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Helyesbítés
Múlt heti számunkban Sportos fejlesztések című cikkünkben 
írtunk az asztalitenisz-csarnok felújításáról is, ebben tévesen 
közöltünk a támogató nevét, ami helyesen: Beruházási, Mű-
szaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A 
tévedésért elnézést kérünk. 

Elmaradnak
az ünnepségek

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A koronavírussal kapcsolatos központi intézkedésekre tekin-
tettel, egyeztetve a képviselő-testület tagjaival, Tiszaújváros 
önkormányzata a lakosság egészségének védelme érdekében 
úgy döntött, hogy az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc tiszteletére szervezett március 15-ei nyilvános ünnepsé-
gek elmaradnak városunkban. 
Ennek értelmében nem tartjuk meg a tiszaszederkényi ünnepi 
műsort, a fáklyás felvonulást, a megemlékezést a Petőfi szo-
bornál, a Március 15. parkban, valamint a Derkovits Művelő-
dési Központ színháztermében tartandó díszünnepséget.
Tiszaújvárosban továbbra sem tudunk koronavírus-fertőzött-
ségről, de megelőző óvintézkedésként a tömegrendezvények 
megtartását nem tarjuk célszerűnek. 
Erre felhívtuk a városban működő nevelési, oktatási intézmé-
nyek figyelmét is.
Folyamatosan nyomon követjük a járványügyi helyzet alaku-
lását, egyeztetünk a helyi és a megyei egészségügyi szerve-
zetekkel, hatóságokkal, és amennyiben szükségessé válik, to-
vábbi preventív intézkedéseket hozunk a vírus terjedésének 
megelőzése és a lakosság védelme érdekében.
1848/49 hőseiről a Tisza Televízió 2020. március 15-ei adá-
sában emlékezünk meg. Az ágazati kitüntetéseket egy későb-
bi időpontban, ünnepi keretek között fogjuk átadni a díjazot-
tak részére.
Köszönjük szíves megértésüket.

Dr. Fülöp György
polgármester

Nőnapra szeretettel
Virággal köszöntötte a város vezetése a gazdasági társaságok 
női dolgozóit a nemzetközi nőnap alkalmából. Nem csak őket, 
az elmúlt napokban a pedagógusokat, az önkormányzati dol-
gozókat és városunk nyugdíjas hölgyei is kaptak elismerő sza-
vakat.
- Történelemtanárként visszatekintve a régebbi korokra, azt kell 
megállapítanunk, hogy sosem voltak könnyű helyzetben a nők, 
és ez bizony ma is így van. Sokkal nehezebb ma nőnek lenni, 
mint férfinak - mondta Dr. Fülöp György polgármester az ün-
nepi beszédében. - Ilyenkor nőnapon sok férfitársam úgy gon-
dolja, hogy veszünk virágot, ajándékot, aztán az év többi nap-
ján pedig minden folyik a megszokott mederben. Én viszont 
egy ígéretet szeretnék tenni, hogy az elkövetkező időszakban 
jobban oda fogunk figyelni és igyekszünk jobban megbecsülni 
önöket. Azt gondolom fontos ez mindenkinek, hiszen a városért 
dolgozó munkavállalók kétharmada hölgy, de ilyenkor a köszö-
netünk nem csak a munkájukra vonatkozik, hanem hálásak va-
gyunk többek között az odaadásukért, törődésükért is. 

Új helyen a ruhaosztás
Márciustól kétheti rendszerességgel, minden páros héten pénteken 
9:30-12:00-ig  a Városgazda Kft épületébe mehetnek azok a tiszaúj-
városi rászorulók, akik úgy érzik szükségük van ruhaadományra. Ide 
költözött ugyanis a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (THK) 
ruhaosztó akciója. Gyermek- és felnőttruhák, cipők, táskák és játékok 
között is lehet válogatni.
- Ugyanebben az időpontban és ugyanezen a helyszínen várjuk a fel-
ajánlásokat is - mondta Károlyi Krisztina, a THK Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője. - Aki úgy látja, hogy otthoná-
ban felhalmozódtak a kinőtt, nem használt, de még jó állapotban lé-
vő ruhák, vagy egyre több az olyan játék, amivel már nem játszanak a 
gyerekek, szívesen átvesszük és továbbadjuk új tulajdonosának. 

Kilenc évtized

Születésnapján, március 9-én otthonában köszöntötte Dr. 
Juhos Szabolcs jegyző városunk újabb 90 éves polgárát, Ko-
vács Mihálynét.

Gizike néni 1985-ben költözött településünkre, ezt megelőző-
en Polgáron az ÉVISZ Építő és Vegyesipari Szövetkezetnél dol-
gozott, mint csoportvezető. A költözést követően a TVK Szaba-
didő Központ, a Sajó Áruház és az Óra-Ékszer dolgozója volt. 
Házasságából két lánygyermek született, akik négy unokával és 
két dédunokával örvendeztették meg.
Kedvenc időtöltése a kertészkedés, Árpád úti lakása előtt tavasz-
tól késő őszig hortenziát, paprikát, paradicsomot nevel. Nagy ál-
latbarát is, boldog kutyatulajdonos, kutyájára szinte családtag-
ként tekint. Családjával, barátaival, közeli ismerőseivel szoros 
kapcsolatot ápol, gyakran látogatják, segítik.

Óvintézkedések a koronavírus miatt

Tiszaújvárosban is elmaradnak a március 15-ei ünnepi megemlékezések. Többek között ezt a döntést hozták a koronavírus 
terjedése és a fertőzésveszély miatt a város vezetői, akik az önkormányzati cégek és intézmények vezetőivel tárgyaltak hét-
főn délután. Kedden ülést tartott az a koordinációs munkabizottság is, melyben a városvezetés mellett a thyssenkrupp és a 
MOL képviselői is jelen vannak. (Kis képünkön.) Az érintettek naponta egyeztetik az információkat és a teendőket, hiszen a 
poliol beruházáson több száz külföldi vendégmunkás dolgozik. Cikkünk és hasznos tudnivalók a 3. 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. 
Tisztelettel kérem a még iskolába járó katolikus gyermekek szü-
leit, hogy a 2020/2021-es tanév iskolai hit és erkölcstan okta-
tásával kapcsolatos tájékoztatási nap időpontjáról érdeklődje-
nek az iskolájukban, hogy a kereszteléskor fogadott ígéretüknek 
megfelelően szeptembertől katolikus hitoktatásban részesülhes-
sen gyermekük. Az óvodai és óvodai hitoktatásra a gyermek fel-
vételekor kell jelentkezni. A már óvodáskorúak az óvodaveze-
tőnél jelezzék, illetve a már iskolába járók március végéig jelez-
zék az iskola vezetésének, hogy katolikus hitoktatásban szeret-
nék részesíteni gyermeküket.
Március 12. 18.30 karitász gyűlés.
Március 13. péntek 18.30 jegyes kurzus 2. alkalom. 
Március 13. péntek a Szentmise után engesztelő imaóra.
Március 14. szombat 18.30 „ifihittan”. Várom az újonnan csat-
lakozókat is. 
Nagyböjti lelkigyakorlat március 27. péntek, 28. szombat, 29. 
vasárnap.
Nagyböjti péntekeken 17.30-tól keresztúti ájtatosság végzése 
templomunkban.
Elsőáldozásra való felkészítő péntekenként 16.00, bérmálkozás-
ra való felkészítés péntekenként 15.00 a templomban.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben törté-
nik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők min-
den 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. 
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szom-
baton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent Liturgia 
és pannichida. 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn és kedden 17.30 ve-
csernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Kérésre közöljük a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia szám-
laszámát: 12035803-00165588-00100006
Református
Tiszaújváros
Március 12-én, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a gyü-
lekezet imatermében.
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától 
kezdődik március 15-én.
A konfirmációi előkészítő március 15-én elmarad
Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal, 
2020. március 15-én 11 órától az imateremben
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk március 15-én, 10 órakor 
kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 
Haisz imre 

életének 75. évében elhunyt. Temetése 2020. március 18-
án (szerda) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászmisét 2020. március 17-én 18 órától tartjuk a római 

katolikus templomban.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
marossy Tiborné

(szül.: nagy Júlia)
2020. március 09-én, életének 82. évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunktól 2020. március 20-án (pénteken) 
14.30 órakor veszünk búcsút a sajószögedi Városi Temető 

ravatalozójában. 
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették és tisztelték, hogy
Kelemen Vilmosné (mariKa)
/Szül.: széll mária erzsébeT/

életének 78. évében elhunyt. Végső bú-
csút 2020. március 13-án, pénteken 12 
óra 30 perckor veszünk Tőle a sajószö-

gedi Városi Temetőben.
Mindazok, akik tisztelettel szeretnének 

adózni emlékének, azt ravatalánál 11 óra 30 perctől egy 
szál virág elhelyezésével tehetik meg 

a sajószögedi Városi Temetőben.
Szerető családja

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

Baba született
 
Balogh Fanni 2020. 02. 18-án 3350 grammal és 53 centivel szü-
letett. Anyukája Császár Zsuzsanna, apukája Balogh László.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 15-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
március 16-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván 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 szol-
gálja ki a betegeket. 

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fej-
lődik ki a kisded, arról ma is megoszlanak a vélemények, egy 
biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szülő büszke a „fris-
sen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és el-
készült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, 
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy 
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig 
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon 
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek er-
re, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Az idei év már a negyedik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember szemé-
lyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát automa-
tikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolá-
sokat beküldeni a NAV-hoz, és nem kell kérni a hivatalt a beval-
lás tervezetének elkészítésére sem.
Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmek-
ről szóló kimutatás, amit a munkáltatók, kifizetők által év köz-
ben megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal kiszámít-
ja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben le-
vont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. 
Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postá-
zását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az elké-
szült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el 
postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt 
kiegészíteniük egyéb olyan adattal, ami az adókötelezettséget 
érinti, nem kell tenniük semmit - az egyéni vállalkozókat, az 
áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivé-
ve - ugyanis a tervezetből 2020. május 20-án automatikusan be-
vallás lesz.
Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (pél-
dául ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amiről a 
NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre 
(első házasok kedvezménye, betegségek után járó személyi ked-
vezmény, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesí-
tettek és ezt most a bevallásban egy összegben igényelnék visz-
sza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendel-
kezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a beval-
lást elkészíteniük május 20-áig.
A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi 
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, 
nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak kell megőriznie 
az elévülési idő végéig.

