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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Dr. Fülöp 
György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdései-
re. Március 4-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Ti-
szaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket elő-
zetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail cí-
men március 4-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 
49/341-844, 341-755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

Cserkészfarsang
Tiszaújvárosban

/6. oldal 

Építésügy 
a Kormányhivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy központi jogsza-
bály-módosulás következtében 2020. március 1-jétől az épí-
tésügyi feladatokat a jegyző helyett a Kormányhivatal látja 
el.  Ettől a naptól kezdve a személyes ügyfélfogadás Tiszaúj-
városban a Kazinczy Közösségi Ház (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) I. emeletén történik.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyez-
ni 2020. március 15-én (vasárnap) 18.30 órától a Petőfi szo-
bornál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében részvéte-
li szándékukat írásban jelezzék március 11-én (szerda) 12.00 
óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a 
koszorúzó személy(ek) nevét. 
A koszorúkat a művelődési központban március 15-én 10.00 
órától 16.00 óráig lehet leadni: Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Tel/fax: 49/542-004, e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

      Mátyás Zoltán
 igazgató

Fának csapódott 
Súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba azt a 
férfit, aki szombaton az esti órákban a 35-ös főútról lesodró-
dott és egy fának csapódott személyautójával. A gépjármű Ti-
szaújváros felől haladt Sajószöged felé, amikor tisztázatlan 
körülmények között áthajtott a szemközti sávba, majd letért 
az úttestről és a vízelvezető árokban egy fának ütközve állt 
meg. Az autóban egy személy tartózkodott, akit az Országos 
Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak.  

Fejlődés fejlesztési hitelből
Tiszaújváros hetilapja      2020. február 27.      XXXVIII. évfolyam, 9. szám

Az önkormányzatoknak évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig - határozatban kell megállapítaniuk az 
adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható össze-
gét. Tiszaújváros képviselő-testületének hosszú idő óta nem volt ilyen feladata - illetve az összeg nulla volt -, hiszen az ön-
kormányzat nem vett fel hitelt. Most azonban változott a helyzet. Cikkünk a 3. oldalon. 

Volt egyszer egy TVK
Volt egyszer egy TVK címmel nyílt kiállítás a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban. A tárlat egészen a ’60-as éve-
kig kalauzol vissza korabeli fotókkal, dokumentumok-
kal, az egykori vegyipari vállalatnál készített termé-
kekkel. A kiállított tárgyak között van az a tabló is, ami 
2011-ben a  Tiszai Vegyi Kombinát fennállásának 45. 
évfordulójára készült. A táblát tavaly koszosan, törötten 
találták meg, azóta megtisztították, kijavították, kiállítot-
ták. Az egykori gyáróriás archívuma 2019-ben került a 
tiszaújvárosi helytörténeti gyűjtemény tulajdonába, en-
nek egy szeletét nézhetik meg az érdeklődők április 4-ig 
a könyvtárban.      

A koronavírusról egyeztettek
Szerda délelőtt egyeztető megbeszélést hívott össze Dr. Fülöp György a polgármesteri hivatalban. A megbeszélésen jelen volt 
Nagyné Kántor Judit a rendelőintézet főigazgatója, valamint a város jegyzője Juhos Szabolcs is.  A szakemberek arról egyeztet-
tek, hogy milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a koronavírus európai megjelenése kapcsán a helyiek biz-

tonságát szavatolni tudják. A MOL Petrolkémia te-
rületén épülő beruházáson a vírus által érintett or-
szágokból érkezett vendégmunkások is dolgoznak, 
ezért mindent meg kell tenni, ami a helyiek bizton-
ságát szolgálja - fogalmazott lapunknak a polgár-
mester, majd hozzátette:
 - Ma reggel egyeztettem a MOL vezérigazgatójá-
val, a thyssenkrupp vezetőivel, ők minden szüksé-
ges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a ví-
rus ne jelenjen meg a városban, vagy ha megjelen-
ne, akkor meg tudják a város lakosságát ettől óvni. 
Pap Zsolt alpolgármestert pedig megkértem, hogy 
haladéktalanul hívja össze a MOL, a thyssenkrupp 
és az önkormányzat egyeztető munkacsoportját. 
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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. 
Tisztelettel kérem a még iskolába járó katolikus gyermekek szü-
leit, hogy a 2020/2021-es tanév iskolai hit- és erkölcstan ok-
tatásával kapcsolatos tájékoztatási nap időpontjáról érdeklődje-
nek az iskolájukban, hogy a kereszteléskor fogadott ígéretük-
nek megfelelően szeptembertől katolikus hitoktatásban része-
sülhessen gyermekük. Az óvodai hitoktatásra a gyermek felvé-
telekor kell jelentkezni, illetve a már óvodáskorúak az óvodave-
zetőnél jelezzék, hogy katolikus hitoktatásban szeretnék része-
síteni gyermeküket.
Február 28. 18.30 jegyes kurzus első alkalom. Akik 2020-ban há-
zasságot szeretnének kötni templomunkban, jelezzék a plébánián.
Február 29. szombat 18.30 „ifihittan”. Várom az újonnan csat-
lakozókat is. 
Nagyböjti péntekeken 17.30-tól keresztúti ájtatosság végzése 
templomunkban.
Március 1. gyermekmise 11 óra, utána elsőáldozók, bérmálko-
zók szüleinek megbeszélés a templomban.
Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés 7. alkalma 
március 5., 17.00, előadó Dr. Czapkó Mihály prefektus.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. A keresztelőkre 
minden hónap 3. vasárnapján kerül sor. 
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. 
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 Nagy lenyugvási istentisztelet Krétai Szent 
András bűnbánati kánonjának olvasásával. Pénteken 17.30 Elő-
reszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton 8.00 Szent Li-
turgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 
11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.30 esti istentisztelet. 
Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Református
Tiszaújváros
Február 27-28-án (csütörtökön és pénteken) 17.00 órakor bűn-
bánati alkalmat tartunk az imateremben. 
Március 1-jén (vasárnap) 11.00 órakor úrvacsorával egybekö-
tött istentisztelet lesz böjt alkalmából, és párhuzamosan gyer-
mek-istentiszteletet tartunk ovisok és kisiskolások részére az 
imateremben. 15.00 órakor kezdődik a konfirmáció előkészítő.
Tiszaszederkény
Február 27-28-án (csütörtökön és pénteken) 18.00 órakor bűn-
bánati alkalmat tartunk.
Március 1-jén (vasárnap) 09.30 órakor úrvacsorával egybekö-
tött istentisztelet lesz böjt alkalmából.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk,

 Tarjányi Mihály 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Farkas lászlóné julika óvó néni 
(szül.: PaPP júlianna)

 86 éves korában elhunyt. Temetése 2020. 
március 05-én (csütörtök) 14.30 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

Kérjük, kegyeletüket 
                        egy szál virággal róják le. 

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 mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 1-ig (vasárna-
pig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd március 2-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)  látja el.  A telefonos ké-
szenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre ál-
lás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszer-
tár 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

Keresztény 
előadássorozat

Ki tartja kezében a világot? Néhány titkos csoport (G8, Bil-
derberg csoport, Illuminátusok) vagy az élő Isten? Egy új vi-
lágrend születőben. Előadó: Molnár István gyülekezetvezető
Időpont: 2020. február 27. 17 óra. Helyszín: Tiszaújváros, 
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szervező: Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet. A belépés 
ingyenes. 

Kaffkás tagsági
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub értesíti tagjait, 
hogy a 2020-as évre március 15-ig lehet a tagsági viszonyt 
megerősíteni. Jelentkezni személyesen, tagsági könyvvel, 
csütörtöki napokon 9-11-ig a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesületének székhelyén / Kazinczy út 3./lehet.
Várjuk szeretettel új tagok jelentkezését is!

Várkonyi Ilona 
klubvezető

Kérjen online keresetkimutatást
A banki hitelfelvételhez eddig is el-
engedhetetlen volt a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) által kiállított jöve-
delemigazolás. Februártól azonban a 
NAV új szolgáltatásával, az online ke-
resetkimutatással jelentősen felgyorsul 
az igénylési folyamat. 

A keresetkimutatás pár kattintással besze-
rezhető, és ha az igénylő az adatokat rend-
ben találja, a NAV elküldi azt a KHR-t 
(központi hitelinformációs rendszert) kez-
elő pénzügyi vállalkozásnak, aki a közvet-
lenül a megjelölt banknak továbbítja.
 Jövedelemigazolást eddig személyesen 
a NAV ügyfélszolgálatain, postán vagy 

elektronikusan az „IGAZOL” nyomtat-
vány ügyfélkapus benyújtásával lehetett 
kérni. Most azonban - a NAV és a Ma-
gyar Nemzeti Bank által közösen kidol-
gozott rendszerben - az új keresetkimu-
tatás online, az eBEV-portálon keresztül 
igényelhető, ez pedig jelentősen lerövidí-
ti az ügyfél, a NAV és az adott bank kö-
zötti kommunikációt.
Az ügyfél webes kérelmére a NAV el-
készít egy kimutatástervezetet, és ha az 
igénylő jóváhagyja azt, utána elküldi a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáson ke-
resztül az előzetesen megjelölt banknak. 
A szolgáltatás további előnye, hogy nem 
kell hozzá semmilyen külön kitöltőprog-
ramot vagy alkalmazást, nyomtatványt 

letölteni, az egész folyamat végigvihető 
online bármilyen okoseszközön.
Fontos különbség, hogy a keresetkimuta-
tás - szemben a jövedelemigazolással, ami 
lezárt adóévi adatokat tükröz - a munkál-
tatók, kifizetők által havonta a NAV-hoz 
lejelentett legfrissebb adatok alapján ké-
szül. Tehát mindig az igénylést megelőző 
második hónap utolsó napjáig terjedő 12 
hónap adatait tartalmazza.
Ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, de 
igénybe szeretné venni ezt a szolgáltatást, 
akkor ügyfélkaput személyesen a NAV 
bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormá-
nyablakokban, a kijelölt postákon vagy 
akár a külképviseleteken is nyithat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szirénapróba
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2020. március 2-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Ti-
szapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz. A sziré-
nák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében 
telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer 
üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett han-
gos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás 
mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másod-
percig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos sziréna-
hang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 
másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a 
jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Büntetés
Ezzel a rejtvénnyel véget ér februári 

sorozatunk. A megfejtéseket március 

2-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. � Sokféle 2020. február 27.



