lesz Vakrandi a könyvekkel! 
Februárban olvasóink számára kölcsö-
nözhető meglepetéscsomagokat készí-
tünk, amelyek tartalmával otthon ismer-
kednek majd meg. Ha sikeres a találko-
zás, ajánlhatják másoknak is. A digitális 
tudás előtérbe kerülését szem előtt tartva 
speciális témákban szervezünk foglalko-
zásokat, amelyek a közérdekű informá-
cióktól a bonyolultabb technikákig terje-
dően adnak ismereteket bármely korcso-
port számára. Márciusban a Digitális Jó-
lét Program keretében lehetőséget biz-

tosítunk a 3D nyomtatás megismerésére 
kreatív élménybemutatón keresztül. 
- A jeles napokra készül már a könyvtár?
- Természetesen. A költészet napja alkal-
mából április 15-ére egész napos prog-
rammal készülünk, amelyet úgy állítot-
tunk össze, hogy minden korosztály talál-
kozhasson a vers élményével. Beiratko-
zási akciónk keretében a tagdíj egy ked-
venc vers, vagy versrészlet elmondása, il-
letve felolvasása lesz, amelyeket kinyom-
tatva aztán elhelyezünk a könyvtár vers-
falán. Az általános iskolásoknak irodal-
mi akadályversenyt, a középiskolásoknak 
rendhagyó irodalomórát kínálunk, estére 
pedig Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert 
lesz a vendégünk. Az Ünnepi Könyvhé-
ten is több emlékezetes találkozást szer-
vezünk népszerű írókkal, többek között 
ellátogat hozzánk Fábián Janka, kedvelt 
írónő is. Júliusban újra lesz az alsós di-
ákoknak nyári olvasótábor, és a felsősök-
nek önismereti tábor, amelyek még szer-
vezés alatt vannak, de lehet rájuk jelent-
kezni. A nyár folyamán új helyszínen, a 
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő te-
rületén strandkönyvtári szolgáltatással je-
lenünk meg, amellyel lehetőséget bizto-
sítunk a strandolóknak, hogy a fürdőzés 
ideje alatt is térítésmentesen igénybe ve-
hessék szolgáltatásainkat.  A táborok ki-
vételével könyvtárunkban minden prog-
ram ingyenes. Az újdonságok mellett a 
már megszokott családi és ismeretterjesz-
tő programokkal is várjuk látogatóinkat.

Fodor Petra
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A Vakrandi februári kínálata.

Néhány címszó azért utal a meglepe-
téscsomag tartalmára.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2020. február 19-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

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 közterületeken 
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-
508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

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 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes 
óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biz-
tosítása érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

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. - 
augusztus 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

A református óvoda 
nyári zárva tartása

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot, 
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tisza-
újvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

ZÁRVA
2020. július 20. - augusztus 14.
2020. augusztus 03. - 14. A Tiszaújvárosi Napközi Ottho-

nos Óvoda Bóbita épülete bizto-
sítja az összevont ellátást.

NYITVA
2020. augusztus 17 - 31. Nyitva és összevont ügyeletet 

biztosít a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Óvoda.

2020. szeptember 1-jétől az épület minden csoportja teljes nyit-
vatartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a 
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben 
értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. február 14-én (pénteken) 10,00 órától ülést 
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyisé

Farkas Sándor
elnök

Ruhák a romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok 
részére használt ruhákat és egyéb dolgokat oszt 2020. feb-
ruár 15-én (szombaton) 9,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, 
Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2020. február 14. (péntek).
 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Nyugdíjas közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2020. március 3-án 
14.30 órától tartja éves közgyűlését, amelyre ezúton tisztelet-
tel meghívom tagjainkat. (Határozatképtelenség esetén az is-
mételt közgyűlés megtartása 15.00 órától lesz.)
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazin-
czy út 2.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2019. évben végzett munkájáról
Előadó:  Varjas Lászlóné   elnök
2. Beszámoló az egyesület 2019. évi gazdasági munkájáról
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a Felügyelőbizottság 2019-ben végzett mun-
kájáról
Előadó: Kapus Erzsébet bizottsági elnök
4. Egyebek.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelené-
sükre számítok.