NAV

A NAV nem kér igazolást

Éhező
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik már-

ciusi sorozatunk. Februári nyertesünk 

Szutor Istvánné, nyereménye egy aján-

dékutalvány a Levendula Szépségsza-

lonba egy svéd-wellness masszázsra. 
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Mikor merül fel az új koronavírus fertőzés 
gyanúja? Mi a teendő ilyenkor?
1. Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázaso-
dik, köhög vagy nehezebben lélegzik, és az el-
múlt 14 nap folyamán olyan területen, ország-
ban járt, ahol terjed az új koronavírus vagy 
esetleg arról van tudomása, hogy új koronaví-
russal igazoltan fertőzött személlyel érintke-
zett, akkor mielőbb hívja fel telefonon házior-
vosát vagy a háziorvosi ügyeletet. (Ne men-
jen a rendelőbe!) (Arról, hogy aktuálisan mely 
területeken terjed a közösségben az új koro-
navírus, a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont honlapján lehet tájékozódni: nnk.gov.hu 
Mondja el háziorvosának a tüneteket és azt, 
hogy az elmúlt időszakban pontosan hol járt 
külföldön vagy azt, hogy hol és mikor talál-
kozhatott olyan személlyel, aki igazoltan új 
koronavírussal fertőződött. A telefonálás lehe-
tővé teszi, hogy indokolt esetben az orvos a ki-
jelölt egészségügyi intézménybe utalja anél-
kül, hogy a betegnek meg kellene jelennie a 
háziorvosi rendelőben. Ez segít megelőzni a 
fertőzések terjedését is. Feltétlenül kövesse az 
orvos útmutatásait, és működjön együtt a né-
pegészségügyi hatósággal.
2. Amennyiben nem lázas, nem köhög, de az 
elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, or-
szágban járt, ahol terjed az új koronavírus, ak-
kor javasolt, hogy az utazást követő 14 nap-
ban figyelje magán a tünetek esetleges jelent-
kezését. Csak akkor hívja háziorvosát, ha tü-
nete jelentkezik. Ne akarjon tesztet elvégeztet-
ni új koronavírus kimutatása céljából, ameny-
nyiben nincs tünete!
3. Ha a környezetében tud olyan emberről - le-
gyen az magyar vagy külföldi állampolgár -, 
akinél hirtelen láz, köhögés vagy nehezebb lé-
legzés jelentkezett és az elmúlt 14 nap folya-

mán olyan területen, országban járt, ahol terjed 
az új koronavírus, lehetőleg kerülje vele a sze-
mélyes találkozást, érintkezést. Kérje meg őt, 
hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe, 
és telefonon értesítse a háziorvost vagy a házi-
orvosi ügyeletet, valamint működjön együtt a 
népegészségügyi hatósággal.
Mit tehet az új koronavírus okozta fertőzés 
megelőzése érdekében?
1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét 
vízzel és szappannal vagy dörzsölje be kezeit 
a gyógyszertárakból és a drogériákból besze-
rezhető alkoholos kézfertőtlenítő-szerrel. Az 
alábbi esetekben különösen fontos az alapos 
kézmosás (vagy kézfertőtlenítés): munkahely-
re, oktatási-nevelési intézménybe vagy ottho-
nába való megérkezés után, tömegközlekedés-
sel történő utazás után, ételkészítés előtt, étke-
zés előtt és a WC használata után.
2. Kerülje a szemek, az orr és a száj érintését. 
A kezünk számos felülettel, tárggyal érintke-
zik a mindennapi tevékenységeink során, így 
szennyeződhet a felületeken, tárgyakon eset-
leg jelenlévő kórokozókkal. A szennyezett 
kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése ese-
tén a kórokozók - közöttük az új koronavírus is 
- a szervezetbe kerülhetnek és megfertőződhe-
tünk velük. Mások arcához se érjen.
3. Az egészséges, légúti tüneteket nem mutató 
embernek nem javasolt orr-szájmaszkot visel-
nie. Csak akkor vegyen fel maszkot, ha beteg, 
légúti tünetei vannak (pl. köhögés).
4. Tartson legalább 2 méter távolságot az olyan 
személytől, aki köhög, vagy tüsszög. Köhö-
géskor vagy tüsszentéskor apró nyál-, illetve 
légúti cseppek kerülnek a környezetbe, ame-
lyek kórokozót tartalmazhatnak. Ha túl közel 
vagyunk, akkor az arcunkra (orrunkra, szá-
junkra, szemünkre) kerülhetnek ezek a csep-
pek, vagy akár be is lélegezhetjük őket.

5. Amikor köhög vagy tüsszent, takarja el a 
száját és orrát egy papírzsebkendővel. Azon-
nal dobja ki a használt papírzsebkendőt, majd 
alaposan mossa meg kezét vízzel és szappan-
nal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlení-
tővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebken-
dő, sem egyéb, amit a szája/orra elé tud ten-
ni, akkor se a kezébe, hanem inkább a fele-
melt könyökhajlatába tüsszentsen. A köhögé-
si, tüsszentési etikett betartásával megvédhet-
jük a körülöttünk lévő embereket a cseppfer-
tőzéssel terjedő kórokozóktól, így az új koro-
navírustól is.
6. Célszerű, hogy a téli influenzás időszakban, 
amikor gyakran fordulnak elő légúti megbete-

gedések a gyakran érintett felületeket egyszer-
használatos fertőtlenítő hatású felülettisztító 
törlőkendővel rendszeresen megtisztítsuk.
7. Tanítsa meg gyermekét is a megfelelő higié-
nés gyakorlatra a fentiek alapján!
8. Nem valószínű, hogy egy új koronavírus-
sal fertőzött területről érkező csomag közve-
títésével megfertőződhetünk a vírussal. Annak 
a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy 
beszennyezzen kereskedelmi árut alacsony, és 
annak a kockázata is alacsony, hogy egy moz-
gatott, utaztatott és különböző kondícióknak 
és hőmérsékleteknek kitett csomagról elkap-
juk a vírust. A csomagok esetén is fontos az ál-
talános higiénés rendszabályok betartása, tehát 
szappannal mosson kezet.

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Tudnivalók röviden a koronavírusról

Óvintézkedések a koronavírus miatt
Tiszaújvárosban is elmaradnak a március 
15-ei ünnepi megemlékezések. Többek kö-
zött ezt a döntést hozták a koronavírus terje-
dése és a fertőzésveszély miatt a város veze-
tői, akik az önkormányzati cégek és intézmé-
nyek vezetőivel tárgyaltak hétfőn délután. 

Elmaradnak a péntekre tervezett iskolai, óvo-
dai ünnepségek, nem tartják meg a hagyomá-
nyos kora esti fáklyás felvonulást vasárnap, a 
Petőfi szobornál sem lesz megemlékezés. El-
marad a színházterembe tervezett díszünnep-
ség, a kitüntetések átadását is törölték a hétvégi 
programból, hiszen ezen a rendezvényen lega-
lább 400 ember ülne órákon keresztül egy lég-
térben, zárt helyiségben, ami különös kockáza-
tot jelenthet a vírus terjedését illetően.
A március 15-ei ünnepség új forgatókönyve 
szerint az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc hőseinek tisztelegve és a történelmi ese-
ményekre emlékezve ünnepi műsorral jelentke-
zik a Tisza TV vasárnap este 18 órától, melyet 
a szokásos csatornán és online élőben is figye-
lemmel kísérhetnek. (www.tiszatv.hu) A mű-
sorban többek között megnézhetik a kitünte-
tettekről készült kisfilmet, melyben elhangzik 
méltatásuk is, bemutatkozik az a három gimna-
zista, akik megnyerték az idei ünnepi beszédíró 
pályázatot, ám az ünnepségek elhalasztása mi-
att nem állhatnak a nagyközönség elé a pulpi-
tusra. Ők ezúttal a Tisza TV műsorában mond-
ják el ünnepi beszédüket, történelmünk fontos 
pillanatait pedig dr. Kákóczki Balázs történész 
idézi fel. 
- Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy 
nincs Tiszaújvárosban koronavírusos beteg, 
és nagyon reménykedem benne, hogy nem is 
lesz, de azt gondolom, hogy ilyen helyzetben 
az a legfontosabb, hogy védjük az állampolgá-
rok biztonságát - mondta az említett megbeszé-
lés után dr. Fülöp György polgármester. - Ezért 
egyeztettem hétfőn délután az intézményveze-
tőkkel, majd összehívtam egy informális meg-
beszélésre a képviselő-testület tagjait annak ér-
dekében, hogy közösen beszéljük meg a márci-
us 15-ei ünnepséget, és adjunk ki egy kommü-
nikét a döntésről. (Lásd lapunk első oldalán. - A 
szerk.)  A Tisza Média Kft. ünnepi műsort ké-
szít, idén így emlékezünk meg március 15-éről, 
a kitüntetéseket pedig egy másik alkalommal, 

a megszokott ünnepélyes keretek között fogjuk 
átadni a kitüntetetteknek. 
Tiszaújváros önkormányzata egy tájékoztatót 
adott ki az elmaradt programokról, a forgató-
könyv-változásokról, ezeket folyamatosan köz-
lik és közzéteszik a médiában, az írott és elekt-
ronikus sajtóban, a fészbukon, a Tiszaújváros 
applikáción.
A megbeszélések, egyeztetések folyamatosak, 
szükség is van rá, hiszen óráról-órára változik a 
helyzet a világban, Európában és Magyarorszá-
gon is, a vírus terjedésétől függően. 
Látogatási tilalmat rendeltek el az ország va-
lamennyi kórházában, a bentlakásos szociális 
intézményekben, így a tiszaújvárosi Ezüsthíd 
Gondozóházban és Idősek Otthonában, és a Ni-
kodémus Idősek Otthonában is. 
Kedden délelőtt ült össze először az a koordi-
nációs munkabizottság, melyben a városveze-
tés mellett a thyssenkrupp és a MOL képvise-
lői is jelen vannak. Az érintettek napról-nap-
ra egyeztetik az információkat és a teendőket, 
hiszen a poliol beruházáson több száz külföl-
di vendégmunkás dolgozik, akik akár korona-
vírus behurcolók is lehetnek, ezért folyamato-
san ellenőrzik őket, monitorozzák, honnan és 
mikor érkeznek dolgozók. A munkabizottság 
tagja Pap Zsolt alpolgármester is, tőle kaptunk 
friss információkat az ülés után. 
- Arról tájékoztattak, hogy a fertőzött olaszor-
szági területről továbbra sem érkezett munka-
vállaló az építési területre és nem is tervezik ér-
kezésüket - mondta az alpolgármester. - Hétfői 
hír, hogy Olaszországban úgy döntöttek, nem 
engednek ki, illetve be sem embereket, tehát 
nem várható, hogy a fertőzött területről a tisza-
újvárosi építési területre dolgozók érkezzenek. 
- Azok az olasz munkavállalók, akik jelenleg 
nálunk tartózkodnak, itt is maradnak, vagy ha-
zaküldik őket? 
- Akik jelenleg itt tartózkodnak Tiszaújváros-
ban, illetve a környező településeken, nem me-
hetnek haza. Ők folytatják mindaddig a mun-
kájukat, amíg a helyzet nem változik. Beszél-
tünk arról is a mai ülésen, hogy milyen teendő-
ink vannak nekünk, és mit kérünk tőlük. A leg-
fontosabb, amit kértünk, hogy oldják meg a há-
ziorvosi ellátást kint az építkezés területén, hi-
szen az az alapja az egésznek, hogy a házior-
vost értesítsék, amennyiben olyan tünetek je-
lentkeznek, amelyek hasonlóak a koronavírus 

által okozott panaszokhoz. Ha ez lenne, ak-
kor kórházba kell vinni mentővel a beteget, de 
meg kell oldani azt is, hogy azokat az embe-
reket el tudják különíteni, akik velük érintkez-
tek. A MOL ígéretet tett arra, hogy kialakíta-
nak egy ilyen helységeket, ahol megfigyelhe-
tők azok az emberek, akiknél a betegség tüne-
tei még nem jelentkeztek, de feltételezhetően 
érintkeztek azokkal a személyekkel, akik eset-
legesen fertőződtek. 
- Azok a munkavállalók, akik nem a poliol beru-
házás területén dolgoznak, de oda-vissza utaz-
nak munkaügyben az országok között, tovább-
ra is utaznak, vagy felfüggesztették az utakat?
- Hozzám az az információ jutott el, hogy több 
nagy cégnél letiltották a külföldi utazásokat. 
Csak nagyon-nagyon indokolt esetben, üzle-
ti út miatt szabad, hogy elutazzanak. Ezzel 
is próbálják a cégek megakadályozni, hogy a 
fertőzés továbbterjedjen Magyarországon, és 
a munkavállalók megfertőződjenek. Úgy gon-
dolom, hogy mindenki teszi a dolgát az adott 
területen, minden szinten. Próbálunk védekez-
ni az ellen, hogy a vírus ideérjen Tiszaújvá-
rosba. Természetesen ezt nem lehet kikerülni, 
mert falat nem tudunk húzni, de mindent meg-
teszünk azért, hogy megelőzzük, és ha valami 
probléma adódik, akkor azt hatékonyan kezel-
ni tudjuk. 

