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Személyes ügyfélfogadás 
a hivatalban

A koronavírus-járvány megelőzése érdekében március 16-ától 
szünetel a személyes ügyfélfogadás a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatalban. 

A hivatal bejáratánál egy asztalon sorakoznak a nyomtatványok, 
melyeket az ott elhelyezett dobozokba lehet bedobni, és kizáró-
lag a személyes megjelenést igénylő ügyekben lehetett felkeres-
ni az ügyintézőt, kézfertőtlenítés után, maszkban. Kedden a par-
lament megszavazta a veszélyhelyzet visszavonásáról és az át-
meneti időszak szabályairól szóló két törvénytervezetet. 
- Terveink szerint június 22-én hétfőn elindul a személyes ügy-
félfogadás, visszatérünk a veszélyhelyzet előtti ügyfélfogadási 
rendhez - mondta Dr. Juhos Szabolcs jegyző -, Ez azt jelenti, 
hogy hétfőn 13-tól 16 óráig, szerdán 8-tól 18 óráig, pénteken 
8-tól 12 óráig lesz ügyfélfogadás, személyesen is várjuk tehát 
az ügyfeleket. 

Megnyitott a piac
A miskolci Zsarnai piac is kinyitott már, és június első csütör-
tökén újra megrendezték az ónodi vásárt, ahol a szokásosnál is 
többen fordultak meg. A Tisza úti piacot üzemeltető Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. úgy döntött, június 12-én új-
ra megnyitja a vásárteret. Várták már a vevők és az eladók is. 
A koronavírus-járvány miatt az eladók és a vevők is csak 
maszkban lehettek a vásártéren, ahová érintés nélküli kézfer-
tőtlenítőket is kihelyeztek és felhívták a figyelmet a másfél 
méteres távolság betartására is. Itt ugyan nem voltak annyian, 
mint általában, de most már úgy tűnik, visszaáll a régi rend, 
mindenki beírhatja a naptárba a következő időpontot: július 10. 

Újabb enyhítések,
időpontfoglalás

Az egészségügyi ellátások újraindításának új szakasza kezdő-
dött június 15-én. Valamennyi szakrendelés elindult, és a Ti-
szaújváros Városi Rendelőintézetben azon dolgoznak, hogy a 
beutaló nélküli rendelésekre a betegek saját maguk foglalhas-
sanak időpontot. Vannak szabályok, melyek megmaradtak, de 
sok az újdonság is. Cikkünk a 3. oldalon

Szökőkútban bicikliztek

A mártírokra
emlékeztek

Közel 100 ezer forintos kárt okoztak azok, akik megrongálták a 
városi szökőkutak medencéjét. A Március 15-e parkban bicikli-
sek kerekeztek a medencében és kiszakították azt a takarófóliát, 
amivel burkolták a medencét, hogy könnyebb legyen takarítani. 
A rendelőintézet melletti szökőkutat sem kímélték, ott is hason-
ló javításokat kellett elvégezni, mielőtt újraindítják a szökőkuta-
kat - tudtuk meg Kerékgyártó Istvántól, a Városgazda Nonprofit 
kft. ügyvezető igazgatójától. 

Néma megemlékezést tartottak Nagy Imre szobránál a mártír-
halált halt miniszterelnökre és társaira emlékezve. A járványve-
szély miatt a korábbiakkal ellentétben csak szűk körben tartot-
ták meg az eseményt. Az ’56-os forradalom leverése után Nagy 
Imrét koncepciós perbe fogták, halálra ítélték, majd 1958. júni-
us 16-án hajnalban felakasztották. 31 évvel halála után, 1989. 
június 16-án mártírtársaival együtt ünnepélyes keretek közt új-
ratemették Budapesten. A tiszaújvárosi megemlékezők tisztele-
tük jeléül virágokat és mécseseket helyeztek el Nagy Imre szob-
ránál. 

Tiszaújváros hetilapja      2020. június 18.      XXXVIII. évfolyam, 25. szám

Néhány hete még azt hitték, nekik sem lesz ballagásuk, mint a középiskolásoknak, aztán ahogy nyitott az élet és enyhültek 
a járványügyi szabályok, úgy szigorú előírások mellett minden általános iskola megrendezhette a ballagást. Ki így, ki úgy, 
de legalább volt búcsú. Emlékezetes és rendhagyó.               Cikkünk az 5. oldalon

Másként ugyan, de volt ballagásuk  
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Fájdalommal tudatjuk, hogy 

Mikó ÁrpÁd

2020. június 1-jén 72 éves korában elhunyt. Hamvait a csa-
ládi sírba, szüleihez helyeztük örök nyugalomra. 

Emlékét szívünkben megőrizzük: 
unokatestvére és fiai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

SzitÁS LÁSzLó 
búcsúztatóján megjelentek, gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Baba született
2020. június 10-én megszületett városunk új lakója, Bodolai Bendegúz. 
11 óra 5 perckor jött a világra, súlya 2740 gramm, hossza 52 cm - ad-
ták hírül a boldog és büszke szülők:  Bodolainé Bencs Karolina és Bodo-
lai Bence.

Egyházi hírek
Római katolikus
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban. A szentáldozás kizá-
rólag kézbe adással történik. Kérjük a másfél méter távolság 
megtartását.
 Csütörtök, péntek, szombat 18.00, vasárnap 11.00, Nagycsécs                                                                            
08.30, Sajószöged  09.30.
ALTEMPLOM  NYITVATARTÁSA
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap:  09.00 – 19.00
Az altemplom ugyanabban az időben egyszerre az egy háztar-
tásban élők számáramaximum 3 fő/ 5 perc időtartamra, orrot 
és szájat takaró maszkban látogatható!!!                                                                                                    
IRODAI HIVATALI IDŐ: 
Kedd, szerda: 9.00 – 13.00, csütörtök, péntek: 15.30 - 17.30                         
Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 32. 
tel.: (49) 540-102
Web: ”tiszaújvarosiplebania.hu”
Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia, 18:00 vecser-
nye. Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Litur-
gia, 18:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 18:00 vecsernye. Szer-
dán Keresztelő Szent János születését ünnepeljük: 8:00 reggeli 
istentisztelet, 9:00 Szent Liturgia
Református
Istennek hála gyülekezeteinkben újra vannak templomi isten-
tiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében a Magyar 
Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készülje-
nek Istent dicsőítő alkalmainkra. Kereszteléssel, esküvővel és 
temetéssel kapcsolatban e-mailen és telefonon várjuk a meg-
kereséseket, és a továbbiakról akkor adunk tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros
• 2020. június 19-én, pénteken 17 órától konfirmációval egy-
bekötött istentisztelet
• 2020. június 21-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztele-
tet tartunk.
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. június 21-én, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy no-
ha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot 
igényelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Felfüggesztett börtön a gumiabroncs-égetőnek
A Tiszaújvárosi Járásbíróság környe-
zetkárosítás miatt felfüggesztett bör-
tönbüntetést szabott ki azzal a férfival 
szemben, aki gumiabroncsok égetésé-
vel mintegy 135 kg veszélyes anyagot 
juttatott a levegőbe.

A bíróság által megállapított tényállás 
szerint a vádlott 2017-ben elvállalta egy 
tiszaújvárosi külterületi ingatlan fakiter-
melést követő megtisztítását. A férfi a te-
rületről gallyakat, faleveleket gyűjtött 

össze, majd meggyújtotta azokat. Az égés 
gyorsítása érdekében 15 darab gumiab-
roncsot is a tűzbe dobott. 
A gumiabroncsok égése során számos ve-
szélyes légszennyező anyag, többek kö-
zött dioxinok, hidrogén-klorid, benzol, 
szén-monoxid, valamint fémek: arzén, 
kadmium, nikkel, cink, higany, króm, és 
vanádium kerültek a légtérbe, melyek a 
közelben tartózkodókra egészségügyi ve-
szélyt jelenthetnek. 
A vádlott cselekményével összefüggés-
ben keletkezett légszennyezettség embe-

ri beavatkozás általi helyreállítására nem 
volt lehetőség. 
A járásbíróság a vádlottal szemben hely-
re nem állítható károsodást eredménye-
ző környezetkárosítás miatt 1 év 8 hónap 
szabadságvesztést szabott ki, a büntetés 
végrehajtását 3 év 6 hónap próbaidőre 
felfüggesztette. 
A bíróság döntését az érintettek tudomá-
sul vették, az jogerőre emelkedett. 

(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Dr. ZABOS GÉZA EMLÉKNAP  
és  HORGÁSZ CSAPATVERSENY!

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2020. július 03-án (pénte-
ken) 17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tart 
(Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 5. szám alatt) a Dr. Zabos Géza 
emléktáblánál.
2020. július 04-én (szombaton) Dr. Zabos Géza horgász csa-
patversenyt szervezünk a sajószögedi Erdészeti- és a Tolnai-ta-
von.
PROGRAM:  6.00-tól gyülekezés
  6. 30-tól sorsolás
  7.00-11.00-ig verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola. 
A csapattagokat az egyesület megvendégeli egy szendvicsre.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 
Nevezési díj: 3.600,- Ft/csapat.
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) 

csak teljes létszámú, 3 fős csapattal fogadunk el!
(Horgászni a versenyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 
bottal, készségenként 2 horoggal lehet! 
A versenyen kifogott darabszám-korlátozás alá eső halat meg-
tartani nem lehet, azt mérlegelés után azonnal vissza kell en-
gedni!)
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tisza-
újváros, Bartók B. u. 7. fsz.1. szám alatt) lehet befizetni ked-
den 8-12 óra, szerdán és pénteken 13-17 óra között 2020. jú-
lius 03-ig.
Azok, akik nem vesznek részt a versenyen, 14 órától horgász-
hatnak a sajószögedi Erdészeti- és a Tolnai-tavon! 
A verseny támogatói:
Balázs-Filament Kft, Dia-Mont Industries Zrt, ENERGOFISH 
Kft, SAJÓ Horgászbolt, Tiszaújváros Város Önkormányzata, 
Zabos Géza Horgász Egyesület
 

Makó Zoltán versenyfelelős

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 21-ig (vasárna-
pig)a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd június 22-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Mindenki
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. június 18.



Újabb enyhítések, időpontfoglalás
Az egészségügyi ellátások újraindításának 
új szakasza kezdődött június 15-én. Vala-
mennyi szakrendelés elindult, és a Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézetben azon dol-
goznak, hogy a beutaló nélküli rendelésekre 
a betegek saját maguk foglalhassanak idő-
pontot. Vannak szabályok, melyek megma-
radtak, de sok az újdonság is. 

Ezekről is szó esett a Prevenciós Bizottság hét-
fői ülésén. 
- Pénteken délután kaptunk egy levelet az Em-
beri Erőforrások Minisztériumából, hogy hét-
főtől a szakrendelőket újra kell indítani - mond-
ta az ülést követően Pap Zsolt alpolgármester. 
- Eltörölték azt a korlátot, ami arról szól, hogy 
egy órában maximum négy beteg látható el, 
az ellátási kategóriába sorolás továbbra is él-
ni fog a szakrendelőkben, a rendelőintézet fő-
igazgató asszonya és munkatársai pedig azon 
dolgoznak, hogy létrehozzanak egy olyan in-
ternetes felületet, ahol a betegek be tudnak re-
gisztrálni és időpontot tudnak maguknak kér-
ni a különböző szakrendelésekre. Nagyon fon-
tos, hogy szeptember 30-ig minden olyan ke-
zelést, illetve vizsgálatot be kell fejezni, ame-
lyek idáig elcsúsztak, ezek lesznek az elsődle-
gesek, és folyamatosan történik a betegek érte-
sítése, hogy mikor tudnak jelentkezni a külön-

böző szakvizsgálatokra. A balneoterápiás rész-
legen továbbra is csak a száraz kezelések zaj-
lanak, hiszen az aerosol-képződés miatt a vi-
zes kezelések zárt térben még mindig nem en-
gedélyezettek, ha ezt feloldják, azonnal értesít-
jük Tiszaújváros lakosságát - foglalta össze az 
alpolgármester. 
A rendelőintézetben eddig is működött szinte 
valamennyi szakrendelés, volt, amelyik csök-
kentett óraszámban. 
- Nálunk ez annyiban jelent újdonságot, hogy 
az ortopédiai szakrendelés is elindul - mondta 
Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet főigaz-
gatója -, mostantól gyakorlatilag a vírus előt-
ti intervallummal megyünk tovább. Ami nem 
változik, hogy a másfél méteres távolságot to-
vábbra is meg kell tartani, belépéskor megmé-
rik a hőmérsékletüket és a covid-kérdőívet is ki 
kell tölteni. Ami nagyon fontos, hogy a betegek 
továbbra is időpontra kell, hogy érkezzenek, te-
hát ami régebben volt, hogy időpont nélkül be-
jöttek egy sorszámos rendelésre, ezt egyelő-
re nem lehet. Az informatikusokkal egy olyan 
előjegyzési naptárt hozunk létre, ami elérhető 
lesz a betegek számára is, tehát akinek van ott-
hon interneten, tud időpontot kérni. Online le-
het majd időpontot kérni a fülészetre, a bőrgyó-
gyászatra, az ortopédiára és a nőgyógyászatra, 
tehát a beutaló nélküli rendelésekre. Akik pe-
dig nem tudnak interneten időpontot foglalni, 
azok a betegirányítón és a háziorvoson keresz-
tül tehetik ezt meg. Az ellátásban a könnyítést 
az fogja jelenteni, hogy eddig csak a háziorvo-
sok kérhettek időpontot a szakorvostól, ez na-
gyon erős szorító korlát volt, most ezt eltöröl-
ték. 
- Sokaknak volt vizsgálatra, kezelésre időpont-
ja arra az időszakra, amikor nem a normál mó-
don működtek a rendelések. Mi lesz ezekkel a 
betegekkel? 
- A kormányrendelet értelmében ezeknek a be-
tegeknek az ellátását szeptember 30-ig kell be-
pótolnunk. A kolléganők a napokban megné-

zik, hogy kinek volt előjegyezve időpontja, kik 
azok, akiket elláttak digitálisan, és felhívják a 
megmaradtakat, akiket nem láttak el, hogy új 
időpontot egyeztessenek velük. A régi időpon-
tok nem élnek, mindenki újat fog kapni. 
Most már a nőgyógyászati szakrendelés is 
majdnem a régi, megszokott rendben működik. 
- Nagyon nehéz volt az elmúlt pár hónap a nő-
gyógyászat számára - mondta Dr. Marosi Gyu-
la szülész-nőgyógyász -, itt azért megszokott 
volt, hogy volt egy előjegyzési napunk, a csü-
törtök, de ezen kívül a többi időben a betegek 
tudták, hogy bármikor jöhetnek. Ez teljesen 
felborult, majdhogynem káosz alakult ki, mert 
hirtelen megszűnt a rendelés volumene, a be-
tegek pedig kétségbeesetten telefonálgattak, 
hogy hogy lesz. Az elején mi sem tudtuk, de 
most már egy kicsit tisztábban látunk. Örülünk, 
hogy megszűnt a 15 perces várakozási idő is, és 
kialakulóban van az a rendszer is, melynek se-
gítségével a betegek maguknak tudnak időpon-
tot foglalni, egy fél órával a rendelés vége előtt 
még lehet szabad helyre jelentkezni. 