Varjas Lászlóné elnök

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

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

Gondozóház 10.00 - 11.00 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!

8. oldal 2020. február 13.Közlemények

A Tündérkert óvoda június 29. és július 24. között biztosít 
összevont ügyeletet.



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 

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

Lakossági adatgyűjtések

Orvosigazgató beosztás

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-
13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alap-
ján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátá-
sért felelős orvosigazgató beosztás (ma-
gasabb vezetői megbízás) ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: a veze-
tői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő mun-
kakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nincs szükség, 
ha a közalkalmazott a kinevezéskor lega-
lább 5 éves, költségvetési szervnél eltöl-
tött szakmai gyakorlattal rendelkezik. El-
lenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hó-
nap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakor-
lója: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Váro-
si Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompe-
tencia körébe tartozó munkavégzés a jog-
szabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglal-
tak, valamint a munkaköri leírás alap-
ján, így különösen a járóbeteg-szakellá-
tás orvosszakmai feltételeinek biztosítá-
sa, a gyógyító-megelőző tevékenység ter-
vezése, szervezése, ellenőrzése, irányítá-
sa, különös figyelemmel az egészségügyi 
szolgáltató szakmai követelményeknek 
megfelelő folyamatos és gazdaságos mű-
ködtetésére, illetve a rendelőintézet Szer-
vezeti és Működési Szabályzatában meg-
határozott további feladatok ellátása, a 
43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. 
§ (2)-ában meghatározott feladatok ellá-
tása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányren-
delet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, 
szakorvosi képesítés, legalább öt év gya-
korló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés, vagy 
egészségügyi (szak)menedzseri képe-
sítés, vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jog-
szabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával való rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, 
illetve a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény alapján jogosultság 
három hónapot meghaladó tartózkodásra.
• vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg a fentebb megjelölt közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló 
dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét 
igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak 
megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a je-
lentkező által benyújtott dokumentumo-
kat az azt véleményező, elbíráló szemé-
lyek és testületek (ideértve különösen a 
munkáltató szervezet véleményező bi-
zottságát, Szakmai Vezető Testületét) 
megismerhetik, és a jelentkező az álta-
la benyújtott iratanyagban foglalt szemé-
lyes adatainak az eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány annak igazolásá-
ra, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdése-
iben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglété-
ről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járó-
beteg-szakellátási (legalább rendelőinté-
zeti) szakmai profilú egészségügyi szol-
gáltató működtetésében szerzett szakmai 
tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi in-
tézmények és szolgáltatók közötti szerve-
zésében, betegút menedzsmentjében szer-
zett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfo-
kú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szin-
tű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett ve-
zetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban 
szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 5/50144/2020. 
valamint a munkakör megnevezését: já-
róbeteg-szakellátásért felelős orvosigaz-
gató  
• Személyesen a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet székhelyén: 3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 11-13., II. eme-
let, 206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. március 20.
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. 
(XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában fog-
laltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
március 31.
A munkakör betölthetőségének várható 
időpontja: 2020. április 1.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megje-
lenés dátuma: 2020. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információ a 49/544-600-as tele-
fonszámon kérhető.

Városfejlesztési 
és városüzemeltetési 
munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hir-
det 1 fő városfejlesztési és városüzemeltetési munkatárs munka-
kör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 
szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
- műszaki középiskolai-, vagy felsőfokú végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március  4.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Gyógymasszőr 
munkakör

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

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

9. oldal2020. február 13. Hirdetmények



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

Tiszaújváros, Juhar közben 
garázs eladó. Akna, padlás, 

villany van. 
Tel.: 20/9122-807

Tiszaújvárosban 42 nm-es I. 
emeleti 1+1/2 szobás lakás 
kiadó. Kéthavi kaució szük-

séges.
Érd.: 06-70/413-9421

Szakképzett ápoló-

nő vállal egyénre sza-

bottan teljes körű 

idősgondozást, igény 

szerint kötözést, 

szakápolást.

 Tel.: 70/ 424-9376

A Bartók B. úti garázssoron 

a D18-as garázs 

hosszabb távra kiadó.