- Eddig csak Olaszországról beszéltünk, de van 
más ország is, ahol már betegek és vírusfertő-
zés van. Ezekről a területekről van most Tisza-
újvárosban munkavállaló?
- Egyelőre nem tudok olyan országból érke-
ző munkavállalóról, ahol elterjedt a koronaví-
rus. Azt kértem a vezetőktől, hogy napi tájé-
koztatást kapjunk, hogy honnan érkeznek dol-
gozók. Az alvállalkozóknak kötelességük je-
lenteni a thyssenkrupp felé, ők pedig jelen-
tik a MOL felé, tehát így naprakészen láthat-
juk azt, hogy mikor, honnan érkeznek dolgo-
zók. Egyelőre nem várható fertőzött területről 
munkavállaló. 
- A városnak van bármilyen intézkedése a jövőt 
illetően, amiről már esetleg lehet tudni, vagy 
sejteni? 
- Igen történtek ilyen intézkedések. Az már 
mindenki számára nyilvános, hogy a márci-
us 15-ei rendezvények elmaradnak. Közintéz-
ményeket egyelőre nem zárunk be, pánikot 
nem fogunk kelteni, de fel kell készülni rá. Az 
egészségügyi intézményben (is) folyamatos a 
fertőtlenítés, és itt is kialakítanak egy olyan he-
lyiséget, ahol, ha ott jelenik meg egy koronaví-
rus gyanús beteg, akkor azt azonnal el lehessen 
különíteni a többi betegtől, és utána megtörtén-
jen a kórházba szállítása. 

berta

Az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel konzultált a városve-
zetés. 
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A keresztény ember életének kultuszértéke van
Dr. Czapkó Mihály, az Egri Főegyház-
megye katolikus papja, az egri Érse-
ki Papnevelő Intézet prefektusa, teoló-
giatanár, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való felkészülés jegyé-
ben tartott előadást a római katolikus 
templomban március 5-én. Mint isme-
retes, ez év szeptember 13-ától 20á-ig 
Budapest látja vendégül a világ keresz-
tény híveit, művészeit, papjait, teológu-
sait. A négyévente, más-más országban 
megrendezett találkozó középpont-
jában az Oltáriszentségben jelenlevő 
Krisztus áll. 

Dr. Czapkó Mihály 2012-2014 között Ró-
mában, a Szent Alfonz Akadémián foly-
tatta tanulmányait, ahol szaklicenciátust 
szerzett erkölcsteológiából és 2019-ben 
doktori disszertációját is ugyanott védte 
meg. Értekezésének címe: „Igazságosság 
és irgalmasság. Erkölcsteológiai megfon-
tolások és javaslatok a migráció jelen-
ségével kapcsolatban”. Előadásában is 
morális oldalról közelítve mutatott rá az 
Eucharisztia jelentőségére a hívő ember 
életében.
Mit tehet a krisztushívő? - tette fel a kér-
dést. Nem úgy, hogy mit szabad, és mit 
nem, hanem a keresztény hivatás felől kö-
zelítve. A választ a II. Vatikáni Zsinat ta-
nítása alapján fogalmazta meg: a Krisz-
tust követők egyszerre tanítók és tanúság-
tevők. Erkölcsi életüknek ezért kultuszér-
tékük van. Ahhoz, hogy e nem kis kihí-
vásnak meg tudjanak felelni, felnőtt szin-
ten kell ismerni a hitüket. Önmagában 
azonban ez még nem elég. Valamennyien 
vétkezünk, kisebb-nagyobb hibákat kö-
vetünk el, amelyektől saját erőnkből nem 
tudunk megszabadulni.
Zakeus példáján mutatta be az előadó, 
hogy vétkeink, legyenek azok bármilyen 
nagyok, akkor nem akadályozzák meg a 
jóra való törekvést életünkben, ha azo-
kat nem olvassák a fejünkre, ellenkező-
leg, van, aki hisz bennünk, hisz abban, 
hogy új életet akarunk kezdeni. A szere-
tet megelőlegező gesztusa nagy változást 
tud elérni az emberben, feltéve, ha bűne-
inket őszintén megbánjuk. A katolikusok-
nál ebben segít a bűnbánat szentsége és az 
Eucharisztia is. Ez utóbbit csak megtisz-
tulva, más szóval kegyelmi állapotban ve-
hetjük magukhoz. Általa kisebb, Istentől 
el nem taszító bűneink szentgyónás nél-
kül is bocsánatot nyerhetnek, ha őszin-
te bűnbánatot tartunk. Az Eucharisztia 
olyan, mint az orvosság: lelki sebeinket 
is begyógyítja.
Tapasztaljuk azonban, hogy mégis visz-
szaesünk, szinte ugyanazokat a hibákat 

követjük el újra és újra. Mit tehetünk? 
XVI. Benedek pápa tanítása szerint tö-
rekednünk kell arra, hogy jót cseleked-
jünk, ezáltal a jóval szorítsuk ki életünk-
ből a rosszat. Ha mégis megbotlunk, ak-
kor nem a botláson van a hangsúly, ha-
nem hogy visszataláljunk Krisztushoz, 
az ő szeretet parancsához. Valahogy úgy, 
mint amikor ima közben azt vesszük ész-
re, hogy gondolataink elkalandoztak. 
Ilyenkor a lényeg azon van, hogy kon-
centráljunk és térjünk vissza ahhoz, aki-
hez, és amiért imádkozunk.
Az embert az különbözteti meg a többi 

élőlénytől, hogy nem ösztönlény. Szabad 
akarata van, és alapvetően arra van hivat-
va, hogy a jó megtétele mellett döntsön. 
Ez a szabadság ajándék, de egyben ve-
szélyforrás is. A rossz ugyanis néha jónak 
tűnik. E miatt a szentek is gyakran meg-
botlottak, de életükben rendszerint olyan 
fordulat történt, melyet követően az eré-
nyek gyakorlásában, Isten szeretetében, 
imáikban Isten parancsát tartották szem 
előtt.

Megbocsát-e Isten minden bűnt? Jé-
zus szerint igen, kivéve a Szentlélek el-
leni bűnöket. Ezekről összefoglalva azt 
mondhatjuk, hogy nem nyer bocsánatot 
az, aki szabadon és végérvényesen a bűnt 
választja, azt nem bánja meg, és Istent tu-
datosan elutasítva nem kéri bűnei bocsá-
natát.
Végül a Jézus által tanított ima, a Mi-
atyánk példájával mutatott rá az előadó 
az Eucharisztia jelentőségére életünkben. 
Tapasztalhatjuk - mondta - hogy az ószö-
vetségi Szentírás héber nyelvű szövegei-
ben nem mindenhol találunk címeket. A 
zsidó gondolkodást követve a lényeget 
egy-egy fejezet közepére tették. Így a ke-
nyérért való fohász nem véletlenül került 
a Miatyánk közepére: „Mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma”. Az Atyá-
tól kérjük, tehát tőle kapjuk. Ez a kérés 
nem csupán a fizikai táplálékra, hanem a 
lelki táplálékra is vonatkozik. Az Eucha-
risztia az élet kenyere, amelyben a látható 
kenyérformán túl Jézus van jelen.
Az Eucharisztia vétele azonban nem-
csak személyes találkozás, hanem ösz-
szekapcsol az egyház minden tagjával, 
azaz közösséget teremt. Általa Jézus él 
bennünk, és ily’ módon Jézust ismerjük 
fel egymásban. Ha egy keresztény kö-
zösség megosztott, akkor azt is tudato-
sítanunk kell, hogy valamit, amit Jézus 
kért, nem valósítottunk meg közösen. 
Helyesen tesszük ezért, ha követjük az 
első keresztények példáját, úgy ahogy 
az Apostolok Cselekedetei 2. fejezeté-
nek 42. versében olvashatjuk: „Állhata-
tosan kitartottak az apostolok tanításá-
ban és közösségében, a kenyértörésben 
és az imádságban.” Záró gondolatként 
ezt ajánlotta Dr. Czapkó Mihály teoló-
giatanár a tiszaújvárosi egyházközég 
tagjai figyelmébe is.

Lejegyezte: Szrogh Károly

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys 
eredménydömping

A farsangi időszak sem múlt eredménytelenül a Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola diákjai számá-
ra. A karneválozás mellett különféle tanulmányi verse-
nyeken gyűjtöttek kiemelkedő eredményeket tanítvá-
nyaink. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei két tanítási nyelvű isko-
lák számára rendezett angolverseny írásbeli fordulóján Bár-
sony Bálint 5.a osztályos tanuló VIII. helyezést ért el, felké-
szítő: Szilvásiné Bodnár Tímea, Dajkó Virág Anna 6.a osz-
tályos tanuló IX. helyezést ért el, felkészítő: Guba Adrienn. 
Az írásbeli fordulón dobogós helyezést értek el és a szóbeli 
fordulón is dobogóra állhattak: Vaskó Krisztián György 6.a 
osztályos tanuló II. helyezés, Kiss Hunor 7.a osztályos ta-
nuló II. helyezés, felkészítő: Magyarné Simon Anita, Sza-
bó Luca Laura 8.a osztályos tanuló III. helyezés, felkészítő: 
Gerőcsné Berkes Judit Katalin.
 Az Országos Német Nyelvi Verseny megyei fordulójába ju-
tott Nagy Léna 7.c osztályos tanulónk, felkészítő: Kocsis 
Katalin Ildikó.
Iskolánk általános tantervű osztályában tanuló diákjaink kö-
zül sikeres B2 szintű komplex angol nyelvvizsgát tett Ágos-
ton Attila és Lőrincz Loránd 8.b osztályos tanuló. 
Csehovics Marcell 5.a osztályos tanuló az „Év ősmarad-
ványa” rajzpályázaton országos I. helyezést ért el az 5-6. 
évfolyamos kategóriában Komlosaurusról készült rajzával, 
felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tímea. 
A matematika iránt érdeklődők is megmérettették magu-
kat az elmúlt hetek folyamán. A 6. évfolyamon Tömösközy 
Hanga Zsófia 6.a osztályos tanuló a Csorba György Termé-
szettudományos Feladatmegoldó Versenyen az eredményes 
három forduló után a döntőben 1. helyezést ért el. Felkészí-
tő: Majoros Lászlóné. A Varga Tamás matematikaverseny 
megyei fordulóján Kiss Hunor 7.a osztályos tanuló 8. he-
lyezést ért el, felkészítő:Magyarné Simon Anita. A Matek-
Guru csapatverseny területi fordulójába iskolánkból 4 fel-
sős és egy alsós csapat is képviselte iskolánkat. A hetedike-
sek Matek(o)kosok csapata különösen eredményesen szere-
pelt, hiszen az összesítés alapján a negyedik legjobb ered-
ménnyel bejutott az országos döntőbe. A csapat tagjai: Bod-
ri Bánk, Eke Laura, Gál Gréta Vivien, Kiss Hunor 7.a osz-
tályos tanulók. Felkészítő: Magyarné Simon Anita. A 4. b 
osztályosok „Észbontogatók” csapata az előkelő nyolcadik 
helyezést szerezte meg, amivel szintén elnyerték a meghí-
vást az országos döntőre. Csapattagok: Kártik Alexa, Ke-
rékgyártó Anna, Fekete Nóra, Poór Mira, felkészítő: Bacsó 
Csilla. Az országos versenyek áprilisban és májusban lesz-
nek Nyíregyházán. J
Január 21-én rendezték meg a Tiszaújvárosi Sportcentrum 
zászlós termében a sakk diákolimpia városi fordulóját. A 
városi „amatőr” egyéni és csapat döntőben a Kazinczy ta-
nulói közül a fiúknál: I. korcsoportban  I. helyezést Máté 
Milán 2.b, II. helyezést Borbély Zalán 2. b, III. helyezést 
Szabó Alex  2. b. II. korcsoportban a fiúk közül: II. helye-
zést Járai Szebasztián 3.a, III. helyezést Lukács István 3.a, 
IV. helyezést Szabó Ádám 4.a. III. korcsoportban: I. helye-
zést Kovács Bence 6.b, II. helyezést Máté Milán 5.a, III. he-
lyezést Leitner Bende 5.a. IV. korcsoportban: I. helyezést 
Tóth Alex Zoltán 8.b, II. helyezést Máté Márk 7.c. ért el. A 
lányok közül a II. korcsoportban I. helyezést Lőrincz Nóra 
4. a, II. helyezést Talvar Tina 3.b osztályos tanuló szerzett. 
Úszóink az úszás diákolimpia megyei döntőjében Miskol-
con küzdöttek az országos döntőbe jutásért az alábbi ered-
ményekkel: 1.korcsoport: Rendes Emma 50 m hátúszás 7. 
helyezés, 2. korcsoport: Bagi Szilárd 50 m gyorsúszás 1. 
helyezés, 50 m hátúszás 3. helyezés, Pöstényi Zsigmond 
50 m mellúszás 8. helyezés. 3. korcsoport 4x50 m lány és 
fiú gyorsváltó 1. helyezés. A lány csapat tagjai: Eke Lau-
ra, Jánosi Laura, Kotány Kinga Lina, Varga Hanga. A fiú 
csapat úszói: Aczél Márton, Hanus Máté, Szlávik Leven-
te, Nagy Bendegúz. 4. korcsoport Czene Gréta 100 m mel-
lúszás 4. helyezés. Kocsis Levente 100 m mellúszás 4. he-
lyezés. 4x50 m gyorsváltó Czene Gréta, Háncsin Júlia, Kin-
cses Anna Rozi, Lukács Réka 2. helyezés. 4x50 m gyorsvál-
tó Bodri Bánk, Munkácsi János, Szűcs Milán, Zsíros Zsom-
bor Szilveszter 5. helyezés. 
A fenti eredmények alapján az országos döntőben  a II. kor-
csoportban Bagi Szilárd 50 méteres gyorsúszásban, a III. 
korcsoportban a 4x50 méteres fiú és lány gyorsváltónk kép-
viseli az iskolát. 