A korábbi hetekhez képest látványosan nőtt a 
betegek száma a rendelőben, délben sokan gyü-
lekeznek, hogy reggeli vérvételük eredményét 
átvegyék. 
- Nagyon egyszerű volt az egész - mondta Gu-
lyás Erika -, az asszisztensnő kért időpontot, 
egy hétre rá kaptam is, nekem nem volt sürgős, 
így jó volt. Reggel jöttem, és már kész is a lelet. 
Nem voltunk sokan, betartottuk a másfél méte-
res távolságot és gyorsan lezajlott a vérvétel. 

Fodor Petra

Tavaly ilyenkor már nagyon sok szúnyog 
volt, a vérszívók megkeserítették a minden-
napokat. Idén viszont eddig még nem volt 
invázió. 

- Az aszály miatt nincsenek szúnyogok - 
mondta Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Áp-

rilisban 7 mm eső esett, májusban 30, Medárd 
napja pedig meghozta az esőt, júniusban ed-
dig 37 mm esett. Amikor ilyen nagyobb eső-
zések vannak, megáradhat a Tisza, a Sajó és 
a Bodrog is, és ha a Tisza kilép az ártérre, pár 
nap alatt nagy tömegben kikelhetnek az ár-
vízi szúnyogok. A Tisza Tiszapalkonyánál 200 
cm-en áll, az előrejelzések szerint a hét végé-
re 350 cm-re emelkedik a víz szintje. Ez még 

nem jelenti azt, hogy kilép a medréből, hiszen 
480 centiméternél jön ki a város melletti árvízi 
részre. Nem lehet ugyan megjósolni, hogy tö-
megesen lesznek-e árvízi szúnyogok, viszont 
azt lehet előre jelezni, hogy az ilyen csapadé-
kos idő mindig meghozza a szúnyogokat is. 

És hogy mi lesz akkor? Légi irtás biztosan 
nem, hiszen nincs olyan szúnyogirtó szer, amit 
lehet használni légi kijuttatással, most egyet-
len szert lehet csak használni, ezt pedig földi 
melegköddel tudják kijuttatni a szabadba. 

fp

Mi lett a szúnyogokkal? 

Dr. Marosi Gyula örül az enyhítéseknek. 

A rendelőintézet épülete előtt osztják ki a leleteket. 
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„A balneoterápiás részlegen továbbra 
is csak a száraz kezelések zajlanak, 
hiszen az aerosol-képződés miatt a 
vizes kezelések zárt térben még min-
dig nem engedélyezettek.”

Pap Zsolt

„A betegek továbbra is időpontra kell, 
hogy érkezzenek, tehát ami régebben 
volt, hogy időpont nélkül bejöttek egy 
sorszámos rendelésre, ezt egyelőre 
nem lehet.”

Nagyné Kántor Judit

Regisztráció, időpontfoglalás
A www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu honlap alján található Főnixweb ikon alatt a Regiszt-
ráció-ra kattintva tudjuk létrehozni saját profilunkat. A lakossági regisztrációhoz szükség van 
egy bejelentkezési névre, e-mail címre, mobil telefonszámra, TAJ-számra, születési dátumra, 
a nemünk megadására és egy jelszóra. 
A bejelentkezés után az Előjegyzés, Labor előjegyzés és az Előjegyzéseim lehetőségek kö-
zül lehet választani. Az Előjegyzés-re kattintva a bőrgyógyászatra, a fül-orr-gége szakrende-
lésre, a nőgyógyászatra és az ortopédiára lehet időpontot foglalni, a jelmagyarázat is mutatja, 
melyek a szabad, illetve a foglalt időpontok. 
Az Előjegyzéseim lehetőségre kattintva ezt magunk is tudjuk ellenőrizni. 



Menthető a 35-ös főút melletti fasor
Idén márciusban 200 juharlevelű platánfát ültetett a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. a 35-ös főút Tiszaújváros - Sa-
jószöged közötti szakasza mentén. A szakemberek szerint a 
frissen elültetett fáknak május végére, június elejére már ki 
kellett volna hajtaniuk. Ki is hajtott a 200 fa közül körülbe-
lül 10-12. Tóth-Pappné Bazsó Andrea kertészmérnök segít-
ségét kértük, hogy vizsgálja meg a fákat, van-e bennük élet, 
meg lehet-e menteni őket.

- Csak meg kell nézni ezeket a fákat és látjuk, hogy mindösz-
sze néhány hajtott ki lombkoronába - mutatja a fákat vizsgáló 
Andrea. - A kérgét megkaparva azt tapasztaltam, hogy a platá-
nok nagy részének csak közvetlenül a talaj feletti részében van 
élet, fentebb teljesen elszáradtak. Ennek több oka is lehet. A ta-
vaszi ültetés véleményem szerint nem a legoptimálisabb, főleg 

ha nem volt rajtuk földlabda, hanem szabadgyökeresek voltak. 
Kedvezőbb az őszi ültetés, mert olyankor könnyebben be tud 
gyökeresedni, ami előnyt jelent tavasszal, amikor a fák kihaj-
tanak. Ránézésre szakszerűen elültetett fákról beszélünk, lát-
szik, hogy frissen vannak locsolva, védőhálóval vannak ellát-
va. Azonban azt nem tudjuk, hogy ültetéskor mennyire voltak 
megöntözve. Mivel a kora tavaszi időszak nagyon száraz volt 
és a frissen ültetett fákat nagyon alaposan be kell iszapolni ah-
hoz, hogy a fa gyökeréhez hozzátömörödjön a talaj. Ennek el-
lenére azt gondolom, hogy menthetőek ezek a fák. Vissza kel-
lene vágni őket teljesen addig, amíg vissza vannak száradva, és 
akkor a kéreg alatti rügyekből még van esély arra, hogy kihajt. 
Természetesen a fa fejlődésében időt veszítünk, hiszen ahhoz, 
hogy ezt a koronamagasságot újra elérje, újabb két-három év-
re van szüksége. 
Természetesen megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t 
is az ügyben, akik írásban válaszoltak kérdéseinkre: 

„Nyékládházi mérnökségünk munkatársai a norma szerinti elő-
írások alapján rendszeresen öntözték a fákat. A fasor utóelle-
nőrzése alkalmával a helyszíni bejáráson a fák még nem vol-
tak megeredve, lombozatot még nem hoztak, életképességüket a 
rügyek vizsgálatával, illetve a kéreg mögötti szijács rész vizsgá-
latával ellenőrizték szakembereink. A helyszíni bejárás alapján 
12 fa pótlása vált szükségessé, melyet a vállalkozó határidőre el 
is végzett. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a telepített fák 
jelentős része az utógondozás ellenére sem eredt meg. Munka-
társaink az életképes fák utógondozását továbbra is folytatják, a 
nyári időszakban újabb telepítés azonban nem lehetséges, amint 
lesz rá lehetőségünk, természetesen gondoskodunk a pótlásuk-
ról. Célunk, hogy megfelelő minőségű és egységes fasor jöhes-
sen létre a kérdéses szakaszon is, ennek érdekében a jövőben is 
mindent megtesznek szakembereink.”

ema

A platánok nagy részének csak közvetlenül a talaj feletti 
részében van élet, fentebb teljesen elszáradtak - mutatja 
Tóth-Pappné Bazsó Andrea kertészmérnök. 

Kevesebb, mint 10 százalékuk hajtott ki.
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Változás 
a vasúti menetrendben 

A járványhelyzettel kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedések miatt a MÁV-START belföl-
di utasforgalma 2020. március 15. és május 15. között körülbelül 70 százalékkal maradt el 
a tavalyi év azonos időszakának teljesítményétől, a nemzetközi forgalom pedig minimálisra 
csökkent - tudtuk meg a MÁV-START által küldött sajtóközleményből. 
Egyelőre bizonytalan, hogy mikorra tér vissza az utasszám a koronavírus-járvány előtti idő-
szakban mért forgalomhoz, így június 6-ától egyes vonalszakaszokon, mint Tiszaújváros és 
Nyékládháza között is, a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az uta-
sok kiszolgálását az autóbuszok a korábbival megegyező vagy jobb színvonalon biztosítják. 
Az előírt védőtávolságot a buszokon is be kell tartani. 



Másként ugyan, de volt ballagásuk  
Néhány hete még azt hitték, nekik sem lesz 
ballagásuk, mint a középiskolásoknak, az-
tán ahogy nyitott az élet és enyhültek a jár-
ványügyi szabályok, úgy szigorú előírások 
mellett minden általános iskola megrendez-
hette a ballagást. Ki így, ki úgy, de legalább 
volt búcsú. Emlékezetes és rendhagyó.

Nem volt előtte próba, nem énekelték nap, mint 
nap a ballagási dalokat, mindenki tudta a fela-
datát, ki szavalt, ki búcsúzott, a ballagók és bal-
lagtatók nevében.  A Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskolában családias hangu-
latú ballagás volt, szűk körben. Két osztály 26 
nyolcadikosa járta körbe a feldíszített iskolát, 
amit a hetedikesek csináltak nekik a ballagás 
délelőttjén. Az ünnepséget az udvaron tartották 
múlt pénteken, ahol a maszk és a kesztyű már 
nem volt kötelező, ám diákonként mindössze 
két hozzátartozó lehetett jelen. Az iskola nevé-
ben az intézmény igazgatója, Gál Benjáminné 
búcsúzott, majd a fenntartó egyház képviseleté-
ben Pásztor Pascal atya, aki isteni gondviselést 

kérve indította útjára a fiatalokat. Búcsúztak a 
ballagók és búcsúztattak a ballagtatók, akik ez-
úttal nem állhattak sorfalat nyolcadikos társaik-
nak, de gondolatban és egy-egy verssorban ott 
voltak. 
Épphogy véget ért a katolikus iskola ballagá-
sa, a Hunyadi iskolában is megszólalt a csen-
gő, a végzősöknek utoljára. Háromosztálynyi 
diák az aulában sorakozott fel, egymástól egy-
méteres távolságban egyesével ültek, körülöt-
tük tanáraik szellősen, ahogy a szabályok elő-
írták.  A szülőket ide is beengedték, persze kö-
zel sem annyit, mint amennyien szerették vol-
na látni gyermeküket, unokájukat, keresztgye-
reküket. Ők az emeleteken sorakoztak, onnan 
kísérhették figyelemmel a ballagást és a balla-
gókat. Egy utolsó iskolakör után Markovicsné 
Szabó Enikő intézményvezető-helyettes majd 
Hok Csaba, az intézmény vezetője búcsúzott 
a nyolcadikosoktól, aki, mint mondta, nem élt 
meg még ilyet az elmúlt évtizedek alatt, mió-
ta a pályán van, majd jókívánságait tolmácsol-
va köszöntötte a ballagókat és szüleiket. A bú-
csúzó diákok műsora után, az ünnepség végén, 

mint minden iskolában, itt is elismeréseket, ok-
leveleket, kupákat adtak át azoknak a tanulók-
nak, akik általános iskolás éveik alatt kiváló ta-
nulmányi és sportolói sikereikkel öregbítették 
az iskola hírnevét. 
Emlékezetes pillanatokat visznek tarisznyáik-
ban a Széchenyi iskola diákjai is, akik márci-
us óta csak online találkoztak egymással és ta-
náraikkal.  Sok szülő és rokon bánatára itt vol-
tak a legszigorúbb ballagási szabályok, hiszen 
a diákokon és néhány pedagóguson kívül sen-
ki nem léphetett be az iskolába. Kárpótlásul élő 
adásban közvetítették az iskola facebook olda-
lán a ballagást, így aki kint rekedt, az is bent le-
hetett egy kicsit és nem maradt le az esemény-
ről, csak a megszokott teljes élményről. So-
kan otthon nézték a közvetítést, néhányan pe-
dig az iskola kapuja előtt állva élesítették te-
lefonjaikat és kattintottak az élő videóra. Egy-
mástól méteres távolságban sorakoztak a balla-
gók minden emeleten, de még az aulában is ül-
tek, kerülve a személyes érintkezést. A három 
nyolcadikos osztálytól Farkas Tivadarné intéz-
ményvezető búcsúzott el, aki díjakat, elismeré-

seket adott át az iskola kiválóságainak.  
A Kazinczy Ferenc Református Általános Isko-
la ballagásán a Széchenyi iskolával éppen egy 
időben, szombaton délelőtt szólalt meg az is-
kola végét jelző utolsó csengőszó. Két osztály 
búcsúzott az intézménytől és a diákévektől. A 
ballagást az iskola tágas udvarán tartották, ahol 
a tanulókkal szemben párokba rendezett széke-
ken foglalhattak helyet a szülők, jelezve, hogy 
diákonként csak két-két hozzátartozó lehet je-
len az ünnepségen. Beszédeikben elköszön-
tek a pedagógusok, a hetedikesek, a nyolcadi-
kosok, Makkainé Chmara Mariann igazgató,  a 
szülői munkaközösség nevében pedig a szerve-
zet vezetője, Aczél Krisztián. Emlékekkel teli 
élményeiket szedték sorokba a diákok. A kö-
szöntők után a köszönet percei következtek, a 
jó tanuló, jó sportoló  tanulókat köszöntötték, a 
kiváló tanulmányi eredményért és a közösségi 
munkáért is díjakat osztottak ki. Az iskola díját, 
a Kazinczy-díjat online együtt szavazták meg, 
Váraljai Tímea vehette át idén. 

berta
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Szűk körű ballagás a Széchenyiben, hozzátartozók nélkül.

Szabadban, másfél méter távolságot tartva a végzős diákok. 

A szülők telefonjaikon nézték az élő közvetítést a ballagásról a Széchenyi előtt.

A ballagó diákok szülei a Kazinczy udvarán. 

A szülők az emeleten, a ballagók az aulában voltak a Hunyadi iskolában.

Családias hangulatú ünnepség a katolikus iskolában.



Hazáját, települését szeresse az ember
Három évvel a rendszerváltozás után, ami-
kor érettségiztem, nem volt negyedikes tör-
ténelem tankönyvünk. Ha jól emlékszem, 
egy vékonyka jegyzetet kaptunk, amiben 
Trianon talán egy-két bekezdés volt, szigo-
rúan a szokásos szövegel - az ország terüle-
tének kétharmadát elcsatolták, a lakosság 
egyharmada a határokon kívül maradt. Ar-
ról, hogy mi vezetett ide, vagy arról, hogy 
most a jelenben hogyan kellene szomszéda-
inkhoz viszonyulni, hogy végre vége legyen 
az egymásra mutogatásnak, nem beszél-
tünk. Ezért megkértem Lukács Árpád At-
tila, történelem-földrajz szakos középisko-
lai tanárt, hogy vigyen vissza a kiegyezés és 
a trianoni békediktátum közötti időbe, majd 
beszéljünk arról, hogy ma még milyen hatá-
sai vannak Trianonnak, valamint mi a teen-
dőnk, hogy megbékéljünk a múlttal. Beszél-
getésünk második részét olvashatják.

- Egy hete ott fejeztük be, hogy a magyar elit ér-
zékelte ugyan, hogy mit követelnek a nemzetisé-
gek, de választ nem adtak, vagy éppen rossz vá-
laszt adtak. Mitől mérgesedett el még jobban a 
helyzet? 
                           