Fejlődés fejlesztési hitelből

Az önkormányzatoknak évente - legkésőbb 
a költségvetési rendelet elfogadásáig - ha-
tározatban kell megállapítaniuk az adóssá-
got keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési 
kötelezettségeiknek a költségvetési évet kö-
vető három évre várható összegét. Tiszaúj-
város képviselő-testületének hosszú idő óta 
nem volt ilyen feladata - illetve az összeg nul-
la volt -, hiszen az önkormányzat nem vett 
fel hitelt. Most azonban változott a helyzet.

Amint arról beszámoltunk, a testület tavaly 
februárban egyetértett azzal, hogy Tiszaújvá-
ros önkormányzata az MFB Önkormányzati In-
frastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében 
három fejlesztési cél megvalósításának finan-
szírozására 462.194.000 Ft fejlesztési célú hi-
telt vegyen igénybe (Keleti lakóövezet kialakí-
tása 270.008.000 Ft, Szent István út 1-11. szá-
mú épület mögötti közterület rekonstrukciója 
152.186.000 Ft, Vörösmarty út meghosszabbí-
tásának kivitelezése 40.000.000 Ft.)
Tiszaújváros önkormányzata 2019 júliusá-
ban nyújtotta be a hitelfelvétel iránti kérelmét 
a Magyar Államkincstárhoz, amit a Kormány 
decemberben engedélyezett.
A törvény értelmében az önkormányzat éves 
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkez-
tető ügylet futamidejének végéig egyik évben 

sem haladhatja meg az önkormányzat adott 
évi saját bevételeinek 50%-át. Ezt figyelem-
be véve 2021-ben 2.162.000.000 Ft, 2022-ben 
2.364.500.000 Ft, 2023-ban 2.517.000.000 Ft 
fizetési kötelezettségvállalásra lenne lehetősé-
ge az önkormányzatnak. Ezzel szemben várha-
tóan 2021-ben mindössze 9.780.024 Ft, 2022-
ben 9.780.024 Ft, 2023-ban 30.984.325 Ft fi-
zetési kötelezettség keletkezik. Az összegek jö-
vőre és 2022-ben a kölcsön kamatának, 2023-
ban a tőke- és kamatának törlesztésétét tartal-
mazzák.
Ami a fejlesztési célokat illeti, a közbeszerzési 
pályázat előkészítése folyamatban van, és a ki-
vitelezők kiválasztását követően kezdődhetnek 
a beruházások. 
A Keleti lakóövezetben az építési telkek kiala-
kítása megtörtént, a Vörösmarty út mellett 9 
építési telek értékesítése, illetve 1 cseréje már 
megvalósult. Jelenleg a Babits Mihály út, a 
Kosztolányi Dezső utca, valamint a Tompa Mi-
hály utca keleti irányú folytatásában 44 ingat-
lannyilvántartásba bejegyzett építési telek ér-
tékesítésével lehet számolni. A tervek minden 
közműre elkészültek, a kivitelező kiválasztása 
után megindulhat a közművesítés. Ez magába 
foglalja a közutak és járdák megépítését, a köz-
világítás kialakítását, zárt, elválasztott rendsze-
rű csapadékvíz- és szennyvízelvezetés kiépíté-
sét telekbekötésekkel, ivóvízhálózat kiépítését 

telekbekötésekkel. A villamos-energia hálózat 
és a gázhálózat a szolgáltatókkal kötött megál-
lapodások alapján már elkészült. 
A testületi határozat szerint az ingatlanok ki-
alakítását és értékesítését úgy kell elvégezni, 
hogy az azzal kapcsolatosan felmerülő kiadá-
sok megtérüljenek.
A Szent István út 1-11. sz. épület mögött lévő 
területen megújulnak a közlekedési felületek, a 
várakozóhelyek és a zöldterületek. 102 parko-
lóhely és új közlekedési utak épülnek, valamint 
az új játszótéren játékelemekkel és új utcabú-

torokkal ellátott pihenőrészt alakítanak ki.  A 
rekonstrukció során növényzetet telepítenek, a 
meglévő burkolt felületeket felújítják, és a ví-
zelvezetést is megoldják.
A Vörösmarty út meghosszabbításával megol-
dódik az épülő és a már megépült társasházak, 
valamint a tervezett Keleti-lakóövezet gépjár-
mű forgalmának a Lévay úttal történő összekö-
tése. A beruházás részeként út és járda, közvi-
lágítási hálózat és csapadékvíz elvezető rend-
szer épül. 

F. L. 

Azonnali utalás

Március másodikától minden banknál életbe lép az Azonnali 
Fizetés szolgáltatás. Ma még csak munkanapokon, és csak ké-
tóránként egyszer történik bankközi utalás, de hétfőtől az év 
minden napján, tehát hétvégén és ünnepnapokon is, a nap 24 
órájában a banki rendszerek azonnal végre fogják hajtani a 10 
millió forint alatti utalásokat. Az Azonnali Fizetési Rendszer-
hez egy új, kényelmi szolgáltatás is csatlakozik. Ha regisztrál-
juk bankunknál az e-mail címünket, adószámunkat, vagy tele-
fonszámunkat, a fizető fél erre is hivatkozhat, nem kell hosszú 
bankszámla számokra emlékezni. A szolgáltatást minden bank 
automatikusan biztosítja, és nem jár plusz költséggel. Külföl-
di utalásokra, illetve vállalatok csoportos megbízásaira viszont 
nem vonatkozik az azonnaliság - tehát ha cégünktől így kapjuk 
a fizetésünket, akkor arra továbbra is várni kell addig, amíg vég-
rehajtják a csoportos tranzakciót.

SPB

Algopyrint recept nélkül
Az Algopyrin 98 éve van a piacon, azó-
ta is töretlen a népszerűsége. Az elmúlt 
évtizedek egyik legkeresettebb fájda-
lomcsillapítóját 2007-ben receptköte-
lessé tették. Nem tűnt el a piacról, de 
már csak akkor válthattuk ki, ha az or-
vossal azt felírattuk. Recept ide, recept 
oda, így is vitték és vették az emberek 
a jól bevált fájdalomcsillapítót. Múlt 
szerdától azonban újra bekerült az Al-
gopyrin - és nyolc társa - a vény nélkü-
li gyógyszerek körébe. 

A döntés olyan hirtelen jött, hogy az álta-
lunk megkérdezett orvosok és gyógysze-
részek közül is többen úgy nyilatkoztak, 
hogy a gyógyszer felszabadítását megelő-
ző este olvastak róla a fészbukon kerin-
gő cikkben, sőt volt olyan eset is, hogy 
magától az Algopyrint recept nélkül ké-
rő betegtől tudták meg a patikákban. Dr. 
Szrogh Vivient a polgári Főnix Patika ve-
zetőgyógyszerészét kérdeztük  a miértek-
ről.
- Igen, valóban igaz a hír, a metamizol 
hatóanyagú készítményeket, azaz az Al-
gopyrint és társait február 19-étől sza-
badították fel, így újra recept nélkül le-

het ezeket kapni. Megmondom őszintén 
egy kicsit a szakma is értetlenül áll a tör-
ténet előtt, hiszen 2007-ben vényköteles-
sé tették, mert vérképzési zavarokat okoz-
hat, ami a fehérvérsejt szám csökkenését 
okozza és így az immunrendszer gyengü-
lését. Annyi tudunk, hogy a készítményt 
újra felülvizsgálták egy 2005-ös rende-
let alapján, ami a hatóanyagokat tekintve 
is besorolja a gyógyszereket a vény nél-
küli, avagy a receptköteles körbe, így ke-

rült újra a vény nélküli gyógyszerek kö-
zé az Algopyrin. Májustól is lesz válto-
zás a gyógyszerpiacon, hiszen az ibupro-
fen készítmények lesznek azok, melyek - 
a 600, 800 milligrammosok közül - május 
elsejétől receptkötelessé válnak. Az Al-
goflex, a Dolgit maxok, az ibumax készít-
mények, tehát minden olyan, ami erősebb 
ízületi fájdalmakra való fájdalomcsillapí-
tó, május elsejétől már fel kell íratni.

berta

Balra a vény nélkülivé vált gyógyszerek, jobb oldalon a májustól receptköteles 
fájdalomcsillapítók.

A Szent István út 1-11. sz. épület mögötti terület kertépítészeti terve a Tündérkert óvoda felől nézve. 
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Azt a kis- és nagykésit neki!
Demeter Viktor teljesen véletlenül akadt rá 
a családi hátteréből származó kincsekre. 
Nagyapja Gömör megyének egyik legjobb 
gépész-kovácsa volt, édesapja gépész, nagy-
bátyja is gépész, így kódolva volt a jövője. 
Nagyapját a háború után a felvidéki kitele-
pítések során áttelepítették Putnokra, és ha-
lála után kalandos úton Viktor örökölte a 
kovácsszerszámokat.