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

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, jelenet, paródia, vers, próza
- zenei produkció: ének, zenekari, hangszeres
- tánc: néptánc, modern tánc, hip-hop, mazsorett, hastánc, társastánc
- egyéb
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk.
Kézműves alkotások
A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendezünk.
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 alkotással pályázhat.
Jelentkezési lap kérhető a Derkovits Művelődési Központban, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, valamint letölthető az in-
tézmény honlapjáról és Facebook-oldaláról.
Jelentkezési határidő: 2020. március 24. (kedd)
Bővebb információ: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Füredi Zsuzsanna művelődésszervező Tel.: 70/383-2654, E-mail: furedizsuzsa@tujvaros.hu

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.” 
(Jn 6:56)

Dr. Czapkó Mihály
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A szúnyog nem ismer határokat
Ahogy mondani szokták, van egy rossz, meg 
egy jó hírünk, melyikkel kezdjük? Kezd-
jük a rosszal: szúnyogügyben meglehetősen 
rosszak a kilátásaink.

A kérdés a képviselő-testület legutóbbi ülésén 
vetődött fel, annak kapcsán, hogy Csikász Gá-
bor privát felmérése szerint a tiszaújvárosiak (a 
válaszadók) közül a legtöbben a város legna-
gyobb megoldásra váró problémájának a szú-
nyogkérdést tartják. 
Való igaz, ha a tavalyi kegyetlen szúnyoginvázi-
ós napokra, hetekre gondolunk, joggal vetődik fel 
a kérdés, mire számíthatunk idén. A szúnyoggyé-
rítést végző, illetve megrendelő Városgazda Kft. 
ügyvezető igazgatója, Kerékgyártó István állandó 
meghívottként most is ott volt az ülésteremben, így 
a képviselők első kézből kapták meg a választ.

- Elég nagy gondban leszünk, mert gyakorlatilag 
a kémiai szúnyogirtás - főleg a légi, úgy néz ki, 
hogy megszűnik - kezdte az ügyvezető. - Ebben 
az évben már nem lehet se helikopterről, se repü-
lőgépről permetezni. A másik nagy gond, hogy 
kémiai szerek sem állnak rendelkezésre. Van 
egy szer, az Aqua K-Othrine, amit 2013-ban en-
gedélyeztek - ezt lehetne használni légi-kémiai-
ra meg földire is - de nem lehet beszerezni, mert 
2013 körül gyártották. Van egy új szer, szintén 
Aqua K-Othrine, amit 2019-ben engedélyeztek, 
ezt lehetne földi géppel permetezni, meleg köd-
képzővel, de az van benne az okiratában, hogy 
csak akkor, ha fertőzésveszély, járványveszély 
van, és külön engedélyt kell kérni a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központtól. Tehát ha árvíz lesz, 
és lesznek szúnyogok, vagy nem lesz árvíz, de 
mégis lesz szúnyog, de nincsen fertőzésveszély, 
tehát nincsen malária- vagy zika vírusfertőzés, 
akkor gyakorlatilag ezt nem fogják engedélyez-
ni. Jelen pillanatban nem tudunk ilyen szert be-
vetni. Az még kérdés, hogy lesz-e engedélyezve. 
Mert felsőbb körökben vannak ilyen javaslatok, 
de én a mai állapotokat mondom. El kell kezde-
ni a biológiai szúnyoglárva irtást, amit elkezd-
tem már tíz éve, amihez azonban szükség lenne 
a települések összefogására. Mert nem nálunk 
kelnek ki a szúnyogok, Tiszaújváros belterüle-
tén, hanem például Kesznyétenben. 10 kilomé-
teres körzetben le kellene minden szúnyoglárvát 

kezelni. Ez nagyon nagy munka, és nagy pénz, 
de el kell kezdeni, mert nem tudni, mi lesz ebben 
az évben. Kémiai szúnyogirtó szer jelenleg fel-
tételekkel engedélyezhető, egyébként meg van-
nak biológiai szúnyoglárva irtó szerek, de nem 
lehet beszerezni, mert csak egy cég forgalmaz-
hatja, az meg nem áll senkivel szóba.
A katasztrófavédelem azonban - és ez a jó hí-
rünk - szóba állt Tiszaújvárossal, jobban mond-
va polgármesterével, Dr. Fülöp Györggyel, aki 
még januárban levélben kereste meg a BM Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóságot, s a múlt hé-
ten bizakodásra okot adó választ kapott.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF 
GEK) arról tájékoztatta a polgármestert, hogy 
nyilvántartásba vette szúnyoggyérítés tárgyá-
ban írt levelét, továbbá, hogy a nyílt közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően megkötötte a 
szerződéseket a 2020-2022. évek központi szú-
nyoggyérítési, továbbá a szúnyoggyérítés szak-
értői feladataira. S most jön a lényeg, amit szó 
szerint idézünk:
„A szúnyoggyérítés szakértői feladatairól szó-
ló keretmegállapodás szerint a megbízott ento-
mológus szakértők feladata a hazai szúnyogár-
talom alakulásának folyamatos nyomon köve-
tése, mely alapján heti rendszerességgel kötele-
sek javaslatot tenni a BM OKF GEK megbízó-
nak a tényleges kezelési területekre és techno-
lógiákra. Tiszaújváros a katasztrófavédelem ál-
tal koordinált 2020. évi központi szúnyoggyérí-

tési programban szerepel.
A szúnyoggyérítés végrehajtásának technológi-
ái a hivatkozott szerződés szerint:
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés folyadék 
kijuttatással;
- légi biológiai szúnyog lárvagyérítés granulá-
tum kijuttatással;
- földi biológiai szúnyog lárvagyérítés;
- földi kémiai szúnyog imágógyérítés.
Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelem 2020-
tól a légi kémiai szúnyoggyérítés technológiáját 
nem alkalmazza.
A fentiek szerint tehát a szúnyoggyérítés terü-
leti kijelölése, a tényleges kezelések a szúnyo-
gártalom mértékét monitorozó szakértői javas-
latok, továbbá az országos fertőzöttség
függvényében kerülnek meghatározásra.
A tényleges kezelés előtt a méhészértesítők ki-
küldése okán a fővállalkozónk felveszi Önök-
kel a kapcsolatot és tájékoztatást ad a gyérítés 
pontos dátumáról. A kivitelezés heti ütemtervé-
ről a BM OKF honlapja az előző évekhez ha-
sonlóan tájékoztatást ad.
Tisztelettel:

 Berecz György tű. ezredes, tanácsos
igazgató”

Ez tehát a jó hír, amit azonban a helyén kell ke-
zelnünk. Ugyanis, ahogy a levélben áll, a tényle-
ges kezeléseket a szúnyogártalom mértékét mo-
nitorozó szakértői javaslatok, továbbá az orszá-
gos fertőzöttség függvényében határozzák meg.

f.l.

Csobban a család, láthatatlan kiállítás
A képviselő-testület a költségvetés februári 
tárgyalásakor döntött a 2020. évi rendezvé-
nyek támogatási keretösszegéről (30 millió 
forint), és annak felosztásáról. A tavaly no-
vemberben elfogadott rendezvénytervet is 
módosította a testület, egyrészt bővítve a fi-
atalabb korosztálynak szóló programkínála-
tot, másrészt újragondolva a hagyományos 
rendezvényeket.

Tizenegy városi nagyrendezvény és a Tiszaúj-
városi Művelődési Központ és Könyvtár (TM-
KK) több saját szervezésű programjánál lesz 
idén új helyszín, illetve új programelem. A vál-
toztatások a fiatalabb korosztály számára biz-
tosítanak lehetőséget a szabadidő tartalmas el-
töltésére, ugyanakkor vonzóbbá tehetik a meg-
újult közösségi rendezvényeket a városlakók és 
a vendégek számára.
A nagyrendezvényeknél újszerű program töb-
bek között a Retro majális, melynek helyszíne 
a Városháztér lesz. A május elsején késő dél-
után kezdődő rendezvényen helyi művészeti 
csoportok, retro előadók mutatkoznak be, lesz 
retro-diszkó, és a fiatalok számára Street Art 
néven utcaművészeti lehetőséget biztosítanak.

Megújul a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál (má-
jus 9-15.). A megszokott programok (színhá-
zi előadások, komoly- és könnyűzenei koncer-
tek, képzőművészeti kiállítások) mellett a fia-
taloknak két eseményt szerveznek. Az Ifjúsági 
korzón utcazenészekkel, utcaszínházi előadá-
sokkal találkozhatnak az érdeklődők, a Látha-
tatlan kiállítás pedig különleges, interaktív uta-
zást ígér egy láthatatlan világba. 
A „Játék és Egészség” Gyermek- és Családi Nap 
gyökeresen megváltozik, „Együtt a család!” né-
ven gyakorlatilag egy gyermeknapi hétvége lép 
a helyére. Május 29-én ingyenes egészségügyi 
szűrések lesznek - a rendelőintézetben. Május 
30-án gyermekeknek, fiataloknak szóló szabad-
téri programok zajlanak egész nap (gyermekmű-
sorok, játszóház, óriásbáb, játszópark, csónaká-
zás, óriásbuborék, greenbox fotó, jazz-dance).  
A helyszín a Tiszaújváros szelfipont környezete. 
Május 31-én és június 1-jén ingyenes fürdőzésre 
lesz lehetőség a gyógy- és strandfürdőben Csob-
ban a család elnevezéssel.
A tervek szerint megújul a Tiszaújvárosi Vá-
rosnapok - Szent István-nap is. Abban az érte-
lemben mindenképpen, hogy ezúttal könnyűze-
nei koncert zárja a kétnapos (augusztus 19-20.) 
programot.