Fokozódó ellenállás, 
fokozódó elnyomás

- A nemzetiségi parasztság nagyrészt írástudat-
lan volt, mert a nemzetiségeknek nem volt kö-
zéposztályuk, de az 1890-es évekre, elsősorban 
az iparosodás miatt kialakult egy nemzetiségi 
polgárság és gazdag parasztság is, ami létszám-
ban nagyobb, anyagiakban tehetősebb lett. Ez 
azért fontos, mert ha addig a magyar állam nem 
is támogatta olyan mértékben a kulturális intéz-
ményeiket, ahogy ők elvárták, innentől kezdve 
elkezdtek önfenntartóvá válni. Lettek saját lap-
jaik, lettek nemzeti egyházaik, lettek az egyhá-
zak által fenntartott elemi iskolák, és gyakor-
latilag ezek kialakították azt a nemzetiségi eli-
tet, ami aztán megfogalmazta a követeléseiket. 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy például az erdélyi 
román elit, értelmiség a balázsfalvi görög ka-
tolikus iskolában nevelődött, tehát egy iskolá-
hoz köthető az erdélyi román politikai elit ki-
alakulása. Ezek nem kaptak olyan választ a ké-
réseikre, amiket vártak, és közben még Romá-
niából és Szerbiából is fokozták a követelése-
ket - most már nem autonómiát akartak, hanem 
az 1890-es évek végére megerősödtek az elsza-
kadási törekvések. 1896 után a Bánffy Dezső 
vezette kormány hozott olyan döntéseket, hogy 

Magyarországon lévő településeknek csak egy 
nevük lehet, az, amit a Belügyminisztérium el-
fogad. Sok településnek volt magyar, szlovák, 
román, egyéb neve. Innentől kezdve csak egy 
lehetett, az, amit a magyarok előírtak. Persze, 
hogy a nemzetiségek ezt rossz néven vették. A 
hivatalnokoktól elvárták, hogy magyarosítsák 
a nevüket. Például az Őrvidéken kialakult egy 
olyan hivatalnoki réteg, akik a közigazgatásban 
dolgoztak, és németről magyarosították a nevü-
ket. Nem volt kötelező, de elvárt volt. Ezzel az 
volt később a probléma, hogy kettős identitású 
emberek maradtak, megmaradtak németnek be-
lül, de látszatban magyarok voltak. És ez a ket-
tős identitású tömeg majd Trianon után a győz-
tesekhez fog csapódni, és már nem vallja ma-
gát magyarnak, hanem azonnal szlovák, román, 
német lesz belőle, visszafordul a gyökereihez. 
A magyar állam korlátozta a szlovák evangéli-
kus és katolikus templomokban az anyanyelv 
használatát. 1907-ben Andrej Hlinka plébáno-
si kinevezésének elutasítása miatt egy tiltako-
zást szerveztek Csernován, ahol a csendőrség a 
tömegbe lőtt. Ez nagy felháborodást váltott ki 
az európai és az amerikai sajtóban. Rengetegen 
tiltakoztak, többek között még Lev Tolsztoj vi-
lághírű orosz író is. Ez megint egy olyan pont 
volt, ami rendkívül sokat ártott a magyar nem-
zetiségi politikának. Nagy-Britanniában Robert 
William Seton-Watson skót származású politi-
kus nagy támadója volt a magyar nemzetiségi 
politikának. Minden olyan döntésről, amely a 
nemzetiségekkel szemben született - mivel ve-
zető volt - elég hatékonyan tudta meggyőzni a 
brit közvéleményt, hogy milyen elnyomó a ma-
gyar nemzetiségi politika. A magyar állam az 
elemi iskolákban nem szabályozta a történele-
moktatást, tehát hogy mit oktassunk a szlovák 
egyházi iskolákban, román egyházi iskolákban, 
és így tovább. A saját értelmezésükben kezd-
ték oktatni a történelmet, és úgy tanították a ro-
mán egyházi fenntartású nemzetiségi iskolák-
ban, hogy az nyíltan uszított a magyarok ellen. 
Tehát odáig sem jutott el a magyar állam, hogy 
valamilyen konszenzust kialakítson a nemzeti-
ségekkel, hogy itt élünk Szent István országá-
ban, és egymás ellen nem uszítunk. Ugyanak-
kor azok a dolgok, amiket a nemzetiségek tet-
tek a magyarok ellen, azok már nyugat-európá-
ba nem jutottak el. 1913-ban román nacionalis-
ták megkísérelték felrobbantani a brassói mil-
lenniumi emlékművet. 1914-ben Miklósy Ist-
ván, a hajdúdorogi egyházmegye első püspö-
ke Debrecenben egy álnéven feladott csomagot 
kapott a romániai Csernovitzból. A küldemény 
robbanószerkezetet tartalmazott, és felbontás 
közben megölt három embert. Ezeket nagyon 
rosszul tálalta a magyar állam kifelé.

Trianon a múlté, 
hatása a jelené 

- Ugorjunk át a jelenbe. Tizenéveseket tanít 
történelemre. Hogy látja, a mai tizenéveseknek 
Trianon már csak egy régi, történelmi esemény, 
vagy még át tudják élni a máig érő hatásait?
- Az érdeklődés Trianon kapcsán a mai tizen-
évesek körében csökken. 21 éve tanítok, te-
hát ha a 21 évet nézzük, akkor a mai generáció 
már kevésbé érdeklődik a téma iránt. Ezt az ér-
deklődést a most érettségiző osztályomnál si-
került elég aktívan fenntartani, a Határtalanul 
program keretében voltunk egy hetet Erdély-
ben, és akkor megtapasztalhatták azt a való-
ságban, hogy mit jelent ma Erdélyben kisebb-
séginek lenni. Így valamilyen formában Tria-
non is mélyebben meghatja a gyerekeket, mint-
ha csak a tankönyv, vagy csak egy óra, vagy ne-
tán, ha egy filmrészletet megnézünk, ez így a 
látogatással kiegészítve jobban meghatja, és át-
érzi, hogy mit jelent. Az sokat jelent, hogy el-
megy oda, mert akkor látja mi veszett el. Ara-
di középiskolásokkal beszélgettek, akik fél év 
múlva eljöttek hozzánk Tiszaújvárosba, tehát 
lényegében így is tapasztalhatták, hogy mit je-
lent az, ha nem a mai Magyarország területén 
nőnek fel.
- Az elmúlt 21 év történelemtanári pályafutása 
alatt, ahogy halad az idő, a fiatalokat ugyan-
úgy, egyre kevésbé, vagy egyre jobban érdeklik 
a nemzeti érzelmek? A nemzetállamok gondola-
ta felé haladnak, vagy inkább egy nagy, közös 
világot szeretnének?
- Úgy látom, hogy a nemzeti identitás, a nem-
zethez kötődés a mai fiatalok körében már ke-
vésbé erős, mint korábban. Ez megnyilvánul 
abban is, hogy amikor középiskolásokkal be-
szélgetünk arról, hogy érettségi után hogy kép-
zeli el a jövőt, a többségnél megjelenik az, hogy 
szeretne nyugat-európában tanulni, vagy mun-
kát vállalni, kitelepülni. Tehát bizonyos mérté-
kig erodálódik a nemzethez kötődés. Ezt pró-
bálom történelemórákon valamilyen formában 
erősíteni, főleg a patriotizmushoz kapcsolódó-
an, tehát a hazáját, települését szeresse az em-
ber - pozitív példákon keresztül. De hogy tö-

ri óra után mi történik? Én a felénél nem látok 
változást, hogy ez erősödött volna, a gyerekek 
felét nem hatja meg.
- Most 2020 van. 100 évvel Trianon után az ak-
kori nagyobb nemzetiségeknek most megvan-
nak a saját országaik, Európai Unió van, nin-
csenek határok. Mikor mondhatjuk majd azt, 
hogy Trianon már csak történelem? Mit kell 
tennünk még ahhoz, hogy azt mondhassuk, 
hogy Trianon a múlté, megbékéltünk vele?
- Az, hogy Trianon a múlté, az tény. Úgy gon-
dolom, hogy a mai magyar társadalom ezt el-
fogadta. Gyakorlatilag a mai magyar politikai 
elitben, és idevenném a történészeket is, a reví-
zió gondolata talán csak egyetlen történésznél 
vetődik fel, a többség ezzel már nem foglalko-
zik. Nincs realitása. Mondok két adatot, 1910-
ben az akkori történelmi Magyarország terüle-
tén élő lakosság 54%-a magyar volt, 1990-re 
42%-ra csökkent, jelenleg 37%. Ha tényeket 
mondunk, akkor Szlovákia területén 1,2 mil-
lió magyar élt Trianon idején, az utolsó nép-
számlálás szerint 480.000 körül van. Persze eb-
ben a második világháború utáni események is 
benne vannak, de nagyon erős az asszimiláció. 
Erdély területén 1990-ben Tőkés Lászlóék vé-
geztek egy felmérést, és azt mondták, hogy 2,2 
millió magyar élhet Erdélyben. Az utolsó nép-
számlálás szerint 1,4 millió a magyarok száma, 
tehát ha azt nézzük, akkor a szomszédos orszá-
gokban mindenütt csökken a magyarok száma. 
A hivatalos magyar politika, én úgy gondolom, 
ezt elfogadta, és Trianon történelem. Akkor le-
hetne továbblépni, ha a szomszédos országok 
tennének olyan gesztusokat, amelyekkel gya-
korlatilag megtörténhetne Trianon kibeszélése, 
és megváltozhatna a többség-kisebbség viszo-
nya a szomszédos országokban. Akkor meg le-
hetne haladni Trianont.

Surányi P. Balázs
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„A magyar elit azért érzékelte, hogy 
mit követelnek ezek a nemzetiségi kép-
viselők, de választ nem adtak rá.”

„Volt olyan képviselő, aki érzékelte, 
hogy ebből baj lesz.”

„Ezt próbálom történelem órákon va-
lamilyen formában erősíteni, főleg pat-
riotizmushoz kapcsolódóan, tehát a 
hazáját, települését szeresse az ember.”

Felvidéki testvérvárosunk Rimaszombat - Tompa Mihály Református Gimnázium. 
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Egyensúlyban a MOL Petrolkémia
Csaknem fél év telt el azóta, hogy utoljá-
ra járt szerkesztőségünkben Zsinkó Tibor, 
a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója. 
Mások voltak a körülmények akkor, főként 
a poliol beruházásról beszélgettünk. Most 
egészen más apropója volt találkozásunk-
nak. A koronavírus-járvány mindenkit meg-
viselt. Nem csak az embereket, akiknek egy 
jóval zártabb életformát kellett felvenniük, 
hanem a gazdaságot is, amelyben hatalmas 
visszaesés következett be, borultak a piacok, 
a járvány közvetett hatásait még most sem 
látjuk igazán. Éppen ezért arról faggattam a 
„vezért”, hogy hogyan érintette a vállalatot 
a kialakult helyzet, egyrészt a MOL-t, más-
részt a MOL részeként a tiszaújvárosi üze-
met? 

- Túl vagyunk, mondjuk így, a hullám nehe-
zén - kezdte a vezérigazgató. - A MOL-t több-
féleképpen, többféle mértékben érintette a vál-
ság. A múltban a MOL-csoport számos nehéz 
piaci körülménnyel, kihívással szembesült, de 
mindig tudta bizonyítani, hogy van egyfajta re-
zisztenciája, ellenállása a kiugró és kirívó ext-
rém körülményekkel szemben. Mindez annak 
köszönhető, hogy egy integrált olajipari válla-
lat vagyunk, különböző divízióink vannak, és 
az upstream, a kutatási-és termelési üzletág, il-
letve a downstream, a termékértékesítési és ke-
reskedelmi üzletág, mindig kompenzálni tud-
ta egymásnak a nehezebb körülményeket, ne-
hézségeket. Amikor az upstream-nek ment job-
ban, akkor a downstream-nek nehezebb volt, 
és fordítva. Ennek köszönhetően valamennyi-
re rezisztensek voltunk, és így történt ez most 
is. Azért két fontos szempontból mindenkép-
pen hatott a vállalatra a vírushelyzet.  Az egyik 
a kereslet. Bezárkóztunk mi emberek is, min-
denki, beleértve magamat is, és nem csak mi 
zárkóztunk be, hanem az országok is. A határo-
kat lezárták. Drasztikus mértékben visszaesett 
az üzemanyagok kereslete. Ebben a régióban - 
nem csak Magyarországról beszélek, de beszél-
hetnék Magyarországról is - 20-30%-os keres-
let- visszaesés volt. Ez üzemanyagban elég je-
lentős. Ez volt az egyik sokkhatás, ami ért ben-
nünket, közösen a downstream-mel. A másik 
pedig, ahogy a kereslet nagyon gyorsan esett, 
a kínálat nem követte ezt ilyen sebességgel. A 
keresleti válság mellett egy túlkínálati válság is 
megjelent az olajpiacon. Ez azt eredményezte, 
hogy a nyersolaj ára nagyon-nagyon leesett. Ez 
az upstream üzletágunkat érintette érzékenyen. 
- Így viszont összességében kettős hatás érvé-
nyesült. A MOL Petrolkémia Zrt. esetében, ahol 
az olaj alapanyagként is szolgál, ez akár jól is 
alakulhatott. 
- Így van. Az alacsony olajár-környezet ala-
csony alapanyagárat jelent a MOL Petrolkémi-
ának. Éz ebben a két hónapban átmenetileg egy 
elég magas petrolkémiai árrést is eredménye-
zett.  Ez nekünk kedvező volt, de hangsúlyo-
zom, hogy átmenetileg volt ilyen a környezet, 
mert ma már ugye nem ilyen. Ez volt az egyik 
MOL Petrolkémiára gyakorolt hatás. A másik a 
kereslet. Szerencsések voltunk, vagy jóval sze-
rencsésebbek a hagyományos finomítási üzlet-
ágnál, hiszen a polimerek iránti kereslet nem 
esett vissza, vagy csak minimális mértékben és 
ideiglenesen. Ennek több oka volt esetünkben. 
Az egyik az, hogy vannak olyan felhasználási 
szegmensek, autóipar, vagy az építőipar, ahol 
azért visszaesett a kereslet az alapanyagok, a 
polimerek iránt, de kompenzálni tudta a csoma-
golás szegmensben jelentkező magasabb igény. 
Kvázi ez volt az egyik oka, hogy a kereslet sta-
bil tudott maradni esetünkben, a másik pedig 
az, hogy proaktívan kezdeményeztünk más pia-
cokon. Olyan piacokon, ahol korábban nem ér-
tékesítettünk, most ott is tudtunk vevőket talál-
ni. Mindez azt eredményezte, hogy egyensúly-
ban tudtuk tartani stabilan a keresletet ebben a 
válságperiódusban is. 
- Milyen piacokat lehetett felkutatni ebben a 
nehéz helyzetben, amikor a határokat lezárták, 
és szinte megállt az élet, azt láttuk. 
- A határokon átnyúló áruforgalom valameny-
nyire működött. Igaz, hogy akadozott, és vol-
tak olyan pillanatok, amikor akár leállni is lát-
szott, de valahogy mindig túl tudott ez lendülni, 
köszönhetően az állami szervek beavatkozásá-