- Amikor a nagyszüleim meghaltak, akkor 
minden szerszám, maradék vas, meg azok a 
dolgok, amiket az öreg csinált, először elke-
rültek apám garázsába, aztán végül itt kötöttek 
ki nálam - mondja Demeter Viktor. - Itt bukdá-
csoltam bennük harminc évig - ismered azt az 
érzést, amikor harminc évig azt mondod, hogy 
ez még majd jó lesz valamire. Aztán egyszer 
meguntam, és ki akartam dobni az egészet. El-
kezdtem benne válogatni, és akkor jöttem rá, 
milyen értékek vannak nálam. Volt egy beszá-
radt festékes doboz, amiből kiállt egy kés. Az-
zal kevergettük a festéket harminc évig. Volt 
mellette egy másik kés, ami pedig tiszta szu-
rok volt. Az egyik szalonnasütés után bedob-
tam őket a tűzbe, hogy leégessek róluk min-
dent. Ekkor előjöttek a régi beütőjelek, fel-
iratok rajtuk, és kiderült, hogy a festékkeve-
rőm egy solingeni penge, a szurkos pedig egy 

századelőn gyártott amerikai fenőacél. Nagy-
apám végigdolgozta vele egész pályafutását, 
és mégsem látszik, hogy használt lenne. Ek-
kor gondoltam, hogy mégsem dobálok ki min-
dent, hanem elkezdtem a késkészítésről olvas-
gatni, és videókat nézegetni. Minden reggel 
bejárok a szüleimhez kávézni, és egy idő után 
már azt vettük észre apámmal, hogy állandó-
an erről beszélünk. Megvoltak hozzá a szer-
számok, és azzal kezdtem, hogy a régi kése-
ket rendberaktam.
- Vagyis magadtól tanultál mindent?
- Gyakorlatilag igen. Műszerész a szakmám, 
ott ugyan volt ilyen alapképzésem is, de ha el-
akadok, apámtól mindig tudok kérdezni. Ő eb-
ből írta a diplomáját, egész életében gépészettel 
foglalkozott. Amikor elkészítettem az első né-
hány késemet, akkor jöttek a haverok, és pisz-

káltak, hogy mi van, most már ehhez is értesz? 
A tizedik kés után már látták, hogy kezd alakul-
ni a dolog. Aztán amikor eladtam az első ké-
semet külföldre, akkor már csak annyit tudtak 
mondani, hogy ne már! Most pedig ott tartok, 
hogy ezt a három kést itt az egyik legjobb bu-
dapesti étterem mesterséfjének csinálom. Van-
nak késeim Németországban, Szlovákiában, 
Romániában, és Franciaországban. Íjászattal is 
foglalkozok, és ott van öt-hat késes, akik nem-
zetközi szintű művészek. Amikor egy csapat-
ba kerülünk, mindig kérdezgetem őket. A na-
gyon apró részleteket nem akarják elárulni, de 
mindig kihúzok belőlük valamit, és abból tu-
dok építkezni.
- A penge hogyan készül, milyen alapanyagot 
használsz?
- Ez elsősorban attól függ, hogy a megrendelő 
mit szeretne. Ha egy egyszerű szalonnázó kést 
akar, akkor nyilván nem kell a legdrágább alap-
anyag, tehát az is lényeges, hogy mire akarja 
használni. Ha kifejezetten ütni-vágni akarja, 
mint most nagy divat ez a bushcraft, és a balta 
nyelével akarja ütni a kést, hogy fát vágjon ve-
le, akkor azt is ki kell, hogy bírja, és azok már 
komolyabb anyagból készülnek. Az alapanya-
gok általában lágyított állapotban kerülnek ki 
a gyártótól és én hőkezelem őket, ekkor dől el, 
hogy milyen kemény lesz a penge. Megbeszé-
lem a megrendelővel, hogy mit szeretne, és ah-

hoz rendelem az anyagot. Ezután vagy a már 
meglévő formák közül választ egyet, vagy el-
kezdek tervezni, rajzolgatni, és amikor rábólint 
egy formára, akkor következik a penge kisza-
bása.
- Nagyon sokféle formájú és méretű kés van 
előttünk. Van hegyes végű, kerekített végű, de 
van olyan is, aminek íves a pengéje. Ez miért 
van így?
- A kés formája mindig a felhasználáshoz al-
kalmazkodik. Tudjuk, hogy egy szakács töb-
bek között zöldségeket is aprít, így ezt a he-
gyes végű nagy kést szeletelésre, aprításra le-
het használni. De ha leraknak elé egy fél disz-
nót, akkor azt ezzel a másik késsel bontja szét.
- Ezt honnan lehet tudni, mert én a zöldségsze-
letelő késsel például simán elkezdenék disznót 
bontani.

- Igen, de aki benne van, az azért tudja, hogy 
melyik mire való. Ezen itt elég jól meg tudom 
neked mutatni, ez egy nyúzókés, ennek íves a 
pengéje. Aki nem ért hozzá, az megmarkolja a 
kés nyelét, mert ugye az a nyele, ott kell fog-
ni. Ez nem így van, ezt úgy fogom meg, hogy 
a mutatóujjamat végigfektetem a penge tete-
jén, mert így tudom irányítani a kést, így tudok 
finoman benyúlni a bőr alá, és ahogy húzom, 
nem a húst kezdem farigcsálni vele, hanem ér-
zem a késnek a vezetését. Szépen tudom húzni 
vele az ívet a bőr alatt, ahogy adja magát. Nyil-
ván ezek a formák sok száz éves tapasztalatok 
alapján alakultak ki.
- Értem. És ez a picike, majdnem sarló alakú 
kés mire való?
- Ez például a csülök bontásánál jó, amikor be 
kell menned két csont közé, és le kell követ-
ni a formáját. Ezt lehet forgatni a húson belül, 
amíg egy nagy, széles pengét már nehéz lenne 
mozgatni. Ezzel viszont a csont mellett szépen 
tudsz vágni, vagy egy dagadót felszúrni. Ezt a 
kést szépen be tudod tuszakolni, és ki tudsz ala-
kítani vele egy zsebet a húsban. Az, hogy ki mi-
lyen kést használ, a séfektől, a felhasználóktól 
is függ. Ki mihez szokott, általában olyan for-
mát kér. A készítés folyamán elég sűrűn beszél-
getek a megrendelővel, tartjuk a kapcsolatot. 
Félkész állapotban megmutatom a kést, fogja 
meg, hogy jó-e a formája, vagy vegyek-e még 
le belőle. Tehát kétszer-háromszor is kipróbál-
ja, mire kész lesz. Ez azért van, mert úgy ké-
szítem a kést, hogy ne csak egy szezont bírjon 
ki, hanem száz év múlva is ugyanolyan legyen, 
egy életre szóljon.
- Ezek a kerekített végűek mire valók?
- Ők vadászkések. Amikor lőnek valamit, azt ki 
szokták zsigerelni ott kint a terepen, azért, mert 
a belsőségekből mintát kell behozni. A szar-
vast is legalább négyfelé szét szokták szedni 
ott helyben, mert másképp nem bírják kihozni 
az erdőből. Ezeknek a késeknek kerek a végük, 
ezekkel gyakorlatilag a bőrét is le tudja kapni. 
Nem egy elegáns munka lesz, de egy gyors zsi-
gerelést, meg egy darabolást meg tudnak ve-
le csinálni. Vagy ha a vadász kint eszik, ezzel 
meg tudja kenni a zsíros kenyerét, meg a hagy-
mát fel tudja vágni a kajába, tehát ez egy több-
funkciós kés. De itt van például ez a szerb tábo-
ri konyhakés. Régen sok hadseregben ez volt a 
gulyáságyú mellett, ez a forma. Ezzel mindent 
lehet csinálni, nagyon gyorsan lehet vele szele-
telni, tudnak vele bontani, a tükörtojást le tud-
ja venni vele a serpenyőről, vagy amit összevá-
gott, azt össze tudja húzni, és be tudja dobni ve-
le a bográcsba. Én ezt a kést imádom, csak az 
a baj, hogy amikor megcsinálok egyet, valaki 
úgyis megveszi, és nekem nincs. Mindig irigy-
kedek másra, hogy milyen jó kése van. Ilyenem 
csak akkor lesz, ha csinálok egy gyengébb mi-
nőségűt, amiről tudom, hogy úgyse fogom el-
adni.
- Beszéljünk egy nagyon fontos dologról, az 
élezésről.
- Ez egy jó játék. Amikor elkezdtem késeket 
csinálni, rengeteget kínlódtam az éllel. Éle-
sek voltak a kések, de nem éreztem azt, hogy 
félnék hozzáérni, nem volt az az átütő érzés, 
mint amikor egy szikéhez hozzáér az ember, 
és hozzátapad a bőrhöz. Mindent kipróbáltam, 

és egy kicsit másképpen csinálom, mint ahogy 
a nagy japán kardművesek szokták. Amikor 
készül a kés, még nyers állapotban, tehát hő-
kezelés előtt megcsinálom az élét nagyjából 
80%-osra, mert hőkezelés után már nagyon 
bitang meló.
- A szakember hogyan élez kést?
- Egyrészt úgy, hogy megvannak hozzá az esz-
közei, amik egy átlag háztartásban nincsenek 
meg. Egy átlagember nem vesz fenőköveket 
800-as szemcseméretűtől 6000-esig. Azon kí-
vül nincs gyakorlata, tehát össze fogja barmol-
ni a pengének a nem él részeit is. Vannak vizes 
papírok, 400-as szemcsemérettől 2000-esig, 
én azzal kezdem. Az, hogy mennyi melót igé-
nyel, pengevastagságtól, élszalag nagyságtól, 
élszögtől függ. Van, amelyikkel rendesen meg 
kell kínlódni. Vannak a köszörűkövek, azok is 
3-4000-es szemcseméretűek, ezek vízen pörög-
nek át azért, mert ha géppel dörzsölöd, akkor 
nagyon melegszik és kilágyul az anyag. Tehát 
ezt folyamatosan hűtve kell csinálni, vizes kör-
nyezetben. Ez egy örök vita egyébként. Komp-
romisszumokat kell kötni - általában sosem ért 
egyet a készítő és a felhasználó ebben az él és 
az élezés kérdésben. Én nem a legbivalyabb ja-
pán kard stílusú pengéket szeretem, amik örök-
re élesek, hanem azt szeretem, ha például van 
egy disznóölés, akkor előtte a kést a felhaszná-
ló 2-3 húzással pengére tudja igazítani. Tehát 
ne legyen annyira éltartó, de mondjuk te is meg 
tudd élezni valamilyen szinten. Nem mindegy, 
hogy tolod, vagy húzod, nem mindegy hogy 
milyen szögben tartod - de meg lehet tanulni. A 
fenésnél a kövek arra vannak, hogy elvegyenek 
az anyagból. Tehát ez levesz a késből. A fenőa-
cél és a bőrözés pedig a már meglévő élt eliga-
zítja. Tehát ezek már nem vesznek le az anyag-
ból. Ha megnézed a kés élét mikroszkóp alatt, 
az egy sorjás anyag. Amikor a fenőacélt meg-
húzod a penge vonalán, az a vonal, ahol érint-
kezik az éllel, felizzik mikronnyi vastagságban, 
és a szétálló sorjákat szépen beigazítja. Az utol-
só lépés a bőrözés, ami ennek a finomított ver-
ziója.
- Végül beszéljünk a mintákról is, ezek hogyan 
készülnek?
- A mintázás maratással készül. Tehát ez nem 
ötvös munka, nem karcolással vagy véséssel 
történik. Van savas maratás, van elektrolízi-
ses maratás - ezeknek az a lényege, hogy el-
vesznek az anyagból. A folyamat maszkolással 
kezdődik, felrajzolom a mintákat olyan anyag-
gal, ami saválló, és kitakarja azokat a részeket, 
amikről azt akarom, hogy az anyagon marad-
jon, vagy olyan vízálló anyaggal, ami az elekt-
rolízises vizes oldatban nem fog leoldódni. Ez-
után megy a savba, vagy az elektrolízisbe. Az 
elején jó sokat elrontottam, amikor próbálkoz-
tam, volt, hogy belemártottam és elszámoltam 
tízig, aztán elfogyott a kés. De van, amikor be-
festem az egész pengét, kinyomtatom a min-
tát, aztán átlátszó zsírpapírra rámásolom, in-
digóval átrajzolom a pengére, és ami az indi-
gónak a mintája, az marad a késen, az összes 
többi festéket pedig levakarom. Nagyító, lám-
pa, és tűvel visszakaparom. A múltkor csinál-
tam így egy bárdot, majdnem egy hónapig ké-
szült a rajz a két oldalára.