 A hajdúk a Tisza-szigetről Tiszaszederkény-
be költöznek, a Hajdúk Szederkényben rendez-
vény (szeptember 12.) fantázianevet is kapott 
(I-HAJDU-HAJ Szederkényben). 
A TMKK új, saját szervezésű programjai kö-
zött szerepel a márciusban induló, havonta je-
lentkező Társasjáték klub, a pályaválasztá-
si börze (október 7.), az Ifjúsági egészségnap 
(november 20.) is.
A Mikulástól karácsonyig elnevezésű program-
sorozathoz (november 29 - december 20.) az új 
programelemeken túl megújuló arculat, attrak-
ciók is társulnak. Ennek részletei, illetve költ-
ségei még nem ismertek. Kidolgozás alatt áll 
egy, az ifjúsági korosztály számára szóló to-
vábbi rendezvény terve is. Ezekről a képvise-
lő-testület júniusi ülésén születhet döntés.
A fentiekben a változásokat, változtatáso-
kat vettük sorra, de természetesen több ha-
gyományos nagyrendezvény is tovább él. A 

teljesség igénye nélkül: Biztonság napja (áp-
rilis 25.), Sportfesztivál (június 6-7.), Triat-
lon Nagyhét és Világkupa (július 14-19.), Ti-
szaújvárosi Halászléfőző Fesztivál (augusz-
tus 1.) Idősek hete (október 1-6.), Országos 
Könyvtári Napok (október 5-11.), Színház 
Határok Nélkül (október 10., 25., november 
13., 16.).
A 30 millió forintos keretösszegből a képvi-
selő-testület 25 rendezvényre és a programfü-
zet kiadására 27 millió 894 ezer forint támoga-
tást nyújtott, 2 millió 106 ezer forintot tartalék-
ba helyezett.
A támogatott rendezvények toplistája: Tiszaúj-
városi Halászléfőző Fesztivál 6,2 millió, Tisza-
újvárosi városnapok - Szent István-nap 5,3 mil-
lió, Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál 3,8 millió, 
Színház Határok Nélkül 3,1 millió, Tisza-parti 
juniális 1,3 millió forint.

F. L.

Meleg ködképzős gyérítés 2019 nyarán Tisza-part városrészben. 

A légi kémiai szúnyoggyérítés korszaka úgy néz ki, hogy véget ért. 

A Játék és Egészség Gyermek- és Családi nap gyökeresen átalakul. 
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Programajánló 

Elkészült Tiszaújváros 2020-as programaján-
lója az idei év kiemelt rendezvényeivel. Az 
1500 példányban elkészült füzet azoknál a 
szervezeteknél is megtalálható, amelyek ren-
dezvényeket szerveznek, illetve a művelődési 
központban és a városi könyvtárban is bárki 
hozzájuthat. A programajánló nem csak a ki-
emelt programok időpontjait tartalmazza, ha-
nem - kedvcsinálóként - az elmúlt évek pilla-
natképeit is. 

A szúnyogirtás 
jelene és jövője

A szúnyogirtás jelene és jövője címmel tart 
előadást Kerékgyártó István a Tiszaújváro-
si Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető-
je 2020. március 18-án (szerda) 16 órakor a 
Városháza III. emeleti tanácstermében. (Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.) 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.



 Szexkluzív Hevesi Krisztával 
Kevés olyan doktori címet szerző egyetemi 
tanárt ismerek, aki a dzsungelben próbára 
tette magát az ország előtt egy valóságshow 
egyik főszereplőjeként. Dr. Hevesi Kriszta 
szexuálpszichológus az egyik, a másik pe-
dig... Nos ezzel már gondban vagyok.  Ma-
radjunk is Krisztánál, aki a Celeb vagyok, 
ments ki innen! sorozatban lett igazi celeb. 

Megjárta a dzsungelt, főzőműsorban is megmu-
tatta, hogy kell lefőzni a versenytársakat, regge-
li beszélgetős műsorokban nyilatkozik szakértő-
ként, pompás estélyiruha-költeményekben pom-
pázik a hazai celeb-bálokon, miközben egye-
temen tanít, könyveket ír, előadásokat tart pár-
kapcsolatról, szerelemről, önbizalomról, párke-
resésről, szexualitásról. Krisztát Szilágyiné Tö-
rök Tímea hívta meg Tiszaújvárosba. Timi ma-
gánemberként, szervezői szerepet magára öltve 
évek óta keresi, kutatja és meghívja azokat az 
érdekes embereket, közszereplőket, akikre a ti-
szaújvárosiak is kíváncsiak lehetnek. Nos, így 
került képbe Dr. Hevesi Kriszta is, aki előadása 
után adott interjút. 

- „Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek!”, ez az 
előadása címe. Lehet ez sok minden. Amiben 
szeretnénk élni, ahogy szeretnénk a világban és 
társas kapcsolatainkban létezni. Megmondom 
őszintén hiányolom a címből a szexualitást, hi-
szen kimondatlanul is bizonyára sokan kíván-
csiak arra, hogy valaki arról is beszéljen me-
részen, nem csak a párkapcsolataink lelki ol-
daláról. 
- Valójában többféle előadással járom az orszá-
got, különböző címek vannak, önbizalom, pár-
kapcsolat, nemek harca, PÁRbajaink, de tulaj-
donképpen bármi is a téma, minden előadásban 
benne van a szex, arról (is) szól. 
- Szeretünk a szexről beszélni?

- Hencegni, kérkedni, vulgárisan beszélni na-
gyon tudunk, de van olyan, hogy ha én vala-
kivel komolyan kezdek beszélni a szexről, ak-
kor bizony a füle is piros lesz, szóval pont úgy 
nem tudunk a szexről beszélni, ahogy valójá-
ban kellene. Inkább hencegni, dicsekedni sze-
retünk vele. Gondoljunk csak bele, ha leülünk 
egy asztaltársasághoz általában 5 percen be-
lül repkednek a 20 centis falloszokról szóló be-
számolók, miközben, ha megnézzük a világát-
lagot, a Föld lakosságából kevesebb mint 1%-
nak van 19 centinél nagyobb férfiassága.
- És gondolkodni szeretünk a szexről?
- Az attól függ. Ha úgy érezzük, hogy sikeresek 
vagyunk benne, akkor mindenképp. Például fi-
atalkorban, amikor dúl a tesztoszteron a szerve-
zetben. A fiatalok hétpercenként a szexre gon-
dolnak, de ha csinálnánk egy tesztet, kiderülne, 
hogy ugyanannyit gondolnak az alvásra, vagy 
például az evésre is.
- Schobert Norbi néhány hete nyilvánosan be-
legyalogolt a nők önértékelésébe. Egy szexuál-
pszichológus hogyan fordítja le ezt a történe-
tet? 
- Az egyik oldalról igaza van Norbinak, mert 

hiszen van ilyen férfi. Sokféle férfi van, van, 
aki 14-szer nősül, van, aki kiírtja a családját, 
és ugyanígy nőből is sokféle van. Én általában 
a szerint ítélek meg egy kijelentést, hogy mi a 
következménye. A statisztikák szerint a szülés 
után 84-87 % -ban azért nem térnek vissza a pá-
rok a szexualitáshoz, mert a nő szorong a tes-
te miatt, a megváltozott alakja miatt, miköz-
ben a férfi meg borzasztóan kívánja. Na most, 
ha erre ráteszünk még egy olyat, hogy igazad 
van, szorongjál nagyon, akkor ezzel olyan kár-
tékony dolgot tettünk, ami nagyon ártalmas és 
ezért haragszom. 
- Múlnak a párkapcsolatban, házasságban töl-
tött közös évek, kihűl a kapcsolat, ellaposodik. 

Meddig létezhet egy szerelem érintés nélkül?
- Annak dacára, hogy szexuálpszichológus va-
gyok, nem vagyok monoidióta. Nem arról van 
szó, hogy én állandóan csak a szexre gondo-
lok, hiszen vannak olyan életszakaszok egy pár 
életében, amikor háttérbe kerül a szex, ilyen a 
szülők elvesztése, vagy egy költözés. Az a fon-
tos mindig, hogy vissza tudjuk térni hozzá. Ne 
engedjük, hogy természetessé váljon az, hogy 
nincs, és az, hogy már azt sem tudom, hogyan 
kezdeményezzek. 
- Manapság 12-13 évesen átesnek az első sze-
xuális aktusukon, élményükön a fiatalok, még 
azelőtt, hogy a szülők felocsúdnának, hogy a 
felvilágosítást el kellene kezdeniük. Ha egyál-
talán gondol ilyenre a szülő, hiszen sokan más-
ra hagyják, akár a véletlenre, akár az életre. 
- A fő probléma itt a felnőttfilmek. Sokszor 
megkapom a kérdést, hogy mikor kell egy fi-
atalt felvilágosítani, de valójában ilyen már 
nincs, mert már egymást világosítják fel. Mi, 
szülők inkább modellt adjunk, egy olyan kap-
csolatot, ami példaértékű lehet. Ha jó a házas-
ság és látszik, hogy van intimitás és szeretet, az 
a legnagyobb ajándék egy gyereknek. És tudja 
azt is a gyerek, hogy bármikor fordulhat hoz-
zánk minden kérdéssel. Van, hogy a felnőttfil-
met ötévesen megtalálják, ez a két nemre más-
képp hat. A fiúk érdekesnek találják, bár nekik 
sem segíti az érzelmi fejlődésüket, hiszen ser-
dülőkorban olyan szexuális viselkedést tanul-
nak, ami teljesen eltávolítja őket a valódi pár-
kapcsolati szextől, sőt sok esetben képtelenné 
teszi őket arra, mert annyira megemeli az in-
gerküszöböt, hogy nem tudnak mit kezdeni a 
szimpla egyszerű szexszel, illetve a lánnyal. 
A lányoknál kimondottan káros, traumatikus, 
és van, hogy évtizedeik cipelik, ha nagyon kis 
korban látják a pornófilmet.

- Aki pornón „nevelkedik”, onnan tanulja a sze-
xet, az vissza tud térni?
- Nem biztos. Ebben az életkorban kapják a ser-
dülő fiúk az egyre inkább hardcore pornót, in-
nen azonban nagyon nehéz visszatérni. Ha már 
le is akarna erről szokni, üldözik ezek a fantázi-
ák, és a hús és vér szex már nem jelent számára 
olyan örömélményt, tompának éli meg, ha egy-
általán még képes rá. 
- A netet böngészve néhány perces Heve-
si Kriszta videókra bukkantam, amin tanácso-
kat ad, főként fiataloknak. Olyan kérdésekben 
is, amit nem tudják, hogy kitől kérdezzenek, ha 
egyáltalán eljutnak odáig, hogy meg merik kér-
dezni.  
- Decemberben indítottam egy saját youtu-
be csatornát, Szexkluzív címmel, oda töltöge-
tem fel az 5-6 perces filmeket, tájékoztatóimat. 
Egészségfejlesztő szakpszichológus is vagyok, 
így is szeretnék segíteni az embereknek, főleg 
a fiataloknak, hiszen sok a fel nem tett, megvá-
laszolatlan kérdésük a nemi élettel, a szex-szel, 
a problémáikkal kapcsolatban. Tegeződő, köz-
vetlen stílusban szólok hozzájuk, az instagram-
mon írhatnak, szavazhatnak a következő témá-
ra, lehet ötleteket bedobni, kérdéseket feltenni, 
amit én megválaszolok röviden. Ne órás, féló-
rás monológokra gondoljanak, csupán néhány 
percre, amit figyelemmel végig tudnak hallgat-
ni. Azért is videó és nem írás, mert egy kuta-
tás szerint oly’ keveset olvasnak a fiatalok ma-
napság, hogy körülbelül 500 karaktert olvasnak 
el, aztán a figyelem és a kedv elvész. Van már 
fent videóm, csak néhány a témák és címek kö-
zül: Erekciós zavar, Elég nagy?, A női orgaz-
mus anatómiája, A féltékenység, Gasztroszex. 
Azt hiszem érdemes böngészgetni. 

berta

Dr. Hevesi Kriszta szexuálipszichológus előadása közben. 

6. � Paletta 2020. március 12.