nak is. Hiszen azért az alaptétel volt az unióban 
is, hogy az áruk mozgását, - amennyire lehe-
tett - azért biztosítani kellett. A közlekedésben 
elsősorban a személyi forgalom, de azért vala-
mennyire az áruforgalom is korlátozódott. De 
ez összességében biztosítható volt. Például el-
jutottunk törökországi vevőkhöz is, ahol koráb-
ban nem értékesítettünk. A polimerek viszony-
lag jól alakultak, de van nekünk butadiénünk 
is. Ez már nem volt olyan szerencsés ebben az 
időszakban. Praktikusan a butadién európai ke-
reslete eltűnt. 
- Ez gondolom, az autógyártással függ össze.  
- Igen. Az autógyárak bezártak, nem használtak 
fel gumiabroncsokat. A gumiabroncsgyártók is 
bezártak, és most, miután újranyitották az üze-
meket és beindult a termelés, elsősorban a fel-
halmozott szintetikus gumikészleteket használ-
ják fel, és most nem vásárolnak. Ezért a butadi-
én üzemünket le is állítottuk. Kihasználtuk ezt 
a periódust, és előrehoztuk az egyébként terve-
zett nagyjavítást, ami már el is kezdődött. Így is 
próbálunk nyerni, vagy nyereséget kovácsolni 
ebből a keresletcsökkenéses időszakból, hogy 
amit később akartunk elvégezni, akkor azt most 
elvégezzük. Összességében a Mol Petrolké-
mia továbbra is stabil. A keresleti viszonyok - 
ahogy mondtam - stabilak. Voltak olyan átme-
neti periódusok, amikor kiugróan magas volt az 
árrésünk, úgyhogy ilyen módon jók lettek eb-
ben az adott számaink. 
-  Beszéljünk egy kicsit az emberekről, hiszen ez 
az üzem, ez  a gyár sem működhetne  a dolgo-
zói nélkül.  A MOL Petrolkémiánál szükség volt  
átszervezésre, létszámstoppra, vagy leépítések-
re? Működött a home office?
- Egy fontos alaptétellel kezdenék, amit a kol-
légáink felé is kommunikáltunk, és ezt az állás-
pontot képviseltük, nem csak a MOL Petrolké-
miában, de a teljes MOL-csoportban, ez pedig 
úgy szól, hogy ilyen körülmények között is a 
legfontosabb célunk, hogy minél több munka-
helyet tudjunk hosszútávon megőrizni a válla-
latban. Ez így is történt. Természetesen, hogy 
átálltunk egy válsággazdálkodási üzemmód-
ra, azzal munkaerő-politikánk is megváltozott. 
Egyfajta tevékenység felülvizsgálatot hajtot-
tunk végre. Csoportokba soroltuk a különböző 
tevékenységeket. Voltak azok, amik az alapter-
meléshez, alaptevékenységhez, a működésünk-
höz elengedhetetlen és személyes gyárbeli je-
lenlétet igényeltek. Van egy olyan kategória, 
ami szükséges az alapfolyamatinkhoz, de tá-
volról végezhető munkavégzés, és a harmadik 
kategória, amely olyan fontos tevékenységeket 
és feladatokat fed le, melyek normál üzemkö-
rülmények között tényleg fontosak, de ebben 
az időszakban halaszthatók. Ebből adódóan 
megváltoztattuk a napi működésünket, ahol a 
munkaterhelhetőség lehetővé tette, ott elkezd-
tük kiadni időarányosan a szabadságokat. Él-
tünk a részmunkaidővel is azokban a pozíciók-
ban, ahol erre volt lehetőség. Tehát összessé-
gében a munkaerő-politika oldaláról így pró-
báltuk meg  ezt kezelni. Még egyszer hangsú-
lyozom, a legfontosabb alapelvünk, hogy meg-
őrizzük a pozíciókat hosszútávon. 
- Ez a humánerőforrás gazdálkodás - ha egy 
ilyen csúnya, de hivatalos kifejezéssel élünk – 
hozott-e olyan tapasztalatokat, amelyeket érde-
mes átvinni a későbbiekre?  Amikor már nem 
beszélünk járványról, nincs veszélyhelyzet. 
- Voltak ilyenek, és a teljesség igénye nélkül két 
dolgot emelek ki. Az egyik ilyen, ami nagyon 
gördülékenyen ment, és számunkra is meglepő 
volt, amikor a távoli munkavégzésre való átál-
lást kezdtük el. Talán pont szerencsés időszak-
ban is voltunk, mert éppen túl voltunk egy di-
gitalizációs program második fázisán, amikor 
a kollégáinkat eszközökkel, szoftverekkel fel-
vértezve ezt ki is tudtuk aknázni. Gyakorlati-
lag adottak voltak a távoli munkavégzés felté-
telei. Jól működtek ezek a csatornák, mindenki 
el tudta látni otthonról is a feladatát, és a kom-
munikáció is jól működött, sokkal intenzívebbé 
vált az információáramlás, akár a vezetők, kol-
légák irányába, általában is projektcsapatokon 
belül. Egész más digitális együttműködést, di-
menziót tapasztaltunk meg, és ezekből biztosan 
fogunk áthozni az újranormalizált működésbe 
is. A termelésben is volt ilyen tapasztalat. Vol-
tak olyan periódusok, most nem feltétlenül a 
petrolkémiára gondolok, de a MOL-nak bizo-

nyos termelési területein, akár a finomítóról is 
beszélhetnék, amikor azért nem mentünk teljes 
kihasználtsággal ezekben a kereslet által erősen 
visszafogott időszakokban. Itt el tudtunk vé-
gezni olyan munkákat, kisebb nagyleállásokat, 
amikor le kellett állnunk egy-egy üzemmel. Ki-
használtuk azt az időszakot, ahogy most a buta-
dién esetében is, hogy elvégeztük azokat a ké-
sőbbre betervezett feladatainkat, preventív kar-
bantartásainkat, amik később majd jól fognak 
jönni, és ezzel megspóroljuk azt az időszakot 
ebben a helyzetben. Kisebb technológiai mó-
dosításokat is végre tudtunk hajtani. Példá-
ul a finomítói termelés lehetővé tett olyan dol-
gokat, hogy például az alternatív tengeren be-
hozott kőolajok arányát, volt olyan nap, hogy 
60%-ra tudtuk emelni. Ezek kisebb módosítá-
soknak voltak köszönhetők. Vagy éppen a ben-
zin és a gázolaj kihozatali arányát az üzemek-
ben úgy tudtuk változtatni, hogy az igények-
nek megfelelő legyen. Ezekhez nagyon inno-
vatív kis technológiai újítások kellettek, ezeket 
is előhozta ez a periódus. 
- Milyen egészségügyi szabályokat hozott a 
járvány alatt a társaság? Hogyan kezeli jelen-
leg az MPK a koronavírus-helyzetet? 
- Most, amikor már azt halljuk országszerte, 
hogy enyhítések vannak a járványügyi intéz-
kedésekben, akkor nyilván mi is megkezdtük 
a visszatérést. Május végén már 50 %-os iro-
dai jelenlétet tudtunk elérni, júniusban az a cé-
lunk, hogy ez az arány 80 %-ra nőjön. Termé-
szetesen ez nem azt jelenti, hogy elmúlt a jár-
ványveszély, hogy mindenen túl vagyunk. Szi-
gorú intézkedések mellett történik ez a vissza-
térés az újranormalizált működéshez. Megtar-
tottunk olyan intézkedéseket, amik jól működ-
tek egyébként a járvány alatt is, és most is eze-
ket alkalmazzuk. Gondolok itt arra, hogy in-
tenzív kommunikációs kampánnyal támogat-
juk azt, hogy a másfél-kétméteres távolságot 
a munkahelyen is tartsuk egymástól. A kétsze-
mélyes irodákba csak egy kolléga térjen visz-
sza, a nagylégterű munkahelyeken is olyan sza-
bályokat hoztunk, hogy a munkaállomások kö-
zött is meglegyen az a minimális távolság, és 
csak annyi kolléga jöjjön vissza, hogy ezeket 
be tudjuk tartani. A közösségi terekben kötele-
ző a maszk viselése. Egyébként maszkot min-
den kollégánknak biztosítunk az irodákban. Fe-
lületi fertőtlenítéseket hajtunk végre a munka-
állomásokon, a kilincseken, a közös használa-
tú helyiségekben naponta többször is. Minden-
hova kihelyeztük a fertőtlenítőszereket. Testhő-
mérséklet-mérés van minden belépésnél, akár 
az irodába, vagy az épületekbe, és ami egy na-
gyon előremutató dolog, amit megkezdtünk a 
védekezési időszakban, azt most folytatjuk a 
visszatérő kollégák esetében is, az pedig a tesz-
telés. 
- Tesztelés volt, van és lesz is?
 - Igen van és lesz is. Valamennyi visszatérő 
irodai dolgozónk számára biztosítjuk az önkén-
tes antitestszűrés lehetőségét. Ezzel a kollégák 
élnek is, elég nagy az érdeklődés azt tapasz-
taljuk. Ez most június folyamán mindenkinek 
biztosítjuk. Egyébként a védekezési időszak-
ban rendszeresen szűrtük a telepeinken dolgo-
zó kollégáinkat PCR teszttel, ezt lehetett hal-
lani a médiában is, hogy ez a másik tesztelési 
módszer. Huszonegyezer tesztet végeztünk eb-

ben az időszakban. Összességében a MOL-cso-
portban Magyarországon 5700 kollégát szűr-
tünk folyamatosan. 
- Mik voltak akkor az eredmények? Mert lehe-
tett ezt is, azt is hallani.
- Igen, főleg az első héten, április elején, ami-
kor elkezdtük a tesztelést. Az eredmények na-
gyon bíztatóak voltak. Azt kell mondanom, 
hogy kezdetben volt pár gyanús eset, például itt 
Tiszaújvárosban is, de ezek egyikét sem erősí-
tették meg a kontroll tesztek, több kontrollteszt 
is negatív lett. Egynéhány eset volt csak a tel-
jes magyarországi MOL-csoportnál ez alatt az 
időszak alatt, ami megerősített pozitív eset. Ti-
szaújvárosban, beleértve a poliol építkezést is, 
nem értesültünk megerősített pozitív esetről.
- Folytatódik a poliol komplexum kivitelezése, 
hiszen a járvány ideje alatt sem állt le a mun-
ka. Hogyan hatott a járványügyi helyzet a MOL 
legnagyobb organikus beruházására? 
- Ez egy érdekes kérdés, hogy mit tudtunk csi-
nálni ebben az időszakban a nagy stratégiai be-
ruházásunkkal. Arra készültünk, és készülünk 
most is, hogy az rendben van, hogy a járvány-
nak ez a hulláma lecseng, de az a válság, ami 
kísérte a járványt, az eltarthat hosszabb ideig is. 
Erre is próbálunk berendezkedni a MOL-cso-
porton belül. Ezzel összhangban lehetett olvas-
ni a médiában, hogy a MOL gyakorlatilag visz-
szavonta az idei évi EBITDA célkitűzés vára-
kozását és jelentősen visszafogta a beruházá-
si tevékenységet is. A MOL-csoport részeként  
mi is ezeket az intézkedéseket követtük. A mű-
ködési költségeinket, ahol tehettük csökkentet-
tük, és felülvizsgáltuk a beruházási programja-
inkat is. Ezek közül a poliol beruházást, mint 
kiemelt stratégiai beruházást, nem érintette ez a 
csökkentés. A lendület egy kicsit másképp né-
zett ki ebben az időszakban, hiszen nem tud-
tunk úgy mobilizálni további munkaerő bázist, 
mint ahogy terveztük, hiszen a határok le vol-
tak zárva. Így az itt lévő körülbelül 1000-1100 
fős kivitelezői gárda dolgozott folyamatosan 
ebben az időszakban is. A másik tényező, ami 
lassított minket, azzal függ össze, hogy nagyon 
sok előgyártást - készülékeket, berendezéseket 
- külföldön végeznek vagy végeztek nekünk, és 
ezekben az országokban is történtek gyárbezá-
rások, így ezen a területen is voltak bizonyos 
lassulások. De azt azért ma el tudom mondani, 
hogy ez egy pozitív mérföldkő, nagyon pozi-
tív hír, hogy május végére sikerült egy jelentős 
kockázati tényezőt kivennünk ennek a projek-
tnek a megvalósításából, ami a tiszai szállítás-
ból adódott. Május végére olyan státuszba ke-
rültünk, hogy valamennyi olyan nagyobb mé-
retű berendezés, ami vízi szállítást igényelt, az 
most itt van Tiszaújvárosban. Nem vagyunk ki-
téve annak a kockázatnak, amit a Tisza vízál-
lása jelent. Ez azt jelenti, hogy 35 szállítmány-
ban körülbelül 65 nagyméretű berendezés érke-
zett meg.  Ez egy igen pozitív mérföldkő, amit 
kiemelnék. Egyébként most itt a helyszínen a 
projekt készültsége 60%-os. Most a csőhíd- és 
tartályépítések, acélszerkezeti munkák szere-
lése zajlik, és lassan helyükre kerülnek azok a 
nagyméretű berendezések is, amiket beszállí-
tottunk. Ezek közül a propilén-oxid technológi-
ának a szíve, három nagy reaktor a helyére ke-
rül, a Thaiföldön gyártott poliol modulokat is a 
helyükre tesszük. Jelenleg úgy 1400-an dolgoz-
nak, és most az enyhüléssel, reméljük tudunk 
mobilizálni további munkaerőt is. 
- Azok a vendégmunkások, akik itt töltötték ná-
lunk a járványidőszakot, ők hogy viselték ezt a 
helyzetet?
- Ez egy kényszerű helyzet volt, ami minden-
kit valamilyen szinten megviselt. Nem erre a 
hosszú munkavégzésre és itt tartózkodásra vol-
tak berendezkedve, de ez egy olyan rendkívü-
li helyzet, amivel szemben ők is abszolút meg-
értést és együttműködést mutattak. Ettől még 
nyilván nehéz lehetett nekik, hiszen távol vol-
tak a családjuktól. De megértették azt, hogy 
milyen veszélynek lennének ők is kitéve, meg a 
családtagjaik vagy a kollégáik, ha nagy munka-
erővándorlás indult volna meg. De egyébként 
el is lehetetlenült ez a határok lezárásával. Eb-
ből a szempontból nagyon kooperatívak és ru-
galmasak voltak, de nyilván nehéz volt nekik. 

Radácsi Zsuzsa

Zsinkó Tibor vezérigazgató
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Házhoz mentek a zenetanárok 
Több száz gyereknek lett zeneterem a kisz-
szobája az elmúlt hónapokban. Voltak olyan 
családok is, akiknél a nappaliban tartották a 
hangszeres zeneórákat. A járvány hozta di-
gitális oktatás a Vándor Sándor zeneiskola 
tanmenetét is áthangolta. Házhoz mentek a 
pedagógusok, persze csak online, így zenél-
tek, tanultak együtt, hétről-hétre, telefon-
ból-telefonba növendékek és pedagógusok. A 
diákok már a rendhagyó év végi videó-vizs-
gákon is túl vannak. Az ezelőtt sohasem ta-
pasztalt zeneoktatásról a zeneiskola pedagó-
gusaival beszélgettünk.   