Érd: 06-20/402-9619 
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A Sportcentrum eseményei 
Február 15. (szombat)

Labdarúgás
FCT - Balmazújváros
09.00	 U17-es	csapatok	edzőmérkőzése	 Műfüves	pálya
11.00	 U19-es	csapatok	edzőmérkőzése	 Műfüves	pálya
13.00 Sajószöged - Görbeháza
	 felnőtt	csapatok	edzőmérkőzése	 Műfüves	pálya
09.00	 Kajak	Regionális	Erőfelmérő	 	 	
	 	 	 															Edzőterem,	Atlétikapálya

Február 16. (vasárnap)
Teremlabdarúgás
09.00	 Megyei	futsal	torna	 Edzőterem,	Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 FCT - KBSC
	 U15-ös	csapatok	edzőmérkőzése	 Műfüves	pálya

AtlétikA. Január közepén megkezdődött az atléták fedett-
pályás idénye. A Tiszaújvárosi Sport Club versenyzői első al-
kalommal a felnőttek számára kiírt Budapest Nyílt Fedett-
pályás Bajnokságán indultak.

Ezen	a	versenyen	Kiss	Csaba	60	m-en	7,01	mp-cel		5.	helyezést	
ért	el,		200	m-en	szintén	5.	lett	(27,97	mp)	eredménnyel.	Mészá-
ros	Liza	ugyanezekben	a	versenyszámokban	a	középmezőnyben	
végzett.	Csaba	a	Magyar	Atlétikai	Szövetség	felnőtteknek	kiírt	
Budapesti	Fedettpályás	Atlétika	Versenyén	még	egy	lapáttal	rá-
tett,	és	60	m-en	a	kiemelkedő	2.	helyet	érte	el	6,94	mp-es	idővel.
Az	 utánpótlás	 korúak	 január	 19-én	 Székesfehérváron	 vettek	
részt	 egy	 nagyszabású	 versenyen.	Kiemelkedően	 szerepelt	 Is-
pán	Réka	Panna	az	újonc	korcsoportban,	60	m-en	4.	lett,	mögöt-
te	Nagy	Helga	végzett.	Ők	indultak	távolugrásban	is,	ahol	Réka	
4,46	m-el	5.	helyezést	ért	el,	míg	Helga	a	13.	lett.	60	m-en	Lindi	
Márton	nagyon	jó	versenyzéssel,	és	jó	eredménnyel	(7,67	mp)	6.	
helyet	ért	el.	Karikó	Zsolt	távolugrásban	a	serdülők	között	5,27	
m-rel	10.,	Varga	Panna	ugyanebben	a	korcsoportban	a	 lányok	
között	4,31-gyel	19.	helyezést	ért	el.
Február	1-jén	és	2-án	Budapesten	volt	az	újonc	országos	bajnok-
ság.	Ispán	Réka	Panna	és	Nagy	Helga	itt	is	kiemelkedően	sze-
repelt.	Réka	4.	helyezést	ért	el	60	m	síkfutásban	8,53-as	idővel,	
míg	Helga	6.	helyezett	lett	8,55-ös	idővel.	Helga	indult	az	igen	
erős	távolugró	mezőnyben	is,	és	4,44-gyel	14.	lett.	

Az országos elitben

kosárlAbdA. A bajnokság 22. for-
dulójában a Knipl Kft. Bonyhádi KSE 
csapatát fogadta a Tiszaújvárosi Pho-
enix.  Ez a nap a pontatlan dobások-
ról szólt a Martin nélkül felálló Phoe-
nix számára, így fájó vereséggel végző-
dött a találkozó.