„Sokszor megkapom a kérdést, hogy 
mikor kell egy fiatalt felvilágosítani, de 
valójában ilyen már nincs, mert már 
egymást világosítják fel. Mi, szülők in-
kább modellt adjunk.”



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 14. (szombat) 16.00 óra
TÁRSASJÁTÉK DÉLUTÁN
Helyszín: a 3-as terem
Derkó MiniGaléria
ÉVSZAKOK A KREATÍV HOBBI TÜKRÉBEN
Ádám Ilona Éva kiállítása
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: 2020. április 4-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Március 13. (péntek) 17.00 óra
KEZEDBEN A JÖVŐD!  
Életmódváltás lépésről-lépésre
Hogyan kezdd a konyhád megreformálását?  
Előadó: Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 19. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Március 20. (péntek) 17.00 óra
A KÖNYV: NAGYÍTÓÜVEG
felnőtteknek szóló gondolatébresztő beszélgetés 
Témánk: Ki rendezi életünk filmjét? 
Vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 21. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 17. (kedd) 16.00 óra
FONALVARÁZS 
Kötő-horgoló klub
A foglalkozást koordinálja: Vig Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
Március 12., csütörtök

09:00 HétHatár:  Koronavírus - Ruhaosztás - Véradás - Év-
szakok a kreatív hobbi tükrében - Nőnap -  Zuzmóból képet - 

Állásbörze  - Sport 
18:15 Hétről- Hétre: A koronavírusról - Ünnepibeszéd-írók - 
Idei programok a városban - Triatlon Nagyhét - TikTok - Lát-

ványtánc  
Utána: Egészség(L)esen: Gyógytestnevelés  

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 15., vasárnap 
18:00 Ünnepi műsor, benne: Ünnepi diákszónoklatok - Tör-

ténelmünk március idusán -  A magyar sajtó napja - Kisfilm a 
kitüntetettekről    

Március 16., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - Békési SzSK kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről,
az FC Tiszaújváros - Putnok FC labdarúgó mérkőzés közvetí-

tése felvételről 

Március 18., szerda 
18:00 HétHatár: Vírusfigyelő - Ki a kertbe! - Első lakáshoz 

jutók - Lemosó permetezés, szúnyoggyérítés
18:15 Hétről-Hétre: Szexkluzív Hevesi Krisztával -  Kosár- és 

focimérkőzések összefoglalója

Március 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Fonott, festett, ragasztott évszakok 
Amerre nézünk, alkotások színesítik a 
Derkovits Művelődési Központ falait, 
vitrinjeit, tárlóit. Az újonnan nyílt kiál-
lítás az Évszakok a kreatív hobbi tük-
rében címet kapta. 

Festmények, papírfonással készült koszo-
rúk, dekupázs technikával díszített üve-
gek mutatják meg a tavaszhoz, nyárhoz, 
őszhöz és a télhez kapcsolódó eseménye-
ket, jeles ünnepeket. Ezek a sokszínű al-
kotások egy ember kezei közül kerültek 
ki. Ádám Ilona Éva, bár évekig nem is 
sejtette, hogy ilyen kreativitás van a ke-
zeiben, a nyugdíjas évek, és az ezzel járó 
szabadidő megmutatta, amit ő maga sem 
gondolt. Alkotóerő rejlik benne. 
- Évekig dolgoztunk együtt - emlékszik 
vissza Dombiné Rozi, Ilona egykori mun-
katársa - és nem is sejtettem, hogy ilyen 
ügyes. Meglepődtem, amikor megláttam, 
hogy mennyi mindent készít Ilona. Na-
gyon tetszenek akár a festmények, akár a 
papírból készült koszorúk, nem is tudnék 
választani közülük.
Ádám Ilona Éva évtizedekig a Tiszai Ve-
gyi Kombinát laboratóriumában dolgo-
zott.  

- Soha nem voltam egy kreatív ember - 
meséli.- Legalábbis nem éreztem, hogy 
lenne bennem ilyen lehetőség, affinitás. A 
munkámban sem volt szükség erre az ol-
dalamra, hiszen vegyészként dolgoztam, 
a szabadidőmben sportoltam, kézilabdáz-
tam és mellette ott volt a család, a gyere-
kek. Időm sem volt rá, hogy kipróbáljam 
magamat más területen, de megmondom 
őszintén nem is kerestem új kikapcso-

lódási lehetőségeket, hiszen elég sűrűk 
voltak a napjaim. Aztán nyugdíjba men-
tem. Ennek már hat éve. Ekkor érkezett 
el az idő arra, hogy kipróbáljak új dolgo-
kat. Így csöppentem bele a kreatív hob-
bik világába. Először a papírfonás ragadta 
meg a fantáziámat, aztán jött az üvegfes-
tés, az üvegdíszítés és legutoljára a fes-
tészet. Mindegyiket szívesen csinálom, 
ahhoz kezdek hozzá, amelyikhez éppen 
kedvem van. Imádon például a régi szó-
dásüvegeket. Ha találok egyet, azt mindig 
nagy becsben tartom, hiszen már nagyon 
ritkák, de ugyanúgy beindul a fantáziám, 
ha meglátok egy érdekes alakú üveget. 
Már látom magam előtt, hogy hogyan le-
hetne díszíteni. A festészettel még csak is-
merkedem, részt veszek tanfolyamokon, 
kurzusokon, ahol szeretném fejleszteni 
a tudásom. Ilyen volt legutóbb Korbely 
István festőkurzusa Tiszaszederkényben, 
ahol ötletek és energiák találkoztak, amik 
hatalmas lendületet adtak nekem ezen a 
területen is. 
A kiállítás április 8-áig látható a Derkó 
MiniGalériában. 
 ema

kronika@tiszatv.hu

Döntősök az Eötvös „Kockák”
Ebben a tanévben is sikerrel vették az egyre nehe-
zebb akadályokat az Eötvös József Gimnázium fi-
atal informatikusai, akik márciusban az országos 
döntőben folytatják a versenyzést. Az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) alkal-
mazás kategóriájában György Lili 12.B és Kiss 
Péter 11.H osztályos tanulók (képünkön), a Ne-
mes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmá-
nyi Verseny programozás kategóriájában Kiss Pé-
ter 11.H osztályos tanuló jutott be az utolsó fordu-
lóba. Felkészítő tanáruk: Ferenczyné Szabó Zsu-
zsanna.
 Szaniszló László
 mb. intézményvezető

Papírból font téli hangulat. 

2020. március 12. Kultúra � 7.

„Először a papírfonás ragadta 
meg a fantáziámat, aztán jött az 
üvegfestés, az üvegdíszítés és leg-
utoljára a festészet. Mindegyiket 
szívesen csinálom, ahhoz kezdek 
hozzá, amelyikhez éppen kedvem 
van.”



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. március 18-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
PaP zsolt alpolgármester, 

a 6. sz. választókerület képviselője
2020. március 16-án (hétfő) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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

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

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. 

Online időpontfoglalás 
anyakönyvi ügyekben

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 9-étől anyakönyvi 
és hagyatéki ügyekben lehetőség van online időpontfoglalás-
ra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy telefo-
non a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom fel-
torlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy vegyék 
igénybe az új szolgáltatás adta lehetőséget.

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 Önkormányzata 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 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

Táboroztatási támogatás

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére

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 gyer-
mek és alkalmazott 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  elfogadunk!

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. � Hirdetmények 2020. március 12.



Zöld növényi hulladék
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft. 2020. március 12-én megkezdi és a hulladéknaptárban 
foglaltak szerint kéthetente, csütörtöki napokon elvégzi a 
házhoz menő zöld növényi hulladékok begyűjtését és elszál-
lítását.
A zöld növényi hulladékok az erre a célra rendszeresített és 
a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott „Zöldhulladék gyűj-
tőzsák” feliratú ingyenesen biztosított zsákokban adható át. 
A zsákokban falevél, fűnyesedék, gyom helyezhető el. A na-
gyobb méretű faágak 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra 
darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
A szolgáltató a nem kötegelt ágakat, valamint a háztartási hul-
ladékot és a zöld növényi hulladéknak nem minősülő hulladé-
kokat tartalmazó zsákokat nem szállítja el.
A zöld növényi hulladékokat tartalmazó zsákokat a szállítási 
napot megelőző napon 18 órától a gyűjtés napján 6 óráig le-
het kihelyezni az átadási pontra.
Negyedévente ingatlanonként 250 kg nem veszélyes hulladék 
- közte a zöld növényi hulladék - a hulladékudvarba is beszál-
lítható.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügykezelő 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló kinevezéssel.
Ellátandó feladatok: Adminisztrációs feladatok, ügyintézők 
munkájának segítése, postázás.
Pályázati feltételek:
• legalább középszintű szakképesítés,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
• közgazdasági szakközépiskola igazgatás-ügyviteli szakán 
szerzett képesítés,
• ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 208.§ (1) bekezdése és Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• szakmai önéletrajzot,
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
• oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. 
Tel: 49-548-085.

Lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. március 
9-19. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez 
az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, ta-
kácsatka kártevők ellen, Vektafid A növényvédő szerrel. Ha-
tóanyag: 83% paraffinolaj. III. forgalmi kategória, közterüle-
ten engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal jár, 
ezért kérjük megértésüket.  

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Közszolgálati ügykezelő munkakör

Rendkívüli roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2020. március 13-án (pénteken) 10,00 órától 
rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség

         Farkas Sándor 
                             elnök

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2020. március 13. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

   üzemeltető

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási mun-
kái a 2020. március 16. - április 15. közötti időszakban zaj-
lanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertváros, 
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti vá-
rosrész) a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni 
gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Brodi-
top Forablock kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifakum, 
0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kate-
gó-riájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, el-
lenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. március 16-án reggel kezdődnek a város 
1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyama-
tosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visz-
szael-lenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a 
tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 
vizsgálata 2020. április 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 
betölti a harmadik életévét.

Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek 
azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakö-
telesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakö-
telesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakö-
telesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakö-
telesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek 
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2020. december 
31. napjáig töltik be. 

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján tör-
ténik.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2020/2021. 
nevelési évre történő felvételre vonatkozó kérelmek be-

adása az intézmény székhelyén, 
a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 

2020. április 22. és 23. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatá-
rozott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kö-
telezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést, a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott 
- kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes 
Járási Hivatal jogosult engedélyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak 
óvodába. 

A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól 
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini 

bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 na-
pon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hiva-
talt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlap-
ján (www. oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével 
és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” 
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) 
beadható a kérelem. 

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási te-
rülete.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében 
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű moz-
gásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén lá-
tó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ne-
velésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvi-
telszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakás-
nak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen 
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helye-
ként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére ki-
állított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, 
továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazol-
ványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos ne-
velési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. 
május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem el-
utasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szü-
lő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda veze-
tőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen 
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Az óvodai felvételek rendje

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idény-
jellegű munkakörök betöltésére,
kéthónapos próbaidő kikötéssel  

2 fő kabinos  
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő  
Pályázati feltételek: • legalább általános iskolai végzettség • 
megbízhatóság • rugalmasság • terhelhetőség • hasonló mun-
kakörben szerzett tapasztalat 
Feladat: • kiskasszagép kezelése 
• a fürdőbe érkező vendégek részére szekrényjegy kiadása
• a szabályoknak megfelelő pénzkezelés
• a házirend betartatása, 
• öltözőhelyiségben előforduló takarítási feladatok ellátása 
A pályázathoz csatolni kell:  • fényképes önéletrajz  • bizonyít-
ványok másolata • a borítékon fel kell tüntetni „kabinos mun-
kakör”  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 17. A pályá-
zat elbírálásának határideje: 2020. március 20. Az állások betölt-
hetőek: 2020. 04.01. - 09.01.  A pályázatot benyújtani az alábbi-
ak szerint lehet: postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaúj-
város, Tisza út 2/F. elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu sze-
mélyesen: 3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12. 9:00-16:00

Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: Fodor-Somodi Gab-
riella +36-70/383-2722 

8 fő takarító és kabinos/takarító  
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő  
Pályázati feltételek: • legalább általános iskolai végzettség • 
megbízhatóság • rugalmasság • terhelhetőség • hasonló mun-
kakörben szerzett tapasztalat 
Feladat: • a gyógy- és strandfürdő szezonra történő felkészíté-
sének takarítási feladatai • a strandszezon ideje alatt kabinosi/
takarítói feladatok ellátása 
A pályázathoz csatolni kell:  • fényképes önéletrajz  • bizonyít-
ványok másolata • a borítékon fel kell tüntetni „takarító és ka-
binos/takarító munkakör”  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 17. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20. Az ál-
lások betölthetőek: 2020.04.01. - 09.01.  A pályázatot benyúj-
tani az alábbiak szerint lehet: postai úton: TiszaSzolg 2004 
Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. elektronikus úton: tisza-
szolg@tszolg.hu személyesen: 3580 Tiszaújváros, Szederké-
nyi út 12. 9:00-16:00
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet: Fodor-Somodi Gab-
riella +36-70/383-2722
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A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb 

kedden 12 óráig 

feladja.