Surányi P. BalázsSzeletelő, disznóbontó, nyúzó, és vadászkések.

Kincseket talált a lomok között.

„Úgy készítem a kést, hogy ne csak 
egy szezont bírjon ki, hanem száz év 
múlva is ugyanolyan legyen, egy élet-
re szóljon.”
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Nézz, láss, fess!
Korbely Istvánt, a szarvasi születésű mű-
vészt már gyermekkorában elvarázsolta a 
képzőművészet. 1984 óta hivatásszerűen fog-
lalkozik a festészettel, grafikával. Ars poeti-
cájában így fogalmaz: „Képeimben a termé-
szet által nyújtott szépség és harmónia áb-
rázolására törekszem, érzem, hogy alkotása-
imban megtalálják az emberek azt a nyugal-
mat, ami a hétköznapok zajában egyre ész-
revétlenebb.” István művészete által nem 
csak ad, át is ad, hiszen rendszeresen szer-
vez festőkurzusokat felnőtteknek, nekik ta-
nítja a festészet tudományát, érzését, lelkisé-
gét, nyugalmát. A hétvégén a Tiszaszederké-
nyi Művelődési Házban hódolt szenvedélyé-
nek sokadmagával.  

- Nekem is egy tanulási folyamat ez a hét-
vége, hiszen előszedem a régi tanulmányai-
mat, technikai megoldásaimat, ezért folyama-
tos felkészülés ez nekem is. Szeretném átad-
ni azt, amit 32 év alatt kitapasztaltam szakma-
ilag. Egy ilyen kurzuson mindenki más szin-
ten van és más témát alkalmaz, nekem szimul-
tán kell ezeket a dolgokat megoldani, egyfaj-
ta tréning ez nekem is - mondja a mester Kor-
bely István, majd néhány ecsetvonással „ki-
igazítja” az egyik hétvégi növendéke festette 
pipacsszirmot. - Sokan megriadnak attól, hogy 
még nem festettek és mit fog szólni a mester, de 
ilyen nincs. Mindenki volt kezdő és mindenki-
nél van jobb is, aki itt most fest, az már többet 
tud, mint az, aki még sohasem festett, már lé-
pett egyet előre, elindult egy úton. Vannak ritka 
tehetségek, akikkel ilyen kurzusokon találkoz-

tam, akik elsőre olyat csináltak, amit én éve-
kig tanultam. 
Körbenézek a teremben, sok ismerős arcot lá-
tok. Ismerősök a boltból, az utcáról, és olya-
nok is leültek a vásznak elé, akiknek van né-
mi köze a képzőművészethez, sőt láthattuk 
már kiállításukat is. - Vannak teljesen kezdők 
is, de együtt haladunk. Reggel bemutatót tar-
tottam, alapozásról, kép felvázolásáról, és így 
építkezünk sorban. Pipacsot rajzolunk, ez lett a 
mai téma, amit közösen választottunk, de lehet 
absztrakt, nonfiguratív képeket is választani, ha 
valakinek az tetszik. Egyet biztosan szeretnék, 
ha mindenki hazavinne egy saját befejezett ké-
pet, úgy látom ezzel nem lesz gond - magya-
rázza átszellemülten Korbely István, miközben 
hétvégi tanítványait instruálja. 
A „festőtanoncok” között vannak amatőrök, 
profik és félprofik. Bármilyen tudás és tapaszta-
lat is van bennük és mögöttük egy mindenképp 
közös, a színek varázsa, a művészet szabadsá-
ga, a gondolatok szárnyalása, az alkotás öröme.
- Én teljesen kezdő vagyok, soha nem csináltam 
ilyet, csak nagyon érdekelt és nagyon szeretném. 
Általános iskolás koromban rajzolgattam, feste-
gettem, felnőttként is gondolkodtam, hogy majd 
fogok ezzel foglalkozni, meg is fogadtam, hogy 
nyugdíjasként fogom csinálni, hát itt vagyok és 
élvezem nagyon - mondja Vályi Katalin, majd 
kihátrálok a képből, mert faggatózásommal pár-
huzamosan megállt az ecset riportalanyom kezé-
ben. - Nekem ez még nagyon új és koncentrál-
nom kell arra, amit csinálok, szóval nem megy 
egyszerre a festés és a beszélgetés. 
Odébbállok egy másik vászonhoz, egy ismerős 
arc mellé. 

Heiszmann Gézánénak is valamelyest új ez a 
műfaj. Őt a képzőművészet egy másik válfa-
ja, a textilfestés varázsolta el, kiállítása is volt 
már Tiszaújvárosban. Most mégis tanulni jött a 
mesterhez, festészetet.
- Egy másik technikát tanultam meg, a selyem-
festészetet, így nekem ez most kihívás. Egé-
szen más a kettő, olyan dolgokat tudok tanul-
ni itt, mint a képek szerkezetét, kompozícióját, 
a színek összeállítását, ami segítségemre lesz 
a selyemfestésben is. Mindannyian ugyanazt 
festjük le, pipacsokat, de az én képemen más 
színek dominálnak a háttérben, én a földszíne-
ket nagyon szeretem, ez is befolyásolja, hogy 
ki, milyen színeket használ, de az éppen aktu-
ális lelkiállapot is. Szeretem ezt csinálni, azt 
hiszem könnyebb feldolgozni a hétköznapok 
gondjait, ha az ember valamiben ki tud kap-
csolódni teljesen, és csak erre figyel, nekem ez 
ilyen - nyilatkozta Heiszmann Gézáné. 
Kormos Dénes neve is ismerősen cseng az új-
ságolvasóknak. Pedagógus, politikus, oktatási 
szakember, ki honnan ismeri, művészet kedve-
lő és értő, jómaga is alkotókedvvel megáldott 
művész. A hétvégéjét ő is a kurzuson töltötte. 
Nem csak a helyben születő festményét néztem 
élvezettel, beszélgetni is legalább ilyen élveze-
tes vele, ahogy szenvedéllyel mond, mutat, ta-
nít nézni, látni, színesben, hogy más is értse a 
képen lévő mélységeket.
 - Én azért jöttem a mesterhez, mert bizonyos 
technikák érdekelnek, amit ő csinál. Régebbről 
ismerem a munkáit. Többrétegű építkezés, 
lazúrok, ő ebben nagyon profi, sok mindent ta-
nulhatok itt. Régen nagyon sokat festettem, utá-
na nagyon sokáig nem festettem, most megint, 
újra. Hiszem, hogy mindenki akkor lesz iga-
zán boldog, ha megtalálja azt a bizonyos alko-

tóelemét, amiben jól érzi magát. Lehet az bár-
mi, ami neki öröm, siker, jó érzéssel tölti el, én 
most visszataláltam ehhez. Most épp tanulok, 
úgy érzem ez hajt - mondja Dénes, miközben 
én is tanulok valamit, egy rejtelmet a festő és 
munkája közti kapcsolatról. - Van az ember-
nek elképzelése, amikor a fehér vászon elé áll, 
de utána ezt együtt csináljuk a képpel. Amikor 
megjelenik egy-egy felület, utána az kíván va-
lamit és így üzengetünk egymásnak folyamato-
san. Ez a kommunikáció nem más, mint egy kí-
sérlet színekkel, anyaggal, felülettel. A nap vé-
gén reméljük lesz belőle valami, egymásra né-
zünk és megegyezünk - magyarázza átéléssel 
Kormos Dénes. 
Ádám Ilona Éva is ecsetet ragadott fakanál 
helyett. Hétvégéjét nem a konyhában töltöt-
te klasszikus háziasszonyszerepben, inkább 
egy kortárs közösségben, képzőművészetet, él-
ményt magába szívva. Az ő munkáját is meg-
csodáltam. Hogy lehet az, hogy valaki leül a 
vászon elé, és fest, nem is akármilyet?  Aztán 
megtudtam, Ilona sem most kezdte, kiállítása 
is nyílik március 5-én a Derkó Minigalériában. 
Most itt van és tanul ecsetvonásokat, látásmó-
dot, technikákat. 
- Megvan a háttér, körvonalakban felrajzoltuk 
a pipacsot, lefestettük az egészet fehérrel és 
ezután visszük fel rá a színeket - mutatja Ilo-
na a munkafázisokat. - Két éve készítek otthon 
is képeket, rengeteg videót megnéztem, azo-
kat próbálom leutánozni, így most kapva-kap-
tam az alkalmon, hogy egy festőművésztől ta-
nulhatok. Szoktam festőkurzusokra járni, Kor-
bely mester többet is tart itt a városban idén, 
nem hagyom ki ezeket az alkalmakat - mond-
ja Ilona.

berta 

Katolikus 
iskolakrónika

kronika@tiszatv.hu

2019 októberében jelentkeztünk az ON-LION 
online többfordulós angol versenyre, melynek 
helyezettjei a következő tanulók: Papp Elizabet 
5. a / 2.,  Ale Bence 4.a / 3.,  Hudák Hanna Bor-
bála 5.b / 3. helyezést ért el. Felkészítők: Prá-
gainé Sóvári Anikó és Somogyiné Szlota Bar-
bara pedagógusok.
Az OÁTV országos angol nyelvi verseny me-
gyei fordulójába következő diákjaink jutot-
tak be: Szabó Kristóf 8.b, Szilágyi Kristóf 7.a, 
Deli Tünde 7.a,  Okváth Vivien 7.a, Tállai Zé-
tény 7.a osztályos tanulók. Felkészítők: Prága-
iné Sóvári Anikó és Pogonyi-Simon Edit peda-
gógusok.
Az úszás diákolimpia Borsod megyei döntőjé-
ben iskolánkat Galambos István 7.b osztályos 
diák képviselte. István 100 méteres hátúszás-
ban 2. helyen, míg 100 méteres gyorsúszásban 
az 5. helyen ért célba. Felkészítők: Bukovinsz-
ki József és Nemes Nándor pedagógusok.
A PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA Alapít-
vány Szent Gellért Ösztöndíját a 2019/2020-as 
tanévben Kákóczki Dorina 8.b osztályos tanu-
lónk nyerte el.
Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő peda-
gógusoknak!