Phoenix KK - Bonyhádi KSE
73-86 (21-16, 19-25, 9-17, 24-28)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Pöstényi	Zoltán	(15/3),	Kiss	Balázs	(11),	
Szilasi	Bence	(4),	Kovács	Zoltán	(12/6),	
Lajsz	 Gergely	 (10).	 Csere:	 Tóth	 Viktor	
(11),	Lenke	Balázs	 (-),	Taskó	 István	 (-),	
Szabó	 Norbert	 (1),	 Orliczki	 Bence	 (2),	
Molnár	Bence	(7).	Vezetőedző:	Szendrey	
Zsombor.
Jó	 játékkal	 kezdte	 a	 Phoenix	 a	 mérkő-
zést,	 az	 első	 negyed	 közepén	már	 13-4-
es	vezetést	mutatott	az	eredményjelző.	A	
Bonyhád	ekkor	 találta	meg	a	 ritmust,	 és	
fokozatos	felzárkózásba	kezdett.	A	hazai	

gárda	ekkor	még	jól	tartotta	magát,	és	si-
került	megőrizni	öt	pontot	az	előnyből.
A	második	etap	elején	kezdtek	gyülekez-
ni	a	viharfelhők.	A	Tolna	megyeiek	gyors	
távoli	dobásokkal	zárkóztak	fel	egy	pont-
ra,	és	ettől	kezdve	rendkívüli	pontosság-
gal	 értékesítették	 a	 kívülről	 eleresztett	
kísérleteket.	A	 tiszaújvárosi	 fiúkat	 ezzel	
szemben	mintha	elhagyta	volna	dobófor-
májuk;	a	negyed	harmadik	percében	hát-
rányba	kerültek,	s	ezek	után	nekik	kellett	
a	 fordításért	 küzdeniük.	 A	 szünet	 előtti	
percekben	sikerült	megtalálni	a	koncent-
rációt,	így	minimális	különbséggel	kezd-
hették	meg	a	csapatok	a	második	félidőt	
(40-41).
Biztatóan	 alakultak	 a	 harmadik	 negyed	
első	mozzanatai.	A	két	gárda	fej-fej	mel-
lett	haladt,	a	Phoenix	egyenlített,	majd	a	
harmadik	 percben	 a	 fordítás	 is	 összejött	
(47-45).	A	Bonyhádnak	azonban	tovább-

ra	is	jól	mentek	a	távoli	dobások,	így	ha-
mar	visszavették	a	vezetést,	és	az	etap	vé-
gére	kilencpontos	hátrányba	szorították	a	
hazai	gárdát	(49-58).

A	záró	játékrész	sem	volt	esélytelen	a	ti-
szaújvárosiak	számára,	egy	megtalált	do-

bóformával	 behozható	 lett	 volna	 a	 kü-
lönbség	-	főleg	úgy,	hogy	a	harcossággal	
nem	volt	gond	egy	percig	sem	a	mérkőzé-
sen.	Nem	sikerült	azonban	javítani	a	pon-
tosságon,	a	negyed	során	 többször	 is	 el-
lépett	a	Bonyhád	16-17	ponttal.	Kemény	
küzdelemben	 jöttünk	 fel	 újra	 és	 újra	 tíz	
egységre,	 ennél	 közelebb	 azonban	 nem	
kerülhettünk	magabiztosan	 játszó	 riváli-
sunkhoz.	A	végeredmény	ugyan	nem	ki-
ütésszerű,	de	mindenképpen	fájó.
Szendrey Zsombor: Elsősorban	 gratulál-
nom	 kell	 az	 ellenfélnek,	 mert	 megérde-
melten	nyert.	Mondhatom,	hogy	esélyünk	
sem	volt	hazai	pályán.	Kilenc	százalékkal	
dobtunk	kívülről,	és	ez	meg	is	pecsételte	
a	sorsunkat.	Nekik	beestek	a	dobásaik,	az	
önbizalmuknak	ez	megfelelő	volt,	mi	pe-
dig	 éppen	 ennek	 ellentétei	 voltunk.	Ma-
gam	sem	értem	teljesen	a	helyzetet:	hul-
lámvasúton	ülünk,	egyszer	 fent	vagyunk	
a	 csúcson,	 és	 győzünk	 papíron	 nehe-
zebb	ellenfelekkel	szemben,	máskor	meg	
akár	 hazai	 pályán,	 akár	 idegenben	 kika-
punk	 gyengébbnek	 számító	 csapatoktól	
is.	Nincs	más	dolgunk,	mint	 tovább	dol-
gozni	és	javítani	a	hibákat.