Petróné Nyíri Zsuzsanna 
szolfézs és hegedűtanár 

- Rendkívüli volt a digitális oktatás a magyar 
oktatás történetében. Élt már meg valami ha-
sonlót a zenei pályafutása, tanítása során?
- Még hasonlót sem. Amikor március 13-án 
megtudtuk, hogy ez lesz, akkor őszintén szólva 
el sem tudtam képzelni, de szerintem a többiek 
sem, hogy mit fogunk csinálni. Az online hang-
szertanítás az egészen elképzelhetetlen volt 
számunkra. Aztán gondolkoztunk pár napig és 
belevágtunk. Azt kell mondanom, hogy a hege-
dűtanítás egészen pozitívan zárult. 
- Hogy haladtak, hogy tanultak, hiszen a hege-
dű offline üzemmódban sem egy könnyű hang-
szer.
- Én nem csináltam vizsgát, gyakorlati jegye-
ket kaptak a gyerekek. Nagyon szépen dol-
goztak és példás volt a szülők együttműködé-
se is, a gyerekek is olyan lelkesek, hogy kér-
ték, hogy a jövő héten is legyen még óra. Én 
úgy látom, hogy nagyon nagy szükségük volt 
ebben a karantén-időszakban az egyéni odafi-
gyelésre, mert sok gyerek majdnem egész nap 
egyedül volt, és nagyon magányosak voltak. 
Nagyon örültek, hogy egy kicsit beszélgethet-
tek velünk, a lelküket is ápoltuk és hegedül-
tünk is. Meglepő módon egész sokat is halad-
tunk egyébként. A kisebbekkel együtt penget-
tünk, ABC-s neveket tanultunk, a nagyokkal 
pedig egész kis repertoár kialakult, úgyhogy 
mondtam is nekik, hogy ősszel ezeket elővesz-
szük, lesznek darabok, és amikor lehet, ezeket 
majd eljátsszuk. 
- A csoportos szolfézsoktatást is sikerült meg-
oldani?
- Én nem tudtam őket csoportba úgy össze-
szedni, hogy zoom-os órákat tartsunk, mert ta-
pasztaltam, hogy annyira leterheltek voltak az 
iskolai oktatás miatt is, hogy túlzásnak tartot-
tam volna ebben a helyzetben a szolfézsokta-
tást is.  Tudtam, hogy osztozkodniuk kell ott-
hon a gépeken a gyerekeknek, felnőtteknek, hi-
szen mindenki azon dolgozott, némelyik isko-
lában a gyerekek egész nap tanultak. Ezért ér-
dekes oktató videókat küldözgettem nekik, töb-
bek között a barokk korról, táncokról, korabe-
li ruhákban táncolókról, barokk kastélyokról, 
hogy nézzék meg. Rengeteg olyan dolgot, ami 
élményszerűvé teszi nekik a barokk korszakot, 
de küldtem hasonlókat a népzenéről, a zenekar 
és a karmester szerepéről, és mellékeltem kér-
déseket is, amire szépen válaszoltak és vissza 
is küldték, úgyhogy nekünk ez nagyon bevált. 
Szerintem jó lenne ezt a részt megtartani jövőre 
is. Lehet, hogy ilyen házikat fogunk adni, hogy 
ezt otthon nézzék meg. Látom benne a lehető-
séget, hogy a kettőt össze lehetne kombinálni, 
amit a szolfézsórán nem tudok nekik megmu-
tatni, azt így online igen. 
- Azt gondolom, hogy a mai gyerekek jobban 
elboldogulnak az internet világában, mint a 

felnőttek, no de most a pedagógusoknak is to-
pon kellet lenniük, a kommunikáláshoz, a tan-
anyaggyártáshoz és küldéshez. A felnőtteknek 
is jó tanulóidőszak volt ez.
- Valóban. Én egy internethez abszolút értő csa-
ládban élek, így nagy segítségemre voltak, hi-
szen nagyon sok mindent nem tudtam. Mutat-
ták, magyarázták, mit, hogy kell kivágni, átlin-
kelni, amiket eddig én nem használtam, de a 
helyzet rávitt, és valóban sokkal gazdagabb lett 
a digitális tudásom.   

Virágh Márk 
az ütőstanszak zenepedagógusa

- Hogy ízlett a digitális oktatás, amit azelőtt 
még sohasem tapasztaltál? 
- Elég váratlan volt mindenki számára. Az első 
hét problémafelvetésekkel telt, hogy egyálta-
lán, hogy tudom megoldani a gyerekekkel. Az 
egyik nagy problémám az volt, hogy nem min-
den gyereknek, sőt sok gyereknek nincs otthon 
ütős hangszere. Mivel javarészt a zeneiskolá-
ban gyakoroltak eddig, ezért most egy logiszti-
kát kellett kitalálnom, hogy minden gyerekhez 
kerüljön olyan hangszer, amivel tudunk dal-
lamokat, vagy dalokat tanulni. Többnyire ha-
rangjátékokat osztottam ki, volt, akinek jutott 
xilofon meg egy marimba, de valakinek csak 
az otthoni zongora maradt. Illetve egy-két gye-
reknek volt ritmushangszere otthon. Egy va-
lami mindenkinek volt, párnája, így tulajdon-
képpen mindenki a párnán dobolt, úgyhogy se-
gítettem az anyukáknak egy kicsit kiporolni a 
párnákat, legalább ennyivel hozzájárultunk a 
házimunkához. 
- Lakásból lakásba, hogy tudtátok kivitelezni a 
zenélést, a zenetanulást?
- Az elején olyan nehézségek voltak, hogy 
technikailag, hogy oldjuk meg, melyik közös-
ségi oldalon tudunk videochatet folytatni, de 
egy idő után sikerült ezen túljutni, és ki is ala-
kult egy általános, úgymond tűzoltó jellegű ta-
nítás. Nem mindent tudtam megmutatni a tanó-
rán, és főleg a kisebbeknél sokkal többet kellett 
magyaráznom, főleg az elején. Bevallom kicsit 
fárasztó is volt, de aztán belelendültünk szé-
pen és nagyon jó produkciók alakultak ki ott-
hon. Voltak, akik nagyon sokat gyakoroltak és 
nagyon sokat haladtak előre és voltak olyanok 
is, akik kevésbé voltak elkötelezettek, vagy egy 
kicsi ellustultak az otthonlétben. Hála istennek 
a szülőkkel nagyon jó viszonyban vagyunk, ők 
is támogattak minket, segítették a munkánkat, 
ennek nagyon örülök. 
- A karantén alatt neves zenészek és zenekarok 
is együtt zenéltek, holott nem egy helyen voltak. 
Ti próbálkoztatok valami hasonlóval?
- Érdekes volt számomra, hogy hogyan oldjak 
meg olyan dolgokat, mint például a közös ze-
nélés, vagy a kamarázás, így találtam ki, hogy 
felveszem videóra néhány dal kíséretét. Volt, 
amit zongorára vettem fel, volt olyan, amit gi-
tárral, vagy énekkel, aztán elküldtem ezt a vi-
deóanyagot a gyerekeknek és ők arra rájátszot-
tak, így hidaltuk át a kamarazenélést. Ezzel egy 
kicsit ösztönöztem is őket, hogy mégse vesszen 
el teljesen a közös zenélés élménye, hogy még-
is legyen közösségi élmény a karantén idején 
is. Volt, hogy kifejezetten oktatóanyagot vet-
tem videóra és azt küldtem a növedékeknek, 
így láthatták, hogy én hogyan játszom a hang-
szeren, így ők is jobban meg tudták tanulni az 
adott darabot. Összegezve az elmúlt három hó-

napot, én inkább lehetőségként tekintettem er-
re az egész helyzetre. Sok új dolgot én is meg-
tapasztaltam, megtanultam, de szerintem a gye-
rekek is, de azért remélem, hogy szeptembertől 
minden a normális kerékvágásban kezdődik és 
végre személyesen is találkozhatunk. 

Bakos Irina zongoratanár

- Két zenepedagógus egy családban hogy ol-
dotta meg a digitális oktatást? 
- Az online oktatásra való átállás váratlanul ért, 
de nem felkészületlenül. Mivel a húgom és a 
szüleim külföldön élnek, régóta használom az 
internetet kommunikációra. Egy hetünk volt a 
digitális átállásra és az online oktatás megszer-
vezésére. Elsősorban felmértem, hogy ki, mi-
lyen eszközökkel rendelkezik, és milyen alkal-
mazásokat használ. A Facebook csoportunkon 
keresztül megbeszéltük az órabeosztásokat, fi-
gyelembe véve a gyerekek iskolai leterheltsé-
gét. Nekem gyakorlatilag a hálószobám lett a 
zongoraterem, a nappaliban a férjem a fúvós 
tanítványaival foglalkozott, mellette a kis szo-
bában a fiam matekot, fizikát, angolt, németet 
és kínait tanult, a lányom pedig érettségire ké-
szült.
- Volt sikerélményük? 
-  A tanítványaim mindig nagyon pozitívan áll-
tak a helyzethez. Minden alkalommal felké-
szülve válaszoltak a hívásomra. Úgy érzem, 
hogy a zene segítségével a gyerekeknek sike-
rült könnyebben átvészelniük a bezártságot. 
Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy be-
engedtek az otthonukba, hiszen így közelebb 
kerültünk egymáshoz a növendékeimmel. 
- Hogy ért véget ez a tanév? 
- Mivel sok nyilvános fellépés elmaradt, így 
ennek hiányát próbáltam egy családi körben 
lebonyolított zongoravizsgával pótolni. Úgy 
gondolom ez nagy sikert aratott a gyerekek és a 
szülők körében is. Az igazság az, hogy már na-
gyon várom a személyes találkozást a tanítvá-
nyaimmal, nagyon hiányzik a közös zenélés és 
a személyes kapcsolat.

Lakatos Vera fuvolatanár 

- Mikor voltál bent utoljára a zeneiskolában?
- Voltam bent párszor a karantén időszakában 

is, kottákért beugrottam, vagy hangszereket ja-
vítani, hiszen a növendékeimnek ebben is a se-
gítségére voltam a járvány idején. 
- Az épület elcsendesedett, de oktatás azért volt, 
a fuvolatanszakos növedékekkel hogy oldottá-
tok meg?
- Én alapvetően egy pozitív ember vagyok, és 
nem ért annyira váratlanul ez a helyzet, mert 
mindenből a legjobbat próbálom kihozni. El-
sősorban az volt a legfontosabb, hogy a gye-
rekeknek ne legyen kellemetlen ez a helyzet. 
Ezért mindent próbáltam úgy, rutinszerűen csi-
nálni, ahogy eddig csináltam. Az órák ugyan-
úgy délutánonként voltak órarend szerint, csak 
most messenger videón. Skáláztunk, bemelegí-
tő, kitartott hangok, kedvenc darabok, s vég-
képp az volt a legfontosabb, hogy nekik na-
gyon jó legyen, boldogok legyenek az órán és 
élvezzék.
- Gyakorlatilag „házhoz  ment” a zenetanár. 
- Igen, online voltunk egymás otthonában.  
Annyiban volt másabb, hogy nem volt zongo-
rakíséret, ez nagyon-nagyon hiányzott. Meg a 
hangminőség sem volt az igazi, hiszen a fuvo-
lahangot picit torzította a messenger, de alapjá-
ban véve azért nagyon jól haladtam a gyerekek-
kel, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert min-
denkire számíthattam, a szülőkre is, gyerekekre 
is, minden órán ott voltak kivétel nélkül. 

Somogyiné Sándor Dóra 
a zeneiskola igazgatója

- Hogy élte meg az elmúlt időszakot? 
- Soha nem tapasztaltunk, még hasonlót sem. 
Nekünk is egy nagyon nagy kihívás volt, főleg 
a szolfézsoktatásnál, amikor nem tudtunk egye-
sével minden gyerekkel videó vagy bármilyen 
más formában találkozni. Én például videófel-
vételeket küldtem el a szolfézscsoportomnak a 
kis előképzőseimnek, és pozitív visszajelzése-
ket kaptam, hogy érdekesebb így, mintha csak 
egy írásbeli házi feladatot küldenék, úgyhogy 
jó kis tapasztalás volt ez nekünk is. Sajnos a 
városban nem tudtunk megmutatkozni, hiszen 
semmiféle olyan rendezvény nem volt, ahol be-
mutathatták volna a zeneiskolás gyerekek a tu-
dásukat. Az órák azonban online folyamatosan 
mentek, minden tanár órarend szerint tanított 
minden nap, ahogy kellett, a gyerekek pedig ki-
tartóan csinálták, volt, aki a sajószögedi tó part-
járól jelentkezett be furulyaórára, mert elment 
a család kirándulni, de fontos volt neki, hogy a 
furulyaóra meg legyen tartva. 
- Bizonyára van sok gyerek, aki szeptemberben 
szeretné itt kezdeni a művészeti oktatást. Hogy 
és mikor lesz majd a felvételi a zeneiskolába, 
ami békeidőben ilyentájt szokott lenni? 
- Hát igen, ez egy furcsa helyzet, egyelőre csak 
a jelentkezési lapokat tudjuk begyűjteni. Na-
gyon várjuk a gyerekeket hangszerekre is, il-
letve az előképzőbe is az általános iskola első, 
második osztályosait. A felvételit augusztus vé-
gén, szeptember elején lesz terveink szerint, te-
lefonos egyeztetéssel egy megbeszélt időpont-
ban fogjuk megoldani. Azért is van erre szük-
ség, mert általában zongorára, gitárra, fuvolá-
ra túljelentkezés van, így ezeken a tanszakokon 
felvételit is tartunk, utána minden kiderül, hogy 
kit hová tudunk fölvenni. 

berta

Somogyiné Sándor Dóra és Lakatos Vera hosszú idő után újra a zeneiskola előtt. 
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Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a 2020/2021-es tanévre várja minden korosz-
tályban a zenét tanulni vágyó növendékeket.
 Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a na-
gyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofon-
ra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütő-
hangszerekre várjuk.
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap visszaküldésével a beirat-
kozas.vandor@gmail.com címre.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, a zeneis-
kola dokumentumai közül.)