Gál Benjáminné
 igazgató

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

FELHÍVÁS

SZEDERKÉNYI KI 
MIT TUD?

Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Színpadi produkciók
Időpont: 2020. április 3. (péntek) 15.00 óra
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- prózai színpadi produkció: színdarab, jele-
net, paródia, vers, próza
- zenei produkció: ének, zenekari, hangszeres
- tánc: néptánc, modern tánc, hip-hop, mazso-
rett, hastánc, társastánc
- egyéb
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is vá-
runk.
Kézműves alkotások
A beérkezett pályamunkákból kiállítást ren-
dezünk.
Kiállítás-megnyitó időpontja: 2020. április 2. 

(csütörtök) 17.00 óra
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- képzőművészet
- népművészet
- foltvarrás
- textiljáték
- kötés-horgolás
- egyéb
Egy személy vagy csoport legfeljebb 3 alko-
tással pályázhat.
Jelentkezési lap kérhető a Derkovits Művelő-
dési Központban, a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban, valamint letölthető az intéz-
mény honlapjáról és Facebook-oldaláról.
Jelentkezési határidő: 2020. március 24. 
(kedd)
Bővebb információ: Tiszaszederkényi Műve-
lődési Ház
Füredi Zsuzsanna művelődésszervező Tel.: 
70/383-2654, E-mail: furedizsuzsa@tujva-
ros.hu

Képzőművészeti ankét egy festőközösségben. 

A mester, Korbely István ecsetvonásokkal is segít tanítványainak.

2020. február 27. Aktuális � 5.

MEGHÍVÓ
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

tájékoztatót tart
az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának 

megszervezéséről, 
amelyre meghívjuk a 2020/2021-es tanév-

ben az 
1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamot 

kezdő tanulók szüleit. 
Időpont:

2020. március 10. (kedd) 16:30 óra.
Helyszín:

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója
Meghívott egyházak:

A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görögkatolikus Egyházközség, valamint a
a Magyarok Nagyasszonya Római Katoli-

kus Egyházközség képviselője.
A Magyarországi Református Egyház 

részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség 

képviselője.
Minden kedves szülő megjelenésére 

számítunk!
  Hok Csaba 

   intézményvezető 



Harmadszor is kiválóak
Ismét elnyerte az Akkreditált Kivá-
ló Tehetségpont címet a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda a gyermekek 
érdekében folytatott tehetséggondozó 
tevékenység elismeréseként. 

Az akkreditációs folyamat során egy kül-
ső szakértői bizottság felülvizsgálja és ér-
tékeli a Tehetségpont működését, különös 
tekintettel arra, hogy miként történik a te-
hetségazonosítás, tehetség-fejlesztés és 
tanácsadás, milyen programok és rendez-
vények valósulnak meg a tehetségműhe-
lyekben.
Az akkreditációban közreműködő szakér-
tők úgy ítélték meg, hogy az óvoda folya-
matos fejlődést mutat a tehetséggondo-
zásban. A személyi feltételek évről évre 
bővülnek, a tehetséggondozással foglal-
kozó óvodapedagógusok különféle kép-
zéseken mélyítik el elméleti tudásukat, 
gyakorlati munkájuk sokszínűsége pedig 
magas színvonalú, komplex programok 
megvalósításában tükröződik. A szakér-
tők értékelésükben kiemelték a tanácsadó 
tevékenység tudatosságát és folyamatos-
ságát. Az óvodapedagógusok a tehetség-
gondozással, tehetségsegítéssel kapcso-
latban nagy hangsúlyt helyeznek a kap-
csolatok fejlesztésére, hálózatépítésre, 

külső és belső együttműködéseik rendkí-
vül aktívak.
- 2013-ban kaptuk meg először az Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont címet, 
amelyet háromévenként kell megvéde-
nünk - mondta Micskiné Bodó Erzsébet 
óvodavezető. - Jelenleg hat tehetség-
műhelyben, heti rendszerességgel biz-
tosítanak a kollégák olyan fejlesztő mű-
helyfoglalkozásokat, amelyeknek célja 
a gyerekek tehetségjegyeinek kibonta-
koztatása, és azon területeik fejlesztése 
is, melyben esetleg lemaradások mutat-
koznak. Az óvodáskorú gyermekekre is 

jellemző, hogy képességprofiljuk igen 
sokszínű. A tehetségfejlesztő kollégák 
minden nevelési évben harmincórás fej-
lesztőprogramot dolgoznak ki és való-
sítanak meg, valamint gazdagító és la-
zító programokat is szerveznek annak 
érdekében, hogy a gyermekek harmo-
nikus fejlődését segítsék, nem csupán 
mentálisan, hanem teljes személyiségü-
ket tekintve is. Ennek a tudatos, igényes 
szakmai munkának köszönhető, hogy 
harmadszor is sikerült megfelelnünk az 
akkreditációs eljárás követelményrend-
szerének.

Cserkészfarsang Tiszaújvárosban 
Több mint 200 cserkész vendégeskedett a 
hétvégén városunkban, mivel településünk 
adott otthont idén a Cserkészfarsangnak. 
Jöttek diákok Szerencsről, Miskolcról, de 
még a fővárosból is. A vendéglátó tiszaújvá-
rosi 1223. sz. Tisza Cserkészcsapat többek 
között városismereti vetélkedőt is tartott a 
cserkészközösségnek.

Szombat délelőtt a Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskolában gyülekeztek az 
ország cserkészei. Molnár István alpolgármes-
ter, Pásztor Pascal plébános és Gál Benjámin-
né, az iskola igazgatója köszöntötte a cserkész-
közösséget, majd különféle programokon ve-
hettek részt a vendégek, amiket vendéglátóik 
szerveztek nekik. 
A védelmi szervek bemutatókat tartottak, kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt, majd egy 
városismereti vetélkedőn megismerkedhet-
tek településünkkel, néhány órára élvezhették 
a gyógyfürdő medencéit, a Tisza Média szer-

kesztőségében pedig újságot szerkeszthettek és 
belekóstolhattak, hogy milyen is lehet egy tele-
vízióban dolgozni.  
- Körülbelül 200-an gyűltünk össze Tiszaújvá-
rosban ezen a rendezvényen, amit Cserkész-
farsangnak neveztünk el. Több kulturális dol-
got vittünk bele a kétnapos rendezvénybe a für-
dőlátogatástól egészen a tűzoltó- és rendőrbe-
mutatóig mindent, ami hasznos és érdekes lehet 
vendégeiknek - kezdi Jurászik Zsolt, az 1223. 
sz. Tisza Cserkészcsapat vezetője, majd a cser-
készmozgalomról mesél. - Úgy szoktuk mon-
dani, hogy valláserkölcsi alapon nyugvó, poli-
tikamentes ifjúsági mozgalom. Maga a cserké-
szet nem más, mint az életre való nevelés. Min-
den olyan dolgot próbálunk megtanítani a gye-
rekeknek, amit vagy az iskolában, vagy otthon 
nem mindig tanulnak meg, például olyan alap-
vető dolgot, mint a levélfeladás, ami egyértel-
műnek tűnik, de mégse tudják a gyerekek, vagy 
például a varrás, szövés - mondja a helyi csa-
pat vezetője. 
Tiszaújvárosban 30-35 tagja van a cserkészcsa-
patnak. Zsoltit is onnan ismerem, kisfiúként lé-
pett be, és tette le a cserkészesküt. Felnőttként, 
egy kisfiú édesapjaként is cserkészkedik a mai 
napig. 
- Türk Balázs bácsi a 91 évével a legidősebb 
cserkészünk, a legfiatalabb, ha jól emlékszem 9 
éves - folytatja Zsolt. - Igazából azokkal a gye-
rekekkel tudunk foglalkozni, akik már elkezd-
ték az általános iskolát, de nem elsősök, hanem 
alsó tagozatosok, inkább ilyen negyedikes, ötö-
dikes korosztály. Hetente egyszer van foglalko-
zásunk, egy-másfél órás, de ha beköszönt a jó 
idő, akkor kint vagyunk a város területén. Na-
gyobb rendezvényeink is vannak, mint példá-