LABDARÚGÓ SPORTNAPKÖZI 

Az FC Tiszaújváros egyesülete 2020-ban is meghirdeti a nyári sportnapközi táborait 7 és 14 év 
közötti gyermekek számára.

Helyszín: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Teleki B. u 6.
Turnusok: 
2020. június 22-től (hétfő) – 2020. június 26-ig (péntek) - 5 nap
2020. július 27-től (hétfő) – 2020. július 31-ig (péntek) - 5 nap

Találkozó: 
Tiszaújvárosi Sportcentrum labdarúgó egyesület épülete előtt, minden reggel 7.30 és 8.00 óra 
között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszori étkezéssel 17.500.-Ft/fő (testvé-
reknek 10% kedvezmény).
Jelentkezés módja: JELENTKEZÉSI LAP leadása, ezzel egyidejűleg a részvételi díj megfize-
tése.
A részvételi díjat egy összegben 2020. június 5-ig lehet megfizetni az FC Tiszaújváros labda-
rúgó egyesület titkárságán, ügyfélfogadási időben. Keddi és csütörtöki napokon 15.00 - 18.00 
óra között. A részvételi díj átutalással is teljesíthető az alábbi számlaszámon (közlemény rovat-
ba kérjük feltüntetni a gyermek nevét és születési évét).
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.

Egyéb információk:
Egyes turnusok minimum létszáma 17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).

Érdeklődni: 
Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 telefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ: a www.fctiszaujvaros honlapon található!

Roma horgászengedélyek
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a tiszaújvárosi roma lakosság ré-
szére a horgászengedélyek kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életévüket betöl-
tötték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2020. március 13-án, 10,30 – 11,30 óra kö-
zött a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiségben. Ezt követően pedig 2020. márci-
us 20-ig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.

Farkas Sándor 
 elnök

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. március 13-án (pénteken) 2.200 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:     700 kg
Csécsi tó:     700 kg
Tolnai tó:     300 kg
Örösi tó.:    200 kg

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.

A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2020. március 14-én (szombaton) reggel 06.00 órától lehet.

 Serfőző Gergely
 horgászmester  

Gimnasztráda siker Szlovákiában
A Tiszaújvárosi  Gimnasztráda csapata kiváló eredményekkel tért haza Trnavából, a Szlovák 
Torna Szövetség által megrendezett 24. Festival Of Group Performances, szlovák nemzetközi 
gimnasztráda fesztiválról.
A március 7-én rendezett fesztiválon óvodástól, senior csoportig minden kategóriában verse-
nyeztek a csapatok. A tiszaújvárosiak hét produkciója közül a serdülő csoport Moon and Stars 
koreográfiája, a junior csoport Storm produkciója, a felnőtt csapat Psycho modern tánca bronz-
érmes lett. A serdülő  csapat Opening Up tánca, az ifi csoport Las Vegas koreográfiája, és a fel-
nőtt csoport Aerobic  Dance produkciója ezüstérmet kapott, míg a ifi csoport  James Bond  ko-
reográfiája elhozta az aranyérmet. A csapat köszöni főszponzorainak Tiszaújváros Önkormány-
zatának és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak a támogatást.
A gimnasztrádásokkal az idén is sok helyen találkozhatunk majd a városi rendezvényeken. El-
sőként a saját szervezésű XXII. Táncolj, NE Drogozz! Show Tánc Fesztiválon április 25-én a 
Sportcentrumban.

Tiszaújvárosi 64 m2-es 
bútorozott lakás kiadó 

a Liszt Ferenc úton 
110 eFt/hó bérleti díjért. 

Érd: 06 20/2900 187

Juhar közben garázs 
eladó. Új ajtó, padlás, 

akna van. 
Irányár: 3.700.000 Ft.
Tel.: 06-20-9122-807

Garázs eladó 
a Lévay József úti garázssoron. 

Irányár 3,6 millió Ft. 
Érdeklődni csak 18 óra után le-

het.
Tel: +36 20 411 3191

Horgászcsónak eladó!
Jó állapotban lévő 5 m-es műgyantás borítású! 
Plusz 2 db gyári összecsukható horgony és 2 db 
evezőlapát. Érd.: 8:00-tól 18:00-ig: 06-70-671-

8424
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A Sportcentrum eseményei 
Március 14. (szombat)

Kosárlabda
Phoenix KK - Békés bajnoki mérkőzés   
    Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok
Labdarúgás
10.00 FCT- DSC-SI U14 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
12.00 FCT- DSC- SI U15 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
14.30 FCT - Putnok bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya

Bajnoki bronzérem

ASZTALITENISZ. A Magyar Asztalitenisz Szövetség idén a 
nemzetközi nőnap hétvégéjén rendezte meg Magyarország 
2020. évi országos serdülő fiú (U15) csapatbajnokságát Bu-
dapesten, a KSI SE asztalitenisz-csarnokában.

A Tiszaújvárosi SC asztaliteniszezői, akik már 5 éve az ország 
élmezőnyébe tartoznak, ezúttal is remekül szerepeltek. A Fó-
nagy-Árva Péter, Köllő Ábel és Mészáros Áron összetételű csa-
pat egyedüli vidéki együttesként fért fel a dobogóra, és hajszál-
nyival lemaradva a döntőről az országos csapatbajnoki bronzér-
met szerezte meg.
A versenyt végül a hazai pálya előnyét élvező KSI „A” csapa-
ta nyerte a BVSC-Zugló „A” csapatával szemben, míg a dobo-
gó harmadik fokára a TSC mellett a Magyar-Kínai Asztalitenisz 
Klub állhatott.

FEKVENYOMÁS. A hétvégén rendezték meg a Fekvenyomó 
Magyar Bajnokságot Hajdúszoboszlón. A rangos versenyen a 
TIFIT SC versenyzője, Szabó Dávid a 83 kg-os súlycsoportban 
160 kg-os teljesítményével bronzérmet szerzett. 

SAKK. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztályú 2019/2020.
évi sakk csapatbajnokságban a második helyet szerezte meg a Ti-
szaújváros. A 8 csapatot felvonultató mezőnyben a TSC 5 pár-
harcot nyert meg, egyszer döntetlent ért el, s csupán a bajnoki 
címet megszerző DVTK 4. ellen szenvedett vereséget. Az első 
hely sorsát a táblapontok döntötték el, a csapatpontok tekinteté-
ben ugyanis holtverseny alakult ki (11-11 pont). A táblapontok 
száma (a mérkőzésen a játékosok által megszerzett pontok) a di-
ósgyőrieknél 56, míg a tiszaújvárosiaknál 48,5. 

KOSÁRLABDA. A Tiszaújvárosi Pho-
enix március 4-én a DEAC U23, majd 
március 8-án a Szolnoki Olajbányász 
U23 otthonában vendégeskedett. A ha-
zaiak egyik helyszínen sem voltak túl-
zottan szivélyesek, 10, illetve 16 pontos 
vereséget mértek a tiszaújvárosiakra.

DEAC U23 - Phoenix KK
100-90 (25-18, 26-20, 27-21, 22-31)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss Balázs (10), Tóth Viktor (12/3), Or-
liczki Bence (-), Szilasi Bence (6), Jake 
Martin (26/6). Csere: Pöstényi Zoltán (8), 
Lenke Balázs (-), Taskó István (-), Eremi-
ás Kristóf (-), Molnár Bence (16/12), Ko-
vács Zoltán (7/3), Lajsz Gergely (5). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
Fej-fej mellett haladt a két csapat az el-
ső negyedben, többször is helyet cserél-
tek az ellenfelek a vezetésben. A Debre-
cen tudott aztán ritmust váltani, és gyor-
san hét pontra növelte előnyét (25-18).
A DEAC lendülete a második etapban 
sem csökkent, a Tiszaújvárosnak pe-
dig sajnos nem sikerült közelebb lépnie 
hozzá. Bár nagy elszakadást nem en-
gedtek a fiúk, a különbség így is növe-
kedett, és a félidőre megduplázódott a 
hátrány (51-38).

A pihenő után sem változott sokat a játék 
képe. A Phoenix keményen küzdött, de a 
riválisnak mindig megvoltak a válaszai az 
eredményes kosarakra. A negyed első fe-
le kiegyenlített teljesítményeket mutatott, 
ám az utolsó percekben erősödött a deb-
receni nyomás, és ezzel közel húszpon-
tosra nőtt a különbség (78-59).
Remek utolsó negyedet produkáltak a ti-
szaújvárosi fiúk, az első négy perc táma-
dásaira még rendre válaszolt a Debrecen, 
ám az ezután indított 0-14-es rohammal 
még a győzelem esélye is megteremtő-
dött. A lendület kitartott, másfél perccel a 
lefújás előtt négy pontig is felküzdötték 
magukat a fiúk, de a végjáték büntetőpár-
baját a hazai csapat nyerte meg (100-90).

Szolnok U23 - Phoenix KK
76-60 (18-20, 23-10, 13-12, 22-18)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss Balázs (8), Molnár Bence (3), Szila-
si Bence (6/6), Jake Martin (21/6), Lajsz 
Gergely (12). Csere: Pöstényi Zoltán 
(7/3), Lenke Balázs (-), Taskó István (-), 
Eremiás Kristóf (-), Kovács Zoltán (3). 
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Jól startolt a Phoenix, az első negyed-
ben szinte végig a kezében tartotta az 
előnyt. Alapvetően szoros játék folyt, 
de végül sikerült két ponttal hozni az 
etapot (18-20).

A második játékrész derekáig a korábbi-
akhoz hasonló képet mutatott a mérkő-
zés. A Szolnok azonban ritmust váltott 
a negyed közepén, a Phoenix pedig nem 
tudta felvenni az új iramot. A házigazdák 
előnye fokozatosan nőtt, és a tiszaújváro-
si fiúk a félidőre tizenegy pontos hátrány-
ba kerültek (41-30).
Nem sikerült felzárkózni a harmadik ne-
gyedben sem. Javuló játékot mutatott 
ugyan a Phoenix, ám ez csak arra volt 
elegendő, hogy ne növekedjen jelentősen 
a hátrány. A feszült hangulatú etap végén 
54-42 volt az állás.
A záró játékrész sem mutatott sok vál-
tozást az erőviszonyokban. A két csapat 
alapvetően kiegyenlített küzdelmet vívott 
egymással, ez a helyzet azonban csak a 
vendéglátók számára lehetett kedvező. A 
Phoenix nem tudott közelebb lépni, de a 
12-13 pontos különbséget sokáig tartot-
ta. A negyed hajrájában toldotta meg még 
néhány egységgel előnyét a Szolnok be-
állítva ezzel a mérkőzés végeredményét 
(76-60).
Szendrey Zsombor: Jó lendülettel kezd-
tük a mérkőzést, utána viszont pontatlan-
ságba és fáradtságba fordult a játékunk. 
A második negyed után már csak szalad-
tunk az eredmény után, de sok esély nem 
mutatkozott arra, hogy győzni tudjunk.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 18. fordulójában a DVSC II 
ellen idegenben lépett pályára a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. A sárga-ké-
kek ugyan vezettek a mérkőzésen, de 
végül 3-1-es vereséget szenvedtek. 