Hok Csaba
  intézményvezető

Búcsú

Csodaország

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 
S maradj mindig hű, maradj, 
Mert élen állsz, és messze látszol, 
Sose feledd: példa vagy!”
Sok szeretettel mondunk köszönetet Tibáné Mészáros Éva osz-
tályfőnökünknek, Kiss Eszter Piroska pótosztályfőnöknek és 
valamennyi pedagógusnak, akik a kezünket fogva, türelemmel, 
fáradalmas és kitartó munkájukkal terelgettek bennünket az al-
só tagozatban, és megtanítottak rá, hogy milyen fontos a kitar-
tás és a szorgalom. 
Külön köszönetet mondunk Makkainé Chmara Marianna igaz-
gató asszonynak, aki mindig támogatta osztályunkat. 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
4.A. osztály tanulói és szülői közössége

„Egyszer volt, hol nem volt, élt valahol 18 kismanó. Ezek a ma-
nók egy szép napon elindultak Csodaországba, amit iskolának 
hívtak. Nagyon várták már, mert sok jót hallottak róla. Csoda-
országban már várta őket két tündér, akiket Marikának és Méri-
kének hívtak. A tündérek sok csodát mutattak, számokat, betűket, 
írást, olvasást. Voltak tündérek, akik úszni, angolra tanították a 
manókat. Sokat játszottak az udvaron is. Jártak kirándulni, szín-
házba, farsangon pedig jelmezekbe öltöztek. Nagyon jól érezték 
magukat a manók Csodaországban.  Igaz sokat veszekedtek, de 
jó barátok voltak.  A kismanókból lassan nagymanók lesznek, és 
felsőbe mennek, ahol várja őket Zoli tündér.”
Kedves Tanító Nénik!
Eljött ez a nap is, amit annyira nem vártunk. A búcsú pillanata.  
Néhány mondatban nehéz kifejezni, hogy mit érzünk most, egy 
biztos: nagyon jó volt veletek, hiányozni fogtok! Az óráitok, a 
dorgálásotok, a tanterem, a díszek a falakon, a padok és minden, 
ami egyúttal ti is voltatok nekünk! Köszönjük, hogy vigyáztatok 
ránk, hogy megtanítottatok minket a betűkre, a számokra és arra 
a sok mindenre, amit nem a tankönyvekből olvastunk ki. A tő-
letek kapott kedvesség, szeretet és tudás ajándékával lépünk to-
vább felső tagozatba, oda, ahova ti készítettetek fel minket az el-
múlt négy évben. Ahogy mindig kértétek, jók leszünk ezután is, 
hogy ti továbbra is büszkék lehessetek ránk. Köszönjük az el-
múlt négy évet, amit együtt tölthettünk!

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
4.b osztálya

Scool-Túra: 3 az 1-ben Hunyadi!
Kővári Katalin tanárnőtől szereztünk tu-
domást erről a versenyről, amely Trianon 
100. évfordulója alkalmából mutatta be a 
Magyarországról elcsatolt területeket. A 
miskolci Scool – Túra nevű utazási iro-
da szervezte, a korábbi Határtalanul uta-
zásokat felváltó Virtuális utazás 2020-at, 
online formában. A Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskolát öten képvi-
seltük: Ágoston Gabriella, Barva Leven-
te, Sándor Hanna, Trungel Panna és Var-
ga Nikoletta Bíborka.
A verseny minden nap 14:00-kor kezdő-
dött, de már 13:45-kor be kellett csatla-
kozni, addig pedig Varga Viktor Nagy 
utazás című zenéjét hallgattuk. Nagyon 
élvezetes volt a verseny, mert sok új dol-
got tanulhattunk belőle, és olyan tájakra 
is eljuthattunk, ahol még soha sem vol-
tunk. Virtuálisan felkerestük a legszebb 
tájegységeket, és megnéztük a városok 
nevezetességeit. Játékosan bővültek az 
ismereteink az előadások során, hiszen az 
idegenvezetőink lelkesen és érdekfeszítő-
en mutatták be a vidékeket.
A verseny közben videókat játszottak le 
nekünk, amelyekből utána furfangos, ne-
héz, néhol könnyű és becsapós kérdéseket 
tettek fel, amiket a chat-ablakban kellett 
megválaszolni. Ebben a versenyben nagy 
szerepet játszott az internet gyorsasága is, 
és az is, hogy milyen gyorsan tudunk ír-
ni a laptopon. Nagyon örültünk, amikor 
gyorsan tudtunk válaszolni. Ha jól vála-
szoltunk a feltett kérdésekre, virtuális tal-
lérokat kaptunk.
A feladatok után kaptunk egy szabadu-
lószoba nevű feladványt is, ami az azna-
pi utazásunkhoz kapcsolódott, és szintén 
tallérokat lehetett vele gyűjteni. Nagy iz-
galommal töltöttük ki, izgultunk, hogy 
másnap délután kettő óráig le tudjuk ad-
ni a válaszokat.

Őszintén szólva, a feladatokra fordított 
energiát a verseny kezdetekor még kicsit 
soknak éreztük az online- oktatás mellett, 
de a végére egészen belejöttünk. Plusz tal-
lérokért kaptunk hetente egy kreatív szor-
galmi feladatot, amit fel kellett tölteni a 
Scool Túra facebook- oldalára. Az egyik 
ilyen alkalommal készítettük el a nemzeti 
színű karkötőt vagy a Trianon- sütiket is.
Az egyik legnagyobb élményt a gyermek-
nap alkalmából meghívott vendégekkel 
való beszélgetés jelentette, itt volt velünk 
Varga Viktor, Kiss Kata és Aranyosi Pé-
ter is. Ezt a lehetőséget kihasználva bát-
ran kérdezősködtünk, és sok érdekességet 
megtudtunk róluk.
Csapattársainkkal nagyon jól össze tudtunk 
dolgozni, aminek meg is lett az eredménye.

„3 az 1-ben Hunyadi!” Miért? 
Mert először a heti nyereményt szereztük 
meg, ami egy kalandparkozást jelent Lil-
lafüreden ebédmeghívással, másodszor 
az egyik kreatív feladat első helyezését 
hoztuk el Sándor Hanna Trianon-sütijé-
vel! Harmadjára pedig a fődíjat, a 3 napos 
gyenesdiás-vadóctanyai utazást is meg-
nyertük. Örömünkre ezek mellett még 
egyéb tárgynyereményeket és gyerekna-
pi ajándékot is kaptunk.
Már nagyon várjuk a balatoni kirándu-
lást, és bízunk benne, hogy ennek a ren-
dezvénynek lesz folytatása jövőre is. Re-
méljük, egyszer élőben is megnézhetjük 
az előadásokból megismert gyönyörű he-
lyeket.

Gabi, Levi, Hanna, Panna, Niki

Virtuális utazás határtalanul a Kárpát-medencében
Intézményünk 5 tanulója, Barva Leven-
te 7.b, Trungel Panna 5.a, Sándor Hanna 
5.b, Ágoston Gabriella 5.b és Varga Ni-
koletta Bíborka 5.b Kővári Katalin tanár-
nő segítségével és támogatásával 4 héten 
keresztül vett részt a Scool-Túra Virtuális 
utazás határtalanul a Kárpát-medencében 
programban. 
A Scool-Túra Utazási Iroda Miskolc vir-
tuális utazásokat indított Erdélybe, Felvi-
dékre, Kárpátaljára és Délvidékre. Egye-
di kezdeményezés volt az országban ez a 
program a kirándulások befagyasztása és 
a koronavírus helyzet miatt, melyhez álta-
lános iskolás felső tagozatos osztályok és a 
felnőtt közönség egyénileg is csatlakozha-
tott határon innen és túl. Május 11-től he-
tente négy napon át futtatták az online ren-
dezvényt, amely komplex pedagógiai tar-
talommal bírt, a jelentkezők történelmi, 
földrajzi, irodalmi, nyelvtani, de akár ma-
tematikai ismereteiket is tesztelhették, bő-
víthették! A közösségépítésben idegenve-
zetők segítségével videókkal, kérdőívek-
kel, sokrétű ismeretet igénylő kérdésekkel, 
vagy akár ügyességi, esetleg gasztronómi-
ai feladatok megoldásával lehetett köze-
lebb jutni az értékes nyereményekhez.

A napi „utazások” alkalmával mindig va-
lamelyik tanuló, vagy többen is kiérde-
melték a nyereményt, dicséretet, a töb-
biek közül kiemelkedően magas érdemi 
munkát végezve.
A naponta kapott 24 órás szabadulószo-
bás feladatokat hibátlanul küldték vissza, 
melyek az előző napi túrákkal voltak kap-
csolatosak.
Fantasztikus teljesítménnyel és aktivitás-

sal dolgoztak végig a gyerekek, melynek 
eredményeként egy Kalandos napot nyer-
tek a Lillafüredi Kalandparkban és a fő-
nyereményt, egy 3 napos balatoni utazást 
(már nem virtuális formában) Gyenesdiás 
Vadóctanyára.
Szívből gratulálunk és jó kalandozást kí-
vánunk Nekik!

     Hok Csaba
intézményvezető

A Tisza TV műsora
Június 18., csütörtök: 

A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: :  Visszaáll a hivatali rend - Újraindulnak a 

szakrendelések - Kezdődik a szúnyogszezon -  Kinyitott a vá-
sár - Kitakarították a tópartot - Néma megemlékezés a Nagy 

Imre szobornál - Virtuális határtalanul - Búcsúznak az általá-
nos iskolások 

9:15 Hétről-Hétre: Elballagtak, másképp - Jól tanulnak, jól 
sportolnak - Tájékoztatás a MOL-ból

Június 23. szerda

18:00 Héthatár: Megszűnt a vészhelyzet, mi maradt? - Félmil-
lió az egészségügyben dolgozóknak - Szezonális diákmunka - 
Nyit a strand? - Csapadékvíz-elvezető - Kevesebb a vasútjárat 

- Civil Szalon 
18:15 Hétről-Hétre: Online időpontfoglalás a szakrendelések-
re - Miniszteri elismerés a jó tanuló, jó sportoló diákoknak - 

Nyári napközi start - Újra a könyvtárban 

Június 24. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Határtalanul, de távolságot tartva a díjkiosztón. 
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10. � Hőfelhasználás 2020. június 18.

A távhőszolgáltató a vonatkozó jogszabályok értelmében a tárgyév szeptember 15. napja és a kö-
vetkező év május 15. napja között köteles a fogyasztók számára fűtésszolgáltatással rendelke-
zésre állni. A jogszabályok alapján ezen időszakon belül - amennyiben külön kéréssel nem for-
dulnak a közös képviselők a szolgáltató felé - jogszabályban rögzített hőmérsékleti viszonyok 
között kell biztosítani a fűtésszolgáltatást. Amennyiben az átlaghőmérséklet egy adott napon 10 
°C alá, vagy három egymást követő napon 12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fűtést el kell indíta-
nia. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a távfűtés 2019. szeptember 20-án indult és 2020. ápri-
lis 30-án állt le. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt 2020. május 6-án ismételten elindult a 

távfűtés és 2020. május 8-án állt le, majd 2020. május 12-én ismételten elindult és 2020. május 
18-án állt le.
A 234 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 6,81 °C volt. A legmelegebb hónapnak 2020 májusa bi-
zonyult havi 14,00 °C átlaggal, a leghidegebb hónap pedig 2020 januárja volt -2,87 °C havi át-
laggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet 2020. január 08-án -8,82 °C volt.
A 2019/2020. évi fűtési időszakban a lakosság 123,059 TJ (terajoule = 1000 gigajoule) hőener-
giát használt fel, míg az előző, 2018/2019. évi fűtési idényben ez a mennyiség 125,027 TJ volt.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A 2019/2020. évi fűtési időszak értékelése

Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes; Lak. szab.: Lakásonkénti szabályozás

1 Bartók Béla út 7-11. Bartók Béla úti Társasház 23 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0000 0,0016 0,0058 0,0111 0,0145 0,0095 0,0066 0,0040 0,0008 0,0539
2 József A. u. 17-19. ATTILA Társasház 30 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0009 0,0031 0,0060 0,0110 0,0137 0,0087 0,0068 0,0043 0,0009 0,0553
3 Vörösmarty út 2/A-

B
KELETKAPU Társasház 24 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0007 0,0032 0,0079 0,0143 0,0167 0,0101 0,0076 0,0030 0,0005 0,0640

4 Bolyai köz 1-7. PANEL Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0052 0,0071 0,0124 0,0145 0,0101 0,0088 0,0070 0,0018 0,0687
5 Építők útja 8. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0026 0,0046 0,0082 0,0144 0,0165 0,0103 0,0077 0,0057 0,0010 0,0711
6 Árpád u. 1-7. ÁRPÁDHÁZ Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0008 0,0037 0,0085 0,0163 0,0207 0,0128 0,0094 0,0054 0,0014 0,0791
8 Árpád u. 18-24. RÁKÓCZI Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0015 0,0052 0,0088 0,0153 0,0192 0,0123 0,0096 0,0069 0,0014 0,0802
7 Rózsa u. 2-8. HUNGÁRIA Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0017 0,0055 0,0090 0,0155 0,0187 0,0126 0,0097 0,0061 0,0015 0,0802
9 Vörösmarty út 1. Észak-Dél Társasház 31 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0006 0,0043 0,0109 0,0155 0,0208 0,0132 0,0095 0,0064 0,0012 0,0825
10 Rózsa u. 13. KOCKA Társasház 17 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0011 0,0048 0,0095 0,0159 0,0196 0,0138 0,0101 0,0069 0,0011 0,0828
11 Hajdú tér 7-13. FAGYÖNGY Társasház 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0017 0,0053 0,0095 0,0165 0,0208 0,0135 0,0107 0,0065 0,0027 0,0871
12 József A. u. 21. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0015 0,0064 0,0104 0,0163 0,0204 0,0135 0,0104 0,0068 0,0015 0,0872
13 Hajdú tér 2. MEDITERRÁN Társasház 45 kétcs., v. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0015 0,0066 0,0117 0,0174 0,0208 0,0147 0,0113 0,0068 0,0015 0,0924
14 Bolyai köz 2. TORONY Társasház 55 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0026 0,0078 0,0113 0,0177 0,0214 0,0146 0,0118 0,0089 0,0019 0,0982
15 Mátyás kir. u. 10-12. CSALÁD Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0014 0,0063 0,0114 0,0195 0,0248 0,0154 0,0115 0,0074 0,0014 0,0990
16 Örösi u. 50-56. PETŐFI Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0071 0,0106 0,0193 0,0225 0,0154 0,0123 0,0086 0,0018 0,0997
17 Árpád u. 16. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0016 0,0069 0,0112 0,0193 0,0246 0,0156 0,0112 0,0083 0,0019 0,1008
18 Örösi u. 10-16. FENYŐ Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0017 0,0061 0,0110 0,0197 0,0246 0,0153 0,0123 0,0084 0,0018 0,1009
19 József A. u. 9-11. JÓZSEF ATTILA Társas-

ház
30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0068 0,0114 0,0188 0,0234 0,0161 0,0125 0,0085 0,0018 0,1011

21 Barcsay tér 2-4. BÁSTYA Társasház 54 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0015 0,0062 0,0114 0,0196 0,0242 0,0158 0,0124 0,0086 0,0017 0,1015
20 Bartók B. u. 6. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lak. szab. Lépcső-

ház
Teljes 0,0026 0,0082 0,0121 0,0191 0,0234 0,0152 0,0114 0,0076 0,0018 0,1016

22 József A. u. 35-37. II. sz. Lakásszövetkezet 31 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0020 0,0080 0,0115 0,0200 0,0224 0,0152 0,0122 0,0092 0,0021 0,1026
23 József A. u. 13-15. JÓZSEF ATTILA Társas-

ház
30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0078 0,0121 0,0193 0,0231 0,0154 0,0123 0,0088 0,0019 0,1031

25 Munkácsy M. u. 42-
48.

DÉLIBÁB Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0017 0,0071 0,0116 0,0201 0,0240 0,0159 0,0126 0,0085 0,0019 0,1035