ul ez a Cserkészfarsang, vagy a nyári táborok, 
őszi kirándulások, amiket rendszeresen szerve-
zünk.  
A cserkészmozgalom nem mai gyerek és nem 
csak hazánkban van. A világ szinte minden or-
szágában vannak cserkészek például Portugá-
liában, Franciaországban sétálva is felfedez-
hetünk egyenruhás, nyakkendős fiatalokat. A 
cserkészet nem korfüggő, vannak köztük nyol-
cévesek és vannak 80-on túliak is. Fekete Dé-
nes, a nagypapa korú cserkész a miskolci csa-
pattal érkezett Tiszaújvárosba. 
- Én viszonylag fiatal cserkész vagyok, mert 
amikor születtem, 1953-ban, a cserkészmoz-
galom már megszűnt ‚48-ban, úgyhogy 2011-
ben tettem le a fogadalmat a Balti tenger part-
ján, egy lengyel cserkésztáborban, szóval ilyen 
vonatkozásban is unikális vagyok - mondja 
mosolyogva. - Az uniformist is beszereztem, 
amit viselni is szoktam, mint a többség. Idén 
már kilencedik éves cserkész vagyok, de rög-
tön az elején az öreg cserkészekhez csatlakoz-
tam a korom miatt. A cserkész- mozgalom an-
nak idején Angliából indult el és egy katona-
tiszt alapította. Én magyar vagyok, de katona-
tiszt voltam, úgyhogy közel áll hozzám a terep-
tan, a számháború, az élet az erdőben, a szabad-
ban sátorozás. Ezek is motiváltak, hogy belép-
jek a szervezetbe és ebbe a csapatba.
A kétnapos rendezvénysorozat zárónapján va-
sárnap reggel a római katolikus szentmisén vet-
tek részt a cserkészek, majd összepakoltak és 
elbúcsúztak egymástól. 
- Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2020-as 
cserkészfarsangot kis csapatunk rendezhette 
meg. Ilyen volumenű rendezvényt még 2000-

ben Gyetvay Iván bácsi vezetése alatt szervez-
tünk. Csapataikat képviselték egri, miskolci, 
szerencsi, sátoraljaújhelyi, sárospataki cserké-
szek is. A kétnapos rendezvény teljes időtar-
talma alatt a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesü-
let biztosította a gyerekek biztonságát. Hálás 
szívvel köszönjük a Magyar Cserkészszövet-
ségnek, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talnak, és a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sületnek a támogatását, munkáját.- mondta 
Jurászik Zsolt, a tiszaújvárosi cserkészek ve-
zetője.  

berta

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR 
TÁJÉKOZTATÁSA

Értesítjük kedves Látogatóinkat, hogy  2020. március 5-én (csü-
törtökön) a könyvtár rendezvény miatt 17 óráig tart nyitva.

Szíves megértésüket köszönjük!

A Tisza Média szerkesztőségében tévés kulisszatitkokat is megnézhettek  a vendégek.  

Városismereti vetélkedőn Tiszaújvárosban az ország cserkészei. 

Cserkész a kamera mögött.

6. � Diákság 2020. február 27.

„Valláserkölcsi alapon nyugvó, politi-
kamentes ifjúsági mozgalom. Maga a 
cserkészet nem más, mint az életre va-
ló nevelés. ”

Jurászik Zsolt



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 27. (csütörtök) 17.00 óra
ÖTÓRAI TEA
Közönségtalálkozó 
Vendég: Czura Karina TIKTOK - videós
Derkó MiniGaléria
Március 5. (csütörtök) 17.00 óra
ÉVSZAKOK A KREATÍV HOBBI TÜKRÉBEN
Ádám Ilona Éva kiállításának megnyitója
Látogatható: április 8-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
VOLT EGYSZER EGY TVK
A kiállítás látogatható: április 4-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Február 28. (péntek) 17.30 óra
KEZEDBEN A JÖVŐD!  
Életmódváltás lépésről lépésre - Tavaszi méregtelenítés 
gyógynövényekkel 
Előadó: Luczai Gabriella természetgyógyász, fitoterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 29. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 4. (szerda) 14.00 óra
A KAFFKA MARGIT PEDAGÓGUS NYUGDÍJAS KLUB 
ÖSSZEJÖVETELE
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 4. (szerda) 17.30 óra
TEST ÉS LÉLEK KAPCSOLATA
Hogyan tudjuk felvenni a harcot a mentális betegségekkel 
szemben?
Előadó: Kecskeméti János a Sola vallási és kulturális rádió 
szerkesztő műsorvezetője
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 5. (csütörtök), 10. (kedd) 16.00 óra 
3 DIMENZIÓ A NYOMTATÁSBAN
3D nyomtató bemutatása működés közben
Helyszín: a könyvtár e-olvasóterme
Március 5. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 10. (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 27., csütörtök

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

Héthatár: Baleset - Algopyrint recept nélkül - Autógumik a 
garázsok között - Cserkészfarsang - Mi Józsink Erzsike - Volt 

egyszer egy TVK - Kosárlabda
Hétről-Hétre: Drogozunk?  - Farsangolók - Festőkurzus - Ké-

zilabda
Utána: a testületi ülés ismétlése

Március 2., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Agrofeed Széchenyi Egye-

tem Győr kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Március 4., szerda
18:00 Héthatár: Döntésekről ülés után - Tiszaújváros költ-

ségvetése - Zuzmót a falra -  Asztalitenisz-csarnok felújítás - 
Színházasdi a Diákműhelyben - Futsal torna

18:15 Hétről-Hétre: Adj vért! - Kosár összefoglaló - Elindult 
a férfi kézilabda bajnokság - TFCT edzőmeccs Nagyváraddal 

- Nőnapra szeretettel- Hevesi Kriszta szexuálpszichológus 
18:30 Fogadóóra. Dr. Fülöp György polgármester válaszol a 

nézők közérdekű kérdéseire

 Március 5., csütörtök 
9:00 A szerdai adás ismétlése

A híres egyfejű
Nem fogok szomorkodni Csukás István halála miatt, hiszen vi-
dám ember volt és a meséiből annyi derű és életigenlés áradt, hogy 
a szomorkodás az ő esetében nem is volna hiteles. Ahogy ezen 
gondolkodtam, eszembe jutott, hogy tejesen véletlenül a Triat-
lon Nagyhét gyermekrendezvényei alkalmával már három mesé-
jét is feldolgozta szerkesztőségünk, hiszen elsőként Süsüt inter-
pretáltuk Bodrogi Gyula segítségével, aztán megelevenítettük A 
nagy ho-ho-ho horgász napot Balázs Péterrel, a csokifaló Gom-
bóc Artúr pedig tavaly vendégszerepelt a téren, amikor is Pom-
Pom meséi voltak porondon. Mondom, nem arra törekedtünk, 
hogy Csukás művekről szóljanak ezek a napok, mindössze gye-
rekkorunk legkedvesebb meséit szerettük volna a mai gyerekek-
kel megismertetni, és hát úgy tűnik, ezek voltak azok. 
Aztán az is eszembe jutott, hogy felnőttként is segített megőrizni 
gyermeklelkünk egy csipetjét Csukás István. Hogy mindjárt pél-

dával is szolgáljak, előző munkahelyemen - mostani kollégáim 
közül is emlékeznek rá - a szerkesztőségben gyakorta felcsendült 
a Süsüből jól ismert Zsoldosok dala. Egész egyszerűen valame-
lyik fiú egy őrültebb pillanatában rákeresett a neten, felcsendül-
tek az első akkordok, és máris közösen fújták, hogy 

„Mi vagyunk a zsoldosok,
kezünk sose dolgozott,

kardot lándzsát hordozott,
ruhánk mégse foltozott!”

És akkor szem nem maradt szárazon, pár percig röhögcséltünk, 
élveztük a kicsapongást, majd folytatódott a munka.  És ez így 
ment nem egyszer, nem kétszer. Egyáltalán nem éreztük ciki-
nek, és nagyon jót tett a munkahelyi légkörnek is azt hiszem. 
Csukás meséi ezt is tudták. Belopóztak és derűt vittek még a 
felnőttek közé is. 
Emlékezzünk most mi is derűsen, nézegessük együtt, ahogy ezek 
a mesék évről-évre megelevenedtek a Városháza előtti téren.

Radácsi Zsuzsa

Kis emberek nagy történetei
Két monodráma egy estén. Két egy-
szerű ember, Józsi és Erzsike történe-
te. Civilek, névtelenek, mégis különle-
gesek. Mint minden ember. 

Lengyel Nagy Anna a Magyar Rádió-
ban hosszú időn át gyűjtötte a története-
ket, a sorskatalógusból most Józsi és Er-
zsike történetét ismerhette meg a tiszaúj-
városi közönség. Mindketten életük vége 
felé járnak, megözvegyültek, méghozzá 
ugyanolyan hirtelen, házastársaik minden 
előjel nélkül haltak meg. 
- Minden ember érdekes, akinek a lelkivi-
lága valamelyest cizellált - mondta a Jó-
zsit alakító Epres Attila -, Józsi bácsi pe-
dig egészen különleges érzékenységgel 
rendelkezik annak ellenére, hogy nagyon 
mélyről jött. Pici korában majdhogynem 
állati sorban élt, aztán külföldi követsé-
geken kötött ki. Izgalmas élettörténet van 
mögötte, megmaradt benne egy olyan 
gyermeki vidámság, amitől izgalmassá 
válik az egyénisége, a lelkivilága. Köve-

tendő példa az is, ahogyan az életére visz-
szatekint. Soha nem hangzik el, nem hal-
lom a személyiségéből, a szavai mögött, 
hogy ő haragudna a sorsára. Tulajdonkép-
pen büszke is arra, hogy mindig volt any-
nyi életereje, leleményessége, hogy a ne-
héz helyzetekből kikeveredjen. Minden 
este kihívás eljátszani a karaktert, hisz 
fontos, hogy az ember figyelmet kapjon, 
érdekes maradjon, de ezt nem szabad túl-
játszani, mert akkor unalmas lesz. Muszáj 
hitelesnek maradni. Nekem volt honnan 
meríteni, az én szüleim is szegénysorból 
jöttek elég mélyből, apám pedig ugyani-
lyen remek sztorizó volt egész életében, 
és ilyen vidám ember, mint Józsi bácsi. A 
feleségem azt mondta, amikor megnézte 
a darabot, hogy anyukádnak nem kellene 
megnéznie, mert tiszta apád vagy. És mi-

vel apám már elment, anyám biztos elsír-
ná magát, ha látná. 
Erzsike életútja nem teljes egészében 
bontakozik ki, ő élete legnehezebb szaka-
száról beszél, amikor leukémiás kislánya 
életben maradásáért küzdött. 
- Erzsike egy csodálatos anya, egy cso-
dálatos nő - mondta a szerepében látható 
Lázár Kati -, nem semmi, amit végigcsi-
nál azért, hogy a gyereke a rákból megy-
gyógyuljon. Amikor felajánlottak ne-
kem pár ilyen történetet, ez volt a máso-
dik, amit elolvastam. Akkor már a töb-
bit el sem olvastam, mert ez annyira re-
mek volt. A monológoknál nagyon fon-
tos, hogy mit tudok hozzátenni, hogy tu-
dok ráérezni, hogy tudom kifejezni, hogy 
milyen érzések és emlékek tolulnak. Nem 
véletlen, hogy az a dallam, amit haszná-
lok benne, az is egy gyerekkori emlékem. 
- Kimeríti az előadás?
- Egyáltalán nem. Felemelő, boldogító, 
és azt kérdeztem magamtól, és remélem, 
hogy meg tudom úgy csinálni, hogy a né-
zők is azt kérdezik maguktól, hogy hát 
így is lehet?