DVSC II. - Tiszaújváros 
3-1 (1-1)

Debrecen, Nagyerdei stadion, 100 néző. 
V.: Takács
DVSC II.: Hrabina – Damásdi (Jankelic), 
Kovács R., Bene (Kerekes), Trujic, Szabó 
Á., Burai (Tonhaizer), Baráth, Barna, La-
katos, Belényesi. 
Edző: Szatmári Csaba.
Tiszaújváros: Tóth Cs. – Lippai, Burics 
(Tóth M.), Gelsi, Pap, Kristófi, Bokros, 
Márton, Kulcsár, Bene (Csicsek), Molnár 
M. (Nagy D.). 
Edző: Gerliczki Máté.
Az év első találkozóján a tiszaújvárosi-
ak szerették volna úgy szerepelni, mint 
azt tették a 2019-es esztendő utolsó baj-
nokiján. Akkor a DVTK II ellen 2-1-re 
győzött hazai pályán a sárga-kék alakulat. 
Két régi-új játékossal, Kristófi Sándorral 
és Márton Andrással a kezdődben vette 
fel a küzdelmet Gerliczki Máté együtte-
se. Mindketten Sényőn játszottak az elő-
ző szezonban, Kristófi pedig azt megelő-
zően Kazincbarcikán is futballozott. 
A meccs úgy indult, ahogy azt a vendé-
gek eltervezték, ugyanis a 11. percben 
egy jobb oldali beadást követően Kulcsár 
18 méterről talált be a debreceni kapuba 
0-1. A piros-fehérek azonban rendezték 
soraikat és igyekezték átvenni az irányí-
tást. Szatmári Csaba tanítványai a félidő 
vége előtt egyenlítettek. A 26. percben 
egy vendég védelmi hibát követően szer-
zett labdát a Debrecen és Burai talált be 
Tóth Cs. hálójába 1-1. A félidő hátralévő 
részében jobbára a házigazdák dominál-
tak, igyekezték ráerőltetni akaratukat az 
újvárosiakra. Nagy küzdelem folyt a pá-
lyán, de az első 45 percben újabb gól már 
nem esett.
A második játékrészben átvette az irányí-
tást a „kis Loki”. Többet támadtak a ven-
déglátók, de mindkét oldalon sok volt az 
eladott labda. A debreceniek számára az 
56. percben jött össze a fordítás. A ha-
zaiak 11-eshez jutottak, ugyanis Gelsi ért 
kézzel a labdához a tizenhatoson belül. A 
büntetőt Damásdi értékesítette 2-1. A ve-

zetés birtokában már nyugodtabban játsz-
hatott a Debrecen, inkább a tiszaújváro-
siaknak kellett küzdeniük, hogy egyen-
lítsenek. A vendég együttes szakvezető-
je, Gerliczki Máté a 61. percben kettős 
cserére szánta el magát. Bene Attilát Csi-
csek Levente, Molnár Mátét Nagy Dávid 
váltotta. A támadóbb szellemű felfogás 
azonban gólokban nem, csupán helyze-
tekben mutatkozott meg. A 75. percben 
Lippai ütött bele kézzel egy kapura tar-
tó labdába, amelyért Takács játékvezető 
amellett, hogy tizenegyest ítélt a DVSC 
II javára ki is állította a tiszaújvárosi vé-
dőt. A büntetőt Baráth értékesítette 3-1. 
Az utolsó negyedórában emberhátrány-
ban már nem volt esélye a vendégeknek 
az újabb gól megszerzésére, így a 2020-as 
esztendő első mérkőzésén idegenben 3-1-
es vereséget szenvedtek. 
A Tiszaújváros 26 pontjával továbbra is 
a 7. helyen áll a bajnokságban. Gerlicz-
ki Máté csapata március 14-én szomba-
ton 14 óra 30 perctől hazai pályán szere-
pel megyei rangadón a pontvadászatban 
jelenleg 9. helyen álló Putnok ellen. A 
mérkőzés igazi presztízscsatának ígérke-
zik, hiszen ősszel a Tiszaújváros idegen-
ben tudott 1-0-ra nyerni, így a putnokia-
kat fűtheti a visszavágás vágya. 
Szatmári Csaba: Egy nagyszerűen futbal-
lozó Tiszaújváros ellen küzdelmes mér-
kőzést játszhattunk. Hamar gólt kaptunk, 
de gyorsan egyenlíteni is tudtunk. A má-
sodik játékrészben, ha két büntetővel is, 
de sikerült a magunk javára fordítanunk a 
mérkőzést. Bízom benne, hogy ez a győ-
zelem nagy lökést ad a fiúknak a folyta-
tást illetően. 
Gerliczki Máté: A debreceniek nagyon 

erős összeállításban álltak ki a találkozó-
ra. Ellenfelünk végig erőteljesebb volt és 
megérdemelten szerezte meg a 3 pontot. 

További eredmények:
Putnok - Balassagyarmat 1-0
Füzesgyarmat - ESMTK 1-1

Gyöngyös - Cegléd 1-3
DVTK II. - Jászberény 6-1

Tállya - Sényő 0-1
Eger - Hatvan 0-0

Szabadnapos: DEAC
Következik a 19. forduló

2020. március 14., szombat 14:30
Hatvan - DEAC

Balassagyarmat - Tállya 
Tiszaújváros - Putnok
Jászberény - DVSC II.

Cegléd - DVTK II. 
ESMTK - Gyöngyös
Eger - Füzesgyarmat
Szabadnapos: Sényő

Nem termett babér Debrecenben

Szárnyaszegett lett a Phoenix

Bronzérmes Szabó

Kisakkozták
az ezüstöt 

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Füzesgyarmat  17 12 2 3 30-17 38
2. DEAC  16 11 2 3 44-20 35
3. Cegléd  17 10 3 4 31-24 33
4. Sényő   17 9 5 3 37-28 32
5. ESMTK  17 8 6 3 29-20 30
6. Jászberény  17 7 7 3 34-28 28
7. Tiszaújváros   17 8 2 7 29-24 26
8. Balassagyarmat 17 7 3 7 27-26 24
9. Putnok  17 6 4 7 24-24 22
10. Gyöngyös  17 5 4 8 28-36 19
11. Eger   17 5 2 10 18-31 17
12. DVSC II.  17 4 3 10 26-33 15
13. Tállya  16 4 3 9 18-25 15
14. Hatvan  16 2 4 10 16-32 10
15. DVTK II.  17 2 2 13 19-42 8

A bronzérmes tiszaújvárosi csapat: Fónagy-Árva Péter, Mé-
száros Áron és Köllő Ábel.

Kulcsár Hunor
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Siker, fény, csillogás
Tiszaújvárosban rendezte egyik kvalifikáci-
ós versenyét a Magyar Látványtánc Sport-
szövetség. A magyar bajnokságon indulás 
volt a tét, több mint hatszázan közel kétszáz 
produkcióval indultak a megmérettetésen. 
Kicsik és nagyok, kezdők és haladók is szín-
padra álltak. 

Nagy volt a nyüzsgés a játékcsarnokban, közé-
pen hatalmas függönyökkel leválasztott szín-
pad, profi fény- és hangtechnika, a színfalak 
mögött pedig szintén profik. Csak ők még ki-
csik. Készültek a sminkek, a kontyok, előkerül-
tek a csillogó ruhák, ment minden a maga út-
ján. Hatszáz versenyző, kétszáz produkció, egy 
perc csúszás sem volt, minden ment menetrend 
szerint. 
- Egész évben erre készültünk - mondta a Ka-
rakter ATI színeit képviselő Kevei Nóra -, elő-
ször nem indult el a zenénk, így le kellett men-
ni, de utána megint kijöttünk és eltáncoltuk. 
Fontos ez a verseny az egész csapatnak, izgul-
tunk, hogy jól sikerüljön. 
- Én is izgultam - tette hozzá Kevei Diána -, fél-
tem, hogy elrontjuk, de nem rontottam el. Év 
eleje óta táncolok, Nóri is táncol és gondoltam, 
akkor én is táncolok, ha megengedik. 
Mazsorett, moderntánc, balett - a látványtáncba 
sok minden belefér. 

- Egy pár hiba azért volt - jegyezte meg Sá-
volt Ágnes, aki Hajdúszoboszlóról érkezett -, 
de összességében jó volt. Én szeretek táncolni, 
szeretem, hogy együtt vagyunk a táncban, hogy 
csapatban vagyunk. 
Fontos is a jó közösség, hiszen a nap nem akkor 
ér véget, mikor a csoport levonul a színpadról. 
- Itt vannak a barátaim is, ezért is jó - mond-
ta Faragó Lola -, szerintem nagyon jól sikerült 
a tánc, az eredményhirdetésig meg kártyázunk. 
A csoport legfiatalabb tagja a négyéves Takács 
Szofi, még talpig csillogásban kínálgatja a csip-
szet az épp színpadra lépőknek. Több produk-
cióban is részt vett, mint mondta, szereti a ze-
nét, meg mindent, ami tánc. 
Tiszafüredről is szép számmal érkeztek. 
- Szerintem nagyon jól sikerült - mondta lelke-
sen Tuszede Petra -, a végére azért el lehet fá-
radni. A csapat nagyon jó, a táncok is, szóval 
szeretem csinálni. 
A kicsik után jöttek a nagyok. Székely Zsófia 
rúdtáncos produkciója aranyérmet és különdí-
jat is érdemelt. 
- Másfél éve űzöm ezt a sportágat - mondta 
Zsófia a fellépés előtt -, előtte akrobatikust tán-
coltam, de éreztem, hogy váltani kell. Kívül-
ről a rúdtánc könnyűnek látszik, de nagyon ke-
mény munka, és fájdalmas is az elején. Sok 
esés, sok ütés, sok kék-zöld folt, fájdalom. De 
megéri, mert szerintem gyönyörű, művészi, ha 

egyszer olimpiai sportág lesz, remélem eljutok 
oda. 
Nagy volt a tét ezen a napon, és nagy volt az ér-
deklődés is, több mint tizenkét órán át váltották 
egymást a fellépők. 
- Ahogy az úszásban sem lehet összehasonlíta-
ni a férfiakat a nőkkel és a gyorsúszást a többi 
úszásnemmel, itt sem lehet az egyiket a másik-
kal, hiszen teljesen más a követelménye a mo-
dernebb hiphopnak, mint egy klasszikus tánc-
nak - magyarázta Boros Ágnes Tünde, a Ma-
gyar Látványtánc Sportszövetség elnöke -, vagy 
épp a mazsorettnek, amiből itt most nagyon erős 

mezőny gyűlt össze. Annyira ötletes és szép ko-
reográfiák születtek, hogy én csak dicsérni tu-
dom a felkészítők és a gyerekek hozzáállását. 
- A látványtáncban vannak trendek?
- Nem is igazán trendek vannak, hanem bizo-
nyos táncok változnak, hiszen napjainkban ala-
kulnak új stílusok. Viszont megvannak a klasz-
szikus kategóriák, kialakult stílusok, techni-
kák, amelyeket ugyanúgy várunk el, díszítve 
modernebb elemekkel, variációkkal. Itt a mű-
vészi moderntáncok kapnak fő hangsúlyt, ahol 
elengedheti a koreográfus a lelkét, a szellemét. 

Fodor Petra

A Karakter ATI ezüstös produkciójának utolsó pillanata.

12. � Rendezvények 2020. március 12.
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