24 Bartók B. u. 4. BARÁTSÁG Társasház 35 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0038 0,0082 0,0134 0,0188 0,0219 0,0146 0,0120 0,0089 0,0027 0,1043
26 Örösi u. 46-48. II. sz. Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0070 0,0126 0,0201 0,0243 0,0163 0,0121 0,0093 0,0021 0,1055
27 Örösi u. 18-24. TÖLGY Társasház 60 kétcsöves Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0067 0,0113 0,0200 0,0252 0,0171 0,0133 0,0091 0,0021 0,1065
28 Örösi u. 2-8. SOLÁR Társasház 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0014 0,0071 0,0122 0,0205 0,0259 0,0167 0,0132 0,0091 0,0021 0,1083
29 Örösi u. 26-32. 222/A OTP Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0020 0,0066 0,0113 0,0212 0,0263 0,0174 0,0130 0,0090 0,0019 0,1086
30 Szent I. u. 13-15. TÓPART Társasház 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0072 0,0120 0,0218 0,0275 0,0171 0,0130 0,0089 0,0019 0,1112
31 Mátyás kir. u. 14-20. FÉSZEK Társasház 55 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0076 0,0133 0,0212 0,0253 0,0169 0,0137 0,0098 0,0022 0,1121
32 Alkotmány köz 3-9. ALKOTMÁNY Társasház 58 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0015 0,0064 0,0130 0,0228 0,0280 0,0180 0,0131 0,0082 0,0016 0,1125
33 Pajtás köz 1-3. ÉSZAK Társasház 66 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0030 0,0092 0,0139 0,0202 0,0242 0,0170 0,0142 0,0106 0,0024 0,1147
34 Örösi u. 34-40. II. sz. Lakásszövetkezet 60 egycs., átf. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0078 0,0130 0,0217 0,0266 0,0178 0,0138 0,0103 0,0018 0,1149
35 Árpád u. 14. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0013 0,0091 0,0137 0,0209 0,0265 0,0176 0,0141 0,0107 0,0023 0,1161
36 József A. u. 1-7. PIRAMIS Társasház 60 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0086 0,0139 0,0217 0,0263 0,0176 0,0141 0,0100 0,0021 0,1165
37 Deák F. tér 10. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0029 0,0101 0,0137 0,0213 0,0261 0,0176 0,0141 0,0104 0,0026 0,1187
38 Deák F. tér 14. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0026 0,0090 0,0141 0,0227 0,0286 0,0180 0,0135 0,0096 0,0022 0,1203
39 Teleki B. u. 3. HÁMÁN KATÓ Társasház 12 kétcs., f. Lak. szab. Lépcső-

ház
0,0024 0,0085 0,0136 0,0222 0,0265 0,0190 0,0146 0,0112 0,0023 0,1205

40 Árpád u. 9-19. SZÉCHENYI Társasház 90 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0028 0,0091 0,0137 0,0229 0,0277 0,0179 0,0143 0,0111 0,0023 0,1219
41 Árpád u. 21-27. BÜKK Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0032 0,0098 0,0137 0,0222 0,0270 0,0183 0,0145 0,0110 0,0025 0,1222
42 Deák F. tér 12. II. sz. Lakásszövetkezet 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0029 0,0101 0,0146 0,0219 0,0272 0,0179 0,0144 0,0107 0,0026 0,1224
43 Árpád u. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0019 0,0089 0,0142 0,0232 0,0293 0,0184 0,0143 0,0107 0,0023 0,1232
44 Örösi u. 42-44. II. sz. Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0027 0,0098 0,0153 0,0223 0,0258 0,0182 0,0150 0,0121 0,0025 0,1237
45 József A. u. 23. BEM Társasház 20 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0026 0,0093 0,0151 0,0238 0,0288 0,0195 0,0153 0,0111 0,0022 0,1278
46 Építők útja 16-20. SZŐKE TISZA és ÉPÍTŐK 

Th.
46 kétcs., f. Lépcső-

ház
Teljes 0,0022 0,0094 0,0150 0,0248 0,0302 0,0199 0,0156 0,0109 0,0022 0,1302

47 Barcsay tér 1-3. AUGUSZTUS 20 Társas-
ház

29 kétcs., f. Lépcső-
ház

Teljes 0,0021 0,0090 0,0157 0,0255 0,0311 0,0207 0,0159 0,0106 0,0021 0,1328

49 Mátyás kir. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet 60 kétcs., f. Lépcső-
ház

Teljes 0,0005 0,0103 0,0192 0,0266 0,0344 0,0192 0,0138 0,0083 0,0013 0,1337

48 Árpád u. 38-40. II. sz. Lakásszövetkezet 30 egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0018 0,0100 0,0156 0,0249 0,0297 0,0204 0,0169 0,0130 0,0021 0,1344
50 Szederkényi u. 1. LORDOK HÁZA Társas-

ház
29 kétcs., f. Lépcső-

ház
Teljes 0,0021 0,0078 0,0147 0,0267 0,0353 0,0223 0,0169 0,0110 0,0025 0,1393

51 Bolyai köz 9-15. NAPSUGÁR Társasház 60 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0022 0,0087 0,0148 0,0275 0,0338 0,0221 0,0169 0,0115 0,0023 0,1397
52 Mátyás kir. u. 6-8. MODUL Társasház 60 kétcs., f. Lépcső-

ház
Teljes 0,0019 0,0097 0,0168 0,0279 0,0342 0,0221 0,0173 0,0127 0,0029 0,1455

53 Bartók B. u. 2. PARK Társasház 36 kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0021 0,0115 0,0179 0,0285 0,0331 0,0222 0,0170 0,0119 0,0030 0,1472
55 Szent I. u. 2-4. AUGUSZTUS 20 Társas-

ház
29 kétcs., f. Lépcső-

ház
É - K -
NY Fal

0,0026 0,0111 0,0170 0,0308 0,0379 0,0224 0,0197 0,0124 0,0024 0,1564

54 Bartók B. u. 13-21. MOBIL Társasház 40 kétcs., f. Lépcső-
ház

K-NY-
végfal

0,0028 0,0114 0,0183 0,0293 0,0348 0,0240 0,0191 0,0141 0,0033 0,1572

S.
sz.

Épület FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)

Címe Társasház neve
Lakás

db.
szám

Fűtési 
rendszer

Fűtéskor-
szerűsítés

Nyílás-
zárók 

cseréje

Szige-
telés

2019 2020 Összes
szep-

tember október novem-
ber

decem-
ber január február március április május



2020. június 18. Hőfelhasználás � 11.
56 Tisza u. 24-28. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0043 0,0115 0,0186 0,0301 0,0368 0,0239 0,0188 0,0135 0,0034 0,1609
57 Szederkényi u. 13. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0036 0,0114 0,0183 0,0300 0,0363 0,0245 0,0191 0,0152 0,0029 0,1613
58 Mátyás kir. u. 22-32. II. sz. Lakásszövetkezet 90 kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0030 0,0117 0,0195 0,0313 0,0380 0,0251 0,0196 0,0138 0,0027 0,1646
59 Szederkényi u. 11. SZEDERKÉNYI ÚTI II. 

SZ. Th.
12 kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0024 0,0108 0,0183 0,0311 0,0385 0,0256 0,0202 0,0152 0,0035 0,1656

60 Árpád u. 47-49. OLIMPIA Társasház 30 egycs., átk Lak. szab. Teljes Teljes 0,0036 0,0126 0,0185 0,0315 0,0377 0,0254 0,0187 0,0146 0,0036 0,1661
61 Hajdú tér 3. TVK A-B 20 egycs., átk Lak. szab. Lépcsőház 0,0037 0,0126 0,0206 0,0310 0,0375 0,0257 0,0208 0,0144 0,0034 0,1697
62 Szederkényi u. 15. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lépcsőház 0,0036 0,0120 0,0183 0,0322 0,0363 0,0256 0,0213 0,0172 0,0035 0,1699
63 Kazinczy u. 14-18. II. sz. Lakásszövetkezet 60 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0030 0,0122 0,0199 0,0323 0,0394 0,0261 0,0208 0,0145 0,0030 0,1711
64 Lorántffy Zs. u. 9-15. LÓRÁNTFFY Társasház 32 kétcs., f. Lépcsőház 0,0031 0,0123 0,0200 0,0321 0,0398 0,0262 0,0208 0,0148 0,0030 0,1721
65 Széchenyi u. 1-5. VÖRÖSMARTY Társas-

ház
36 kétcs., f. Lépcsőház N Y - K -

végfal
0,0033 0,0129 0,0200 0,0325 0,0389 0,0262 0,0206 0,0147 0,0032 0,1724

67 Építők útja 1-5. I. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0031 0,0125 0,0213 0,0338 0,0398 0,0254 0,0201 0,0139 0,0031 0,1729
66 Béke u. 1-7. 34. SZ. Társasház 34 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0033 0,0126 0,0199 0,0322 0,0390 0,0265 0,0208 0,0152 0,0036 0,1730
68 Építők útja 10-14. ÉPÍTŐK ÚTI Társasház 60 kétcs., f. Lépcsőház 0,0031 0,0123 0,0203 0,0329 0,0399 0,0268 0,0211 0,0145 0,0030 0,1739
69 Szent I. u. 6-8. AUGUSZTUS 20 Társas-

ház
29 kétcs., f. Lh+70% Teljes 0,0029 0,0122 0,0191 0,0337 0,0414 0,0266 0,0212 0,0145 0,0030 0,1746

70 Építők útja 2-6. I. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0037 0,0139 0,0219 0,0340 0,0394 0,0251 0,0201 0,0136 0,0030 0,1746
71 Lórántffy Zs. u. 1-7. ŐSZIRÓZSA Társasház 62 kétcs., f. Lépcsőház D-É-vég-

fal
0,0041 0,0131 0,0216 0,0324 0,0411 0,0278 0,0200 0,0130 0,0027 0,1758

72 Munkácsy M. u. 
7-11.

II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0027 0,0131 0,0200 0,0356 0,0420 0,0271 0,0208 0,0145 0,0030 0,1788

73 Bethlen G. u. 1-3. BETHLEN G. Társasház 29 kétcs., f. Végfal 0,0032 0,0137 0,0221 0,0342 0,0413 0,0276 0,0218 0,0155 0,0034 0,1827
75 Juhar köz 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet 75 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0031 0,0130 0,0215 0,0355 0,0434 0,0280 0,0218 0,0148 0,0029 0,1841
74 Szederkényi u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lépcsőház 0,0041 0,0125 0,0212 0,0346 0,0418 0,0282 0,0220 0,0158 0,0040 0,1843
76 Munkácsy M. u. 20. MUNKÁCSY 20. Társas-

ház
20 kétcs., f. Lépcsőház 0,0022 0,0122 0,0226 0,0370 0,0452 0,0291 0,0209 0,0139 0,0035 0,1865

77 Tisza u. 18-22. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. Lépcsőház D-É-vég-
fal

0,0039 0,0158 0,0254 0,0346 0,0389 0,0273 0,0222 0,0160 0,0034 0,1874

78 Tisza u. 6-10. VÍZTORONY Társasház 48 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0039 0,0140 0,0221 0,0351 0,0425 0,0283 0,0226 0,0158 0,0033 0,1875
79 Hajdú tér 1. TVK A-B 20 egycs., átk Lépcsőház 0,0041 0,0144 0,0221 0,0339 0,0411 0,0286 0,0237 0,0173 0,0037 0,1890
81 Juhar köz 1-7. II. sz. Lakásszövetkezet 76 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0033 0,0121 0,0226 0,0354 0,0428 0,0288 0,0235 0,0169 0,0036 0,1890
82 Szent I. u. 1-11. II. sz. Lakásszövetkezet 156 kétcs., f. Lépcsőház É-i végfal 0,0035 0,0135 0,0228 0,0360 0,0437 0,0293 0,0230 0,0155 0,0033 0,1906
80 Béke u. 9-13. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház É-D-vég-

fal
0,0033 0,0127 0,0212 0,0348 0,0431 0,0279 0,0217 0,0206 0,0055 0,1908

83 Tisza u. 30-34. II. sz. Lakásszövetkezet 48 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0032 0,0130 0,0220 0,0365 0,0455 0,0288 0,0227 0,0164 0,0034 0,1914
84 Tisza u. 12-16. KOSSUTH Társasház 48 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0033 0,0136 0,0222 0,0364 0,0445 0,0292 0,0232 0,0165 0,0035 0,1925
86 Tisza u. 11-17. II. sz. Lakásszövetkezet 26 kétcs., f. Lépcsőház 0,0032 0,0141 0,0235 0,0370 0,0449 0,0289 0,0227 0,0157 0,0030 0,1931
85 Munkácsy M. u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház Ny-végfal 0,0037 0,0140 0,0222 0,0371 0,0437 0,0287 0,0233 0,0168 0,0036 0,1933
87 Árkád sor 13-15. ARANY J. Társasház 22 kétcs., f. Lépcsőház É-D-vég-

fal
0,0037 0,0138 0,0230 0,0361 0,0439 0,0295 0,0235 0,0171 0,0041 0,1947

88 Építők útja 9-17. II. sz. Lakásszövetkezet 75 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0040 0,0149 0,0235 0,0362 0,0435 0,0292 0,0233 0,0170 0,0037 0,1954
89 Bethlen G. u. 10-16. II. sz. Lakásszövetkezet 77 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0039 0,0146 0,0221 0,0353 0,0457 0,0277 0,0243 0,0181 0,0039 0,1957
90 Árpád u. 26-28. IKER Társasház 30 egycs., átf. Lépcsőház 0,0036 0,0152 0,0239 0,0369 0,0436 0,0302 0,0243 0,0176 0,0040 0,1993
91 Rózsa u. 18-30. 168. sz. Társasház 103 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0039 0,0153 0,0239 0,0363 0,0438 0,0299 0,0245 0,0179 0,0039 0,1994
93 Árpád u. 30-36. FAVORIT Társasház 60 egycs., átf. Lépcsőház 0,0039 0,0154 0,0243 0,0366 0,0430 0,0305 0,0248 0,0180 0,0039 0,2005
92 Munkácsy M. u. 10-

14.
TISZA GYÖNGYE Tár-
sasház

37 kétcs., f. Lépcsőház É-D-vég-
fal

0,0048 0,0160 0,0239 0,0364 0,0441 0,0293 0,0243 0,0178 0,0041 0,2007

94 Lorántffy Zs. u. 4-10. VADVIRÁG Társasház 63 kétcs., f. Lépcsőház É-i végfal 0,0030 0,0157 0,0240 0,0383 0,0453 0,0305 0,0246 0,0180 0,0041 0,2035
95 Bolyai köz 4. PARABOLA Társasház 55 egycs., átf. 0,0030 0,0142 0,0215 0,0412 0,0471 0,0315 0,0249 0,0175 0,0037 0,2045
96 Árpád út 6-12. EDISON Társasház 60 egycs., átf. Lépcsőház 0,0037 0,0153 0,0238 0,0381 0,0480 0,0315 0,0243 0,0176 0,0037 0,2061
97 Munkácsy M. u. 24. II. sz. Lakásszövetkezet 20 kétcs., f. Lépcsőházi 

ajtó
Teljes 0,0036 0,0152 0,0246 0,0388 0,0487 0,0321 0,0250 0,0179 0,0036 0,2094

98 Kazinczy u. 4-8. KAZINCZY Társasház 47 kétcs., f. Lépcsőház 0,0050 0,0155 0,0246 0,0388 0,0470 0,0316 0,0257 0,0190 0,0041 0,2114
99 Lévay u. 9-11. SALLAI Társasház 30 kétcs., f. Lépcsőház 0,0032 0,0140 0,0230 0,0411 0,0499 0,0351 0,0264 0,0178 0,0035 0,2139
100 Munkácsy M. u. 30-