Fodor Petra

„Erzsike egy csodálatos anya, 
egy csodálatos nő.”

Lázár Kati

„Apám ugyanilyen remek sztori-
zó volt egész életében, és ilyen vi-
dám ember, mint Józsi bácsi.”

Epres Attila

Lázár Kati remeknek tartja Erzsike történetét. 

Izgalmas élettörténet van Józsi mögött. 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné VaSVári éVa

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. február 26-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője
2020. március 02-án hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2020. március 03-án (kedd) 16.00 órá-
tól a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)

                             fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester, 

a 8. sz. választókerület képviselője
2020. március 04-én (szerda)

15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

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

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes be-
jelentés alapján történik, 

                            negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2020. március 04-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármes-
teri Hivatal I. emeleti önkormányza-

ti tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előze-
tes bejelentés alapján történik, ne-

gyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszám-

ra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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

Tiszaújváros képviselő-testülete 2020. február 27-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti ta-
nácskozó termében. 

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére (kiegé-
szítő javaslat)
3. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szó-
ló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros 2020. évi városi rendezvényeinek tá-

mogatására, valamint Tiszaújváros 2020. évi rendezvénynap-
tárának módosítására
5. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési 
díjának meghatározására
6. Javaslat a települési önkormányzatok számára nyújtha-
tó könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére
7. Javaslat a kirakodó vásár szervezésére benyújtott pályáza-
tok elbírálására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Hamvas Béla Városi Könyvtár 2019. évi beszámolójának és 
2020. évi szakmai munkatervének elfogadására
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
neve: 
OPAL Szolgáltató Zrt.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
működési helye:
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az OPAL Szolgaltató Zrt. telephelyén 
stratégiai céllal kőolaj tárolása történik. 
A kőolaj a telephelyre a MOL-ból cső-
vezetéken érkezik. A kőolaj kiszállítá-
sa a MOL Logisztika tiszaújvárosi tele-
pére csővezetéken zajlik. A telephelyen 
2 db 80000 m3-es tartály található, ösz-
szesen 160000 m3 névleges tárolókapa-
citással. A tartályok védőgyűrűs kialakí-
tásúak, amelyeket 2,5 m széles felfogó-
teret képező acél védőgyűrű vesz körbe. 
A védőgyűrű kármentőként funkcionál. A 
telephelyen összesen 137600 tonna kőo-
laj lehet jelen. A tárolt kőolaj mennyisé-
ge miatt az üzem felső küszöbértékű ve-
szélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek 
minősül. A cég kérelme a soros felülvizs-
gálatra benyújtott egységes szerkezet-

be foglalt biztonsági jelentésének elfoga-
dására, valamint a 2015. 01. 16-án kelt, 
35500/426-1/2015.ált. számú katasztró-
favédelmi engedélyének meghosszabbí-
tására vonatkozik. Ezzel összhangban, a 
jogszabályi előírások alapján a cég elké-
szítette a biztonsági jelentését.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Vismeg Monika osztályvezető-helyettes, 
II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-
037) ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb információk, Biz-
tonsági jelentések, OPAL Szolgáltató Zrt. 
biztonsági jelentése 2020 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági jelentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a 
lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zata jegyzőjének kell eljuttatni a követ-
kező címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. Az írás-

beli észrevételek benyújtásának határide-
je: 2020. március 09. 16:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás nem új 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
építésére, vagy a már működő veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem tevékeny-
ségének jelentős változására vonatkozik, 
ezért a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szó-
ló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 22.§ 
(2)-(3) bekezdései alapján nem kell köz-
meghallgatást tartani.
Az illetékes hatóság elérhetősége, kap-
csolattartási adatai :
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15., 3501 
Pf.:18., Tel.: +3646502962.
Fax: +3646502963, email: borsod.titkar-
sag@katved.gov.hu
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje: 2020.04.15.

Dr. Fülöp György
polgármester

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére
02. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
05. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 

14.00 - 16.30
Gyerek és alkalmazott befizetés

09. 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 alkal-
mazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
10. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 

14.00 - 16.30
Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 
14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők
18. szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők
19. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők
24. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők
25. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00-16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkal-

mazott pótbefizetés
Központi Étterem 12.00-13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

26. csütörtök Széchenyi iskola 7.30-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 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!

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
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Szelektív 
begyűjtés

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

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

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2020. március 5-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbe-
ni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki 
Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi 
fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nap-
pali tagozatán tanul és Tiszaújváros Város Ön-kormányzata által 
fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelé-
si intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, 
feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvé-
nyes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője 
életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, mely-
hez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és 
mértéke: 
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó     
havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a
   táborozási költség
0 - 35.700  70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700  50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000  30%-a, maximum 10.000 Ft
2. Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 
A családban az egy főre jutó
havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a
   táborozási költség
0 - 38.500  70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500  50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000  30%-a, maximum 10.000 Ft
 A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
ségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
(Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépisko-lája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Tiszaújváros, 
Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., páratlan hét csütörtöki napon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2020. március 1-jétől 2020. 
március 31-ig. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra 
történő jelentkezést követően nyújtható be. 

A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyele-
ti, Szociális és Sport Osztályán (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7., I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére 
a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három 
hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalma-
zással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Nehézgépkezelői végzettség
- Autószerelő, autóvillamosság szerelő, karosszéria lakatos, 
géplakatos végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt szemé-

lyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Társaság gépparkjának napi ellenőrzése, karbantartása és ki-
sebb javítások elvégzése (személyautók, teherautók, kertészeti 
gépjárművek, építőipari munkagépek)
• Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
• Szakszerű üzemzavar-elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló al-
kalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítván másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

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

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. 

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

Táboroztatási támogatás

Karbantartó munkakör

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

Tisza TV Képújságában
 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb 
kedden 12 óráig 

feladja.

Márciusban indul 
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés

A BMH Nonprofit Kft. 2020 márciusától indítja a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést.

A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ-
ZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban szállítjuk el, illetve azokon a tele-
püléseken, ahol korábban volt erre a célra rendszeresített gyűjtőedény, úgy természetesen a to-
vábbiakban ezen edények is rendelkezésre állnak a zöldhulladék-.gyűjtés céljára. 

Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat a megszokott módon a postaládákban helyezik el  mun-
katársaink. 

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A köz-
területet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter 
hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kö-
tegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerül-
jön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy 
egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a zöldhulladék elszállítása kétheten-
te történik. Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reg-
gel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a www.bmhnonprofit.hu oldalon a saját tele-
pülésüket kiválasztva a 2020. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

Amennyiben a zsák, illetve edény űrméretét meghaladó zöldhulladék keletkezik, az ingatlan-
nál összegyűjtött zöldhulladék hulladékudvarainkban negyedévente 250 kilogrammig ingyene-
sen leadható.

BMH Nonprofit Kft.

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fejlődik ki a kisded, arról ma is meg-
oszlanak a vélemények, egy biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szülő büszke a „frissen” 
született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújváro-
siak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésére, és hozzá-
járulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt 
kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg ve-
lünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjá-
tól a talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon működhet csak, mi bí-
zunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az 
éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba született rovatunkban. Várjuk az öröm-
hírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Tiszaújváros, Juhar közben garázs eladó. Akna, 
padlás, villany van. 
Ára: 3,7 millió Ft. 
Tel.: 20/9122-807

Eladó Miskolcon egy 65 négyzetméteres felújí-
tandó, de kitűnő adottságokkal rendelkező két és 
fél szobás földszinti téglalakás a Népkert közelé-
ben, a közkedvelt Petneházi lakótelepen, a Park 

utcában. Irányár: 17,5 millió forint. Érdeklődni a 
70/ 585 5080-as telefonszámon lehet.
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A Sportcentrum eseményei 
Február 29. (szombat)

Kézilabda
18.00 TSC - Bőcs KSC férfi kézilabda bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok
10.30 Triatlon szintfelmérő    
  Edzőterem
Labdarúgás
09.00 FCT - MVSC U15 csapatok edzőmérkőzése  
   Műfüves pálya
11.00 FCT - Sajószöged U14 csapatok edzőmérkőzése 
    Műfüves pálya
13.00 FCT - Görbeháza U17 csapatok edzőmérkőzése 
    Műfüves pálya
15.00 FCT - Görbeháza U19 csapatok edzőmérkőzése 
    Műfüves pálya

Március 1. (vasárnap)
Teremlabdarúgás
09.00 Megyei futsaltorna     
  Edzőterem, Játékcsarnok
Labdarúgás
14.30 FCT - Nagyvárad Felnőtt csapatok edzőmérkőzése 
   Füves pálya
Kosárlabda:
Phoenix KK - Agrofeed SZ.E.GyKC
16.00  U20 csapatok
18.30  Felnőtt csapatok

Az elején ment el
a meccs

Kosárlabda. A bajnokság 25. fordulójában az EKE-Eger-
KOK vendégeként lépett pályára a Phoenix KK. Jake Mar-
tin és Szabó Norbert távollétében rövid paddal mentek a ta-
lálkozóra a fiúk, s végül vereséggel kellett hazatérniük.