Hét a hálóban a hétvégén
lAbdArúgás. Az alapozás harmadik 
hetének végén a megyei I-es, jelenleg 4. 
helyezett Hidasnémeti csapatával ját-
szott felkészülési mérkőzést a TFCT. 

 Tiszaújváros - Hidasnémeti 
7-0 (3-0) 

TFCT:	 Herceg	 -	 Bokros,	 Lippai,	 Gelsi,	
Tóth,	Kulcsár,	Burics,	Márton,	Pap,	Kris-
tófi,	Bene,	Cserék:	Galambvári,	Hussein,	
Kundrák,	Horváth	
Gól:	Kristófi	3,	Pap	2,	Tóth,	Kundrák.
A	25	fős	kerettől	függetlenül	csak	négyet	
tudott	cserélni	a	Tiszaújváros,	mivel	a	sé-
rültek	névsora	a	héten	Molnárral	 tovább	
bővült.	
Az	első	félidő	elején	még	tartotta	magát	
az	ellenfél,	de	hamar	kiderült,	hogy	ezen	
a	 napon	 a	 hazaiak	 könnyedén	 gyakorol-
hatják	 a	 támadásokat,	 a	 játékhelyzeteket	
és	a	gólszerzést	is.	
A	második	játékrészt	labdaszerzések	utá-

ni	kiugratások,	gólhelyzetek	és	lesek	so-
kasága	jellemezte,	de	így	is	további	4	gólt	
sikerült	szerezni.	

Még	három	felkészülési	mérkőzés	lesz	a	
bajnoki	rajtig,	a	következő	szombaton,	a	
DVTK	II.	otthonában.	

Lejtmenet a hullámvasúton

Farsang a salakon

tenisz. A Tiszaújvárosi Tenisz Club február 9-én rendez-
te meg hagyományos Farsangi Kupáját a Teniszsuli tagjai-
nak részvételével. 

Három	korcsoportban	az	alábbi	eredmények	születtek:
Haladó korcsoport: 1.	Kassai	Balázs,	2.	Fülöp	Kende,	3.	Török	
Milán. Középső korcsoport:	1.	Gulyás	Vilma	6	gy.,	2.	Fülöp	Ko-
los	4	gy,.		Alattyányi	Ádám	4	gy.,	Varga	András	4	gy,	3.	Ágoston	
Attila.	Kezdő	korcsoport:	1.	Ugrai	Havas	Simon,	2.	Ugrai	Havas	
Dani,	3.	Hudák	Hanna.
A	teniszklub	köszönetet	mond	a	verseny	lebonyolítását	szpon-
zoráló	szervezeteknek:	Tiszaújváros	önkormányzatának,	a	Hor-
váth	és	Társa	vállalkozásnak	és	a	Scarpa	Pizzériának.

Maja az élen
kAjAk-kenu. A TKKSE kis létszámmal ugyan, de részt 
vett a február 9-én Győrben rendezett országos fizikai fel-
mérő versenyen. Hatalmas mezőny gyűlt össze minden kor-
osztályban és óriási küzdelmek után dőltek el a helyezések.

A	tiszaújvárosiak	eredménye:	Horváth	Maja	U-15	évfolyam	1.,	
Murvai	Lúcia	U-16.	évfolyam	16.,	Szűcs	Milán	U-15.	évfolyam	
5.,Takács	Márton	U-16.	évfolyam	3.	helyezés.