36.
MUNKÁCSY Társasház 60 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0037 0,0149 0,0235 0,0420 0,0508 0,0331 0,0264 0,0183 0,0037 0,2163

101 Teleki B. u. 1. EGYETÉRTÉS Társasház 12 kétcs., f. 0,0042 0,0154 0,0236 0,0405 0,0493 0,0321 0,0258 0,0218 0,0041 0,2168
104 Mátyás kir. u. 36-42. LIGET Társasház 60 egycs., átf. Lépcsőház 0,0026 0,0163 0,0265 0,0404 0,0486 0,0332 0,0265 0,0190 0,0039 0,2170
103 Hajdú tér 5. TISZA Társasház 20 egycs., átf. Lépcsőház 0,0045 0,0177 0,0268 0,0389 0,0457 0,0325 0,0266 0,0202 0,0045 0,2173
102 Lorántffy Zs. u. 12-

18.
II. sz. Lakásszövetkezet 33 kétcs., f. Lépcsőház 0,0049 0,0167 0,0258 0,0423 0,0452 0,0320 0,0263 0,0194 0,0047 0,2174

106 Munkácsy M. u. 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet 62 kétcs., f. Lépcsőház 0,0029 0,0156 0,0255 0,0419 0,0502 0,0335 0,0267 0,0189 0,0042 0,2193
105 József A. u. 25. ÚJ Társasház 20 egycs., átf. Lépcsőház 0,0048 0,0168 0,0227 0,0393 0,0468 0,0334 0,0286 0,0219 0,0052 0,2195
107 Rózsa u. 11. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0047 0,0181 0,0259 0,0393 0,0507 0,0331 0,0254 0,0181 0,0047 0,2200
108 Árkád sor 5-8. FEHÉRHÁZ Társasház 26 kétcs., f. Lépcsőház É-D-vég-

fal
0,0042 0,0146 0,0245 0,0403 0,0473 0,0341 0,0282 0,0226 0,0060 0,2217

109 Szederkényi u. 3. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lépcsőház 0,0041 0,0161 0,0254 0,0411 0,0511 0,0340 0,0273 0,0194 0,0040 0,2225
112 Árkád sor 1-4. II. sz. Lakásszövetkezet 27 kétcs., f. Lépcsőház 0,0043 0,0165 0,0263 0,0424 0,0511 0,0346 0,0274 0,0191 0,0044 0,2259
110 Szederkényi u. 5. II. sz. Lakásszövetkezet 12 kétcs., f. Lépcsőház 0,0055 0,0173 0,0266 0,0405 0,0482 0,0341 0,0279 0,0207 0,0053 0,2260
111 Szederkényi u. 9. SZEDERKÉNYI ÚTI I. 

sz. Th.
12 kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0041 0,0172 0,0263 0,0408 0,0501 0,0344 0,0276 0,0205 0,0052 0,2262

113 József A. u. 27-33. II. sz. Lakásszövetkezet 60 egycs., átk Lépcsőház 0,0051 0,0186 0,0266 0,0413 0,0481 0,0333 0,0275 0,0212 0,0048 0,2267
114 Rózsa u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet 36 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0051 0,0180 0,0273 0,0413 0,0491 0,0342 0,0278 0,0197 0,0046 0,2273
116 Szederkényi u. 25-

31.
ORGONA Társasház 60 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0040 0,0160 0,0244 0,0461 0,0523 0,0349 0,0275 0,0190 0,0042 0,2283

115 Munkácsy M. u. 38-
40.

HORIZONT Társasház 30 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0049 0,0174 0,0266 0,0425 0,0501 0,0345 0,0277 0,0200 0,0047 0,2284

117 Barcsay tér 6-8. SZEDERINDA Társasház 54 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0041 0,0161 0,0231 0,0435 0,0544 0,0342 0,0292 0,0199 0,0042 0,2288
118 Munkácsy M. u. 22. ZÖLDDIÓFA Társasház 20 kétcs., f. Lépcsőház 0,0036 0,0161 0,0268 0,0438 0,0531 0,0353 0,0286 0,0196 0,0040 0,2308
119 Lévay u. 1-7. SIRÁLY Társasház 60 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0054 0,0178 0,0267 0,0438 0,0509 0,0361 0,0294 0,0214 0,0049 0,2363
121 Rózsa u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lépcsőház 0,0041 0,0160 0,0274 0,0455 0,0559 0,0362 0,0280 0,0197 0,0041 0,2371
122 Barcsay tér 5-7. SZERENCSE Társasház 54 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0038 0,0193 0,0322 0,0486 0,0550 0,0329 0,0260 0,0161 0,0033 0,2371
120 Árkád sor 9-12. ÁRKÁD Társasház 27 kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház É-i végfal 0,0063 0,0192 0,0285 0,0426 0,0510 0,0352 0,0279 0,0215 0,0057 0,2381
123 Pajtás köz 5-7. ADY Társasház 66 egycs., átf. Lépcsőház 0,0048 0,0165 0,0297 0,0443 0,0523 0,0363 0,0291 0,0210 0,0053 0,2393
124 Deák tér 1-3. KÉKTORONY Társasház 66 egycs., átf. Lépcsőház 0,0027 0,0183 0,0295 0,0451 0,0532 0,0373 0,0292 0,0210 0,0046 0,2409
125 Szent I. u. 29-31. VIHARSAROK Társasház 66 egycs., átf. Lépcsőház 0,0022 0,0188 0,0293 0,0454 0,0545 0,0373 0,0289 0,0216 0,0036 0,2414
127 Szederkényi u. 17-

23.
NYÍRFA Társasház 60 kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0040 0,0174 0,0251 0,0484 0,0569 0,0377 0,0300 0,0207 0,0042 0,2445

126 Árpád u. 31-41. VÁSÁRHELYI Társasház 90 egycs., átf. Lépcsőház 0,0056 0,0196 0,0297 0,0438 0,0524 0,0364 0,0298 0,0227 0,0052 0,2452
128 Lorántffy Zs. u. 2. II. sz. Lakásszövetkezet 26 kétcs., f. Lépcsőház 0,0041 0,0179 0,0330 0,0534 0,0568 0,0377 0,0301 0,0205 0,0043 0,2579
129 Építők útja 7. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lépcsőház 0,0052 0,0181 0,0310 0,0502 0,0605 0,0408 0,0321 0,0233 0,0047 0,2658
130 Rózsa u. 9. II. sz. Lakásszövetkezet 17 kétcs., f. Lépcsőház 0,0053 0,0202 0,0313 0,0509 0,0599 0,0408 0,0329 0,0239 0,0053 0,2706
131 Szent I. u. 21-23. ARANYFŰZ Társasház 66 egycs., átf. Lépcsőház 0,0022 0,0238 0,0359 0,0525 0,0623 0,0437 0,0361 0,0277 0,0061 0,2901



Étkezési 
igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ 2020. május 17-től megkezdte 
a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai részére a 
2020/2021-es tanév étkezési igényfelmérését.
Az ehhez szükséges nyomtatvány elektronikusan elérhető a 
TIK honlapján (tik.tiszaujvaros.hu), valamint kinyomtatva a 
Kazinczy Ház portáján.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az étkezési igényt le-
adni az alábbi címen lehet: Tiszaújváros, Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. porta, valamint elektronikus formában az alábbi 
email címre: nacsaanna@tujvaros.hu
Leadási határidő: 2020. június 30.

A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szünidei gyermekétkezte-
téssel kapcsolatban a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és középfokú iskola 2020. 
június 26. napjáig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 2020. 
június 16-a és június 26-a közötti időszakban iskolai felügye-
letet igénybe vevő tanulók számára intézményi gyermekétkez-
tetést kell biztosítani. Ezen tanulók esetében az ingyenes szü-
nidei gyermekétkeztetés 2020. június 29. napjától 2020. au-
gusztus 31. napjáig valamennyi, azaz 45 munkanapon keresz-
tül vehető igénybe. 
Azok a gyermekek, akik az iskolai felügyeletet 2020. június 
16-a és június 26-a közötti időszakban nem veszik igénybe, 
ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben részesülhetnek 2020. 
június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig valamennyi, 
azaz 54 munkanapon keresztül.
A gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-

szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) biztosítjuk. 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés 
helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadá-
lyozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvé-
nyes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által meg-
bízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyerme-
kétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15. 
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyama-
tosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-
léhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő 
a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja 
igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 
fő uszodai jegypénztáros munkakör betöltésére részmunkaidő-
ben.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot

• bizonyítvány másolatokat
• erkölcsi bizonyítványt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft szék-
helyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-
pokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályáza-
tot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan idő-
tartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
• erkölcsi bizonyítványt

Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fer-
tőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft szék-
helyén ( Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 
8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 15.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. Ti-
sza út 2/F címen található ügyfélszolgálati irodájában 2020. jú-
nius 22. napjától ismét lehetővé válik a személyes ügyintézés.
Ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdeké-
ben kérjük, hogy használják az ügyfélváró asztalán, a pénztár-
pultnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, ügyfélszolgálati munkatár-
sunk kérésére viseljenek maszkot.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyfélváróban háromnál több 
ügyfél nem tartózkodhat!
Kérjük, egyedül érkezzenek az ügyintézésre, kísérő személy 

jelenléte csak indokolt esetben megengedett, egyébként kér-
jük, hogy a kísérő az irodán kívül várakozzon.
A személyes ügyintézéshez mindenképpen hozzák magukkal 
azonosító okmányaikat, a más díjfizetőnk nevében intézkedők 
pedig a kitöltött és aláírt meghatalmazás-nyomtatványt is.
Kérjük továbbá, hogy lázas, beteg állapotban ne keressék fel 
ügyfélszolgálati irodánkat, intézzék ügyeiket elektronikusan 
az ugyfelszolgalat@tszolg.hu címen.
Együttműködésüket köszönjük!

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdo-
nában lévő alábbi használt működéskép-
telen munkagépet a hozzátartozó adapte-
rekkel.
Gyártmány: JOHN DEERE  
Típus: 4100 
Hengerűrtartalom: 1000 cm3
Teljesítmény: 20 LE 
Évjárat: 2000  
Hozzá tartozó adapterek:  
- tolólap
- fűnyíró-fűgyűjtő
- homlokrakodó
A munkagép főbb jellemzői:
A munkagép üzemképtelen. A motor 
szétszerelt állapotban van. A karosszé-
ria korrodált.
A gépjárművet pályázat útján értékesít-
jük, a pályázat nyertese a legmagasabb 
árajánlatot tevő, aki a vételárat egy ösz-

szegben, a kiállított számla alapján, 8 na-
pon belül megfizeti.
A pályázaton való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési (aján-
lattételi) lap; 
(átvehető a személyes megtekintés alkal-
mával)
- személyesen legalább egy alkalommal 
a gépjármű megtekintése;
- a pályázó a pályázatok felbontásán való 
személyes, vagy a pályázó törvényesen 
meghatalmazott képviselőjének jelenléte
A személyes megtekintés időpont egyez-
tetésére kijelölt személy és elérhetősége:
- Kiss Sándor, 06-70/333-8157
Személyes megtekintés helyszíne: Tisza-
újvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. terü-
lete ( Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
Ajánlattételi lapok 2020. június 30. 
10:00 óráig adhatóak le a Tiszaújváro-
si Sport-Park Nonprofit Kft. titkárságán.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti 
példányban kell benyújtani. A borítékon 
fel kell tüntetni a következő szöveget:
„Használt munkagép értékesítése.”  
Az ajánlatok felbontásának és elbírálásá-
nak ideje előtt (2020. június hó 30. nap. 
10:00 óra) nem bontható fel!
- az ajánlattevő nevét és székhelyét,
- „Iktatóban nem bontható fel”.
Ajánlatok felbontásának és elbírálásának 
ideje: 
2020. június 30. 11:00 Tiszaújvárosi 
Sport-Park Nonprofit Kft. tárgyalója
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázatot indoklás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/
vagy anyagi következmény nélkül, 
melynek esetén Ajánlattevő kárigényt 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

Szünidei gyermekétkeztetés

Uszodai jegypénztáros munkakör

Takarító munkakör

Újraindul az ügyfélszolgálat a TiszaSzolg-nál

Használt munkagép értékesítése Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. június 25-én (csütörtök) 10,00 órától ülést 
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. alatti irodahelyiség.

      Szabó Károlyné 
                   elnökhelyettes

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. június 24-én (szerda) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség

         Farkas Sándor 
elnök

 Személyes ügyfélfogadás 
az ügyészségeken

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen és az alá-
rendeltségébe tartozó járási ügyészségeken 2020. június 15. 
napjától ismét lehetőség van arra, hogy az ügyfelek szemé-
lyesen keressék fel az ügyészséget és az ügyészségi épületek-
be ügyintézés céljából belépjenek.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek ügyfélfogadási ide-
je a korábbiakkal egyező, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 
Főügyészség Soros Ügyészi Szolgálata továbbra is szerdai 
napokon 8-15 óráig fogadja az ügyfeleket.
Az ügyészségi épületekbe történő belépés és az ott tartózko-
dás során az ügyfeleknek be kell tartaniuk a koronavírus-jár-
vány terjedését meggátolni hivatott egészségügyi biztonsági 
előírásokat, így védőmaszkot kell viselniük, kötelesek tarta-
ni az előírt védőtávolságot más személyektől, illetve felhí-
vásra az ügyészség által biztosított kézfertőtlenítő szert kell 
használniuk.

Dr. Miskolci László
főügyész

Hivatali ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet 

feloldását követően, várhatóan június 22-étől a Tiszaújvárosi 

Polgármesteri Hivatal visszatér a normál működési rendhez, 

így ismét lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre. Az ügy-

félfogadási renddel kapcsolatban a hivatal honlapján tájéko-

zódhatnak: www.varoshaza.tiszaujvaros.hu

Az épületben a szájmaszk viselése kötelező.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. június 24-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemények 2020. június 18.



Jól tanulnak, jól sportolnak 1.
Idén is átadták a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 
címet, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirde-
tett meg még az év elején. A kitüntetést elnyerők hagyomá-
nyos köszöntése azonban a járványhelyzet miatt idén elma-
radt. Az iskoláknak postázták ki az elismeréssel járó okleve-
leket. Városunkban nyolc diák pályázott és kapott ilyen el-
ismerést. E heti számunkban  Aczél Márton Ádámot, Bar-
na Csabát, Tarcsai Sárát és Szarka Dániel Istvánt mutatjuk 
be. Ők négyen a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület sportolói.. 

Marci a Kazinczyból

- Én elég sokáig kosaraztam a kajak előtt - emlékszik vissza 
Aczél Márton Ádám. - Az egyik osztálytársam járt már ide, és 
én kíváncsi lettem milyen lehet evezni. Anyukám is mondogat-
ta, hogy jó lenne kipróbálnom. Több, mint két éve kezdtem el, 
és nagyon tetszik, amit az eredményeim is igazolnak. Kettőre 
nagyon büszke vagyok. Az egyik a betétfutam a világbajnoksá-
gon, ahol négyesben lettünk elsők, a másik pedig a magyar baj-
nokság, amit párosban megnyertünk. 