Eger - Phoenix
 80-67 (32-11, 23-17, 6-15, 19-24)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Pöstényi Zoltán (23/12), 
Kiss Balázs (15/3), Szilasi Bence (4), Kovács Zoltán (5), Lajsz 
Gergely (9). Csere: Lenke Balázs (-), Taskó István (-), Eremiás 
Kristóf (-), Orliczki Bence (8), Molnár Bence (3/3). Vezetőedző: 
Szendrey Zsombor.
Szinte állva hagyta az Eger a lassan ébredező Phoenixet az első 
negyedben. Az etap közepére tíz pont fölé emelkedett a különb-
ség (17-6), amit a tizedik perc végére huszonegy pontig hizlal-
tak a hevesiek. A második negyedben erősödött ugyan a Phoenix 
játéka, de ez sajnos csak arra volt elegendő, hogy kisebb mér-
tékben növekedjen a vendéglátók előnye. A harmadik etapnak 
kellett elérkeznie ahhoz, hogy a Tiszaújváros végre megtalálja 
a ritmust. Az új lendület eredményeként húsz pont alá csökkent 
a különbség. A harmadik játékrész formáját sikerült átmenteni a 
záró etapra is, a kilencedik percre tíz pontra olvadt a vendéglá-
tók előnye, de már kevés volt az idő a fordításra. 
Szendrey Zsombor: Az első félidőben 55 százalékkal dobott az 
Eger, ami megpecsételte a sorsunkat. A második félidőben pró-
báltunk változtatni, működött is, de sokan nem voltak itt fej-
ben, amellett hogy három meghatározó játékosunk el sem tu-
dott jönni. Harcos döntetlenre tellett

Elsők Szerencsen labdarúgás. A csoporttárs, 12. helye-
zett Tállyával játszotta újabb felkészü-
lési mérkőzését a Tiszaújváros. 

Tiszaújváros - Tállya 0 - 0 
TFCT: Herceg - Bokros, Lippai, Gelsi, 
Tóth, Molnár, Burics, Márton, Kulcsár, 
Kristófi, Pap.
Cserék: Tóth, Nagy D, Kundrák, Hor-
váth.
Az első félidőben a Tiszaújváros akara-
ta érvényesült jobban, szép támadások is 
akadtak, de mindhiába, gólt nem sikerült 
szerezni. A második játékrészben inkább 
a küzdelem és a harcosság dominált, he-
lyenként durvasággal szép játék helyett, 
és kevesebb gólhelyzettel.
Az utolsó edzőmérkőzés és egyben a baj-
noki főpróba vasárnap a Nagyvárad csa-
patával lesz.

SúlyemeléS. Szombaton rendezték meg az éves regionális terü-
leti minősítő versenyt Szerencsen, ahol közel 30 versenyző mér-
te össze erejét. A TSC sportolói közül Durgheu Patrik Leven-
te az 55 kg-os súlycsoportban 90 kg-os összetettel, Réti Már-
ton (képünkön) a 89 kg-os súlycsoportban 200 kg-os összetettel 
egyaránt első helyezést ért el.

Cipruson hangoltak a legjobbak
TriaTlon. A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub legjobb versenyzőinek hattagú 
csoportja február elejétől Cipruson ké-
szült a 2020-as szezon nagy megméret-
tetéseire.

- Elit csapatunk képviselői, az egyaránt 
olimpiai kerettag Putnóczki Dorka, Le-
hmann Bence és Lehmann Csongor, va-
lamint Sinkó-Uribe Aurél, Sinkó-Uribe 
Ábel, az egy héttel ezelőtt a nagyokhoz 
először csatlakozott Bóna Kinga Larna-
ca városában, az évek óta bejáratott hely-
színen gyakorolhatott - tudtuk meg Leh-
mann Tibor klubelnök-vezetőedzőtől. - 
A novemberben elkezdett felkészülés so-
rán a decemberi labor tesztek, cyclocro-
ss versenyek, majd a januári fedett pályás 
atlétikai eredmények (3000 m-es egyé-
ni csúcsok: Lehmann Csongor 8:23 perc, 
Lehmann Bence 8:45, Sinkó-Uribe Ábel 
8:56, Sinkó-Uribe Aurél 9:00) azt mutat-
ták, hogy jó úton járunk, és a terhelésben 
is ideje továbblépni. Ehhez télen elenged-
hetetlen a meleg égövön történő felkészü-
lés. Természetesen mindenki saját telje-
sítményének megfelelő edzéstervet telje-

sít, de talán érdekesség, hogy a heti edzé-
sidő mindhárom versenyszámot beleszá-
molva az idősebbeknél eléri a 30 órát. A 
versenyzők közül Dorka, Bence, Csongor 
és Aurél az U23-as Európa-bajnokságra 
és az eredmény függvényében a világbaj-
nokságra készül, de programjukban elit 
nemzetközi viadalok is szerepelnek a sze-
zonban. Kinga és Ábel junior válogatot-
tak, nekik a fókuszban a Junior Eb áll, il-

letve az Ob-dobogó, valamint a korosztá-
lyos Európa-kupákon való mind jobb sze-
replés. 
A szezon első versenye március 21-én, 
a tavaly már sikerrel kipróbált fedett pá-
lyás Európa-kupa lesz,  melyre Lehmann 
Bence, a tavalyi ezüstérmes Csongor és a 
szintén tavaly a junior ezüstöt elhozó Sin-
kó-Uribe Ábel készül.  

Hatvanon jók vagyunk
aTléTiKa. Újabb tiszaújvárosi sikerek születtek a fedettpá-
lyás versenyeken.

Az újonc bajnokság serdülő korosztályában több tiszaújvárosi 
atlétapalánta is pályára lépett. A legjobb eredményt Lindi Már-
ton érte el, 60 méteren 7,60 másodpercet futott, s ezzel 7. lett. 
Indult 300 méteren is, itt a 10. helyet szerezte meg (40,18 mp). 
Karikó Zsolt távolugrásban érte el ezt a helyezést (5,44 m), Var-
ga Panna pedig ötösugrásban szerzett 14. helyet (14,26 m).
Kiss Csaba a hétvégi felnőtt országos bajnokságon szerepelt ki-
válóan, ugyancsak 60 méteren.
Előfutamából másodikként jutott a döntőbe, ahol 6,95 mp-es 
idővel az előkelő 6. helyen ért célba.

Gyenge tavaszi rajt

Kézilabda. Pénteken játszotta első tavaszi mérkőzését a TSC 
női kézilabda csapata a megyei bajnokságban. A tabellán ne-
gyedik tiszaújvárosiak a hatodik  Alsózsolca KSC együttesét 
fogadták a Sportcentrumban.

Négy győzelemmel és négy vereséggel a negyedik helyen zár-
ta az őszt a tiszaújvárosi csapat. A több mint egy hónapos té-
li pihenő után, új játékosokkal kiegészülve, januárban kezdték 
az alapozást.

Tiszaújváros - Alsózsolca
18-26 (8-15)

Góllövőink: Bagdi Á., Erdődi 5-5, Új, Kiss 3-3, Bagdi B., Béke
Nehezen indult a mérkőzés, már 5-0-ra is vezettek a vendégek, 
amikor a hetedik percben megszületett az első hazai gól. De ez 
sem hozta lázba az újvárosi lányokat, mivel öt perccel később 
még mindig csak 2-7-en állt az eredményjelző. Aztán feljavult a 
védekezés és a találatok is jöttek. A félidő vége előtt néhány perc-
cel már csak három volt a különbség, amikor a lendület megtört. 
A vendégek ezt kihasználták, és hétgólosra növelték előnyüket.
A második félidőben sem sikerült jelentősen javítani a játékon. 
Az etap felénél már tíz góllal vezettek az alsózsolcaiak és Ko-
vács Ágnes jó kapusteljesítményének köszönhető, hogy a végén 
csak nyolccal győztek a vendégek.

Nagyszabású torna 
kicsiknek

TeremlabdarúgáS. Több mint 500 gyermek rúgta a bőrt a 
hétvégén az FC Tiszaújváros teremlabdarúgó utánpótlás tor-
náján.
Az FCT eredményei:
U7 (12 csapat): 9. hely, legjobb hazai játékos: Derzsényi Gábor.
U8 (6): 4. hely, gólkirály: Kopasz Botond, legj. h.: Moldván 
Ádám.
U9 (6): 1. hely, gólk.: Gyüge Marcell, legj. h.: Bolgár Ádám.
U10 (6): 1. hely, gólk.: Csanálosi Balázs, legj. h.: Derzsé-
nyi Áron.
U 11 (6): 5. hely, legj. h.: Fenyves Tamás.
U13 (6): 4. hely, legj. h.: Katlan Adrián.
U14 (6): 3. és 4. hely, gólk.: Molnár Dávid, legj. h.: Jávorsz-
ki Regő.
U15 (5): 4. és 5. hely, legj. kapus: György Kristóf, legj. h.: 
Hranek Krisztofór

Bagdi Ágnes öt gólja - és társai 13 találata - kevésnek bizonyult.

Mindkét fél megküzdött a döntetlenért. 

A larnacai szextett.
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Itt a farsang, áll a bál!
A farsang a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt közötti időszak. A tél vége és 
a tavasz kezdete már az ókori népeknél is jeles ünnep volt, amit különféle 
maszkokba és jelmezekbe bújva ünnepeltek. Így tettek az elmúlt hétvégén 
az iskolások is. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, valamint a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola tanulói is elűzték a telet. Hagyományosan nyitótánccal kezdődtek a 
farsangi mulatságok, majd maskarába bújt gyerekek produkciói következ-
tek. A maszkabálra hónapok óta készültek a pedagógusok, szülők, gyerekek 
egyaránt. Az ötletek gyűjtése már a téli szünet előtt elkezdődött. Januárban 
pedig már a jelmezeket készítették, zenét választottak, hogy február végére 
összeálljon a látványos produkció. Farsangoltak a nyugdíjasok is. Itt ugyan 
a jelmezek a szekrényben maradtak, a vidám délutánt  néhány fejdísz, az el-
maradhatatlan farsangi fánk és a tombolahúzás tette színesebbé.  

12. � Rendezvények 2020. február 27.
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