Férfi NBI/B Zöld csoport állása
1.	Ceglédi	KE	 	 20	 16	 4	 1656-1421	 36
2.	Pécsi	NKA	 	 19	 15	 4	 1562-1320	 34
3.	Újpest-MT	 	 20	 14	 6	 1547-1388	 34
4.	Concordia	Motax	KC	Pápa	 20	 12	 8	 1534-1496	 32
5.	Vásárhelyi	Kosársuli	 	 20	 11	 9	 1568-1587	 31
6.	KTE-Duna	Aszfalt	 	 21	 11	 10	 1568-1500	 32
7.	Óbudai	Kaszások	 	 21	 11	 10	 1521-1531	 32
8.	Széchenyi	E.	Győri	KC		 20	 10	 10	 1577-1573	 30
9.	Szolnoki	Olajbányász	U23	 20	 9	 11	 1396-1448	 29
10.	SMAFC	 	 21	 9	 12	 1582-1612	 30
11.	DEAC	U23	 	 19	 8	 11	 1234-1394	 27
12.	Knipl	Kft.	Bonyhádi	KSE	 19	 7	 12	 1481-1531	 26
13. Tiszaújvárosi Phoenix KK 20 7 13 1500-1587 27
14.	OMNIA	Pub	&	Food	Békés	 19	 6	 13	 1568-1642	 25
15.	EKE	Eger	KOK	 	 19	 3	 16	 1292-1556	 22
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Kovács (33) hat kísérletből két hárompontost értékesített. A csapat 32-ből 3-at!!

Családias volt a hangulat.

Pöstényi (6) volt a legeredményesebb, 15 pontot szerzett.

Gyakorolhatták a támadásokat, a játékhelyzeteket.



Finom illatok fogadtak bennünket a Köz-
ponti Étterem konyháján. Kétszázötven 
adag kocsonya gyöngyözött lassan, gőzölgött 
már órák óta a hatalmas edényben. 

- Reggel tíz órakor kezdtük el főzni - mondta Be-
nőcs Ferencné szakács -, most fogjuk majd szét-
adagolni tányérokba. Ez a klasszikus kocsonya, 
van benne 120 kiló köröm, 40 kiló csülök, fok-
hagyma, vöröshagyma, szemes bors, só és ételí-
zesítő. Mindig így szoktuk készíteni, régen is így 
csináltuk. Arra kell figyelni, hogy ne főjön na-
gyon, ne zubogjon, mert különben zavaros lesz.
Másnapra meg is dermedt a kocsonya, rendben 
lezajlottak az előkészületek, minden készen 
állt, kezdődhetett a bál. 
- Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan együtt 
vagyunk - mondta Dr. Fülöp György polgár-
mester -, hogy ilyen sok mosolygós arcot látok. 
Annak is, hogy szinte valamennyi képviselőtár-
sam eljött, hiszen fontosnak érezzük, hogy le-
gyenek ilyen alkalmak, amikor személyesen is 
találkozunk. A politika az elmúlt években szép 
lassan elszakadt az emberektől, a mindenna-
poktól. Itt a városban az elődöm, Bráz György, 
és mi magunk is arra törekedtünk, hogy ne sza-
kadjunk el az emberektől, mert akkor jó poli-
tikát nem lehet csinálni. Ezt a várost anélkül, 

hogy önökkel beszélgetnénk, nem tudjuk jól 
vezetni - mondta.
A bálra több mint kétszázan érkeztek, többen 
először. 
- Annak ellenére, hogy már tizenkét éve nyug-
díjasok vagyunk, mi is először vagyunk itt 
- mondta Török András -, a rendezvényekre 
egyébként el szoktunk jönni, a kirándulásokon 
részt szoktunk venni.
Barankovics Sándor is „elsőbálozó”. 
- A szomszédom mindig eljön ide - mondta -, 
meg innen hordja az ebédet is, úgyhogy rábe-
szélt. Szeretem a kocsonyát, a héten is ettem 
már egyszer, mert a lányomék disznót vágtak, 
aztán főztek. 
Ferencz Gyuláné a nyugdíjas egyesületnél dol-
gozik, általában ott van a rendezvényeken, per-
sze a kocsonyát is nagyon szereti. 
- Jól szoktam itt magam érezni, jó társaságban, 
a jegyek is hamar elkelnek általában - mondta -, 
a kocsonyát úgy szeretem, ha van benne bőrös, 
zsíros és sovány hús is. Persze a bál is nagyon 
jó, megválasztjuk a bálkirályt és a királynőt.
A vacsora után nem kellett sokat várni, a bálo-
zók hamar birtokba vették a táncparkettet, majd 
a játékos vetélkedőben Váradi József és Váradi 
Józsefné személyében megválasztották a bálki-
rályt és a bálkirálynőt. 

Fodor Petra

Hagyományok, kocsonya, bál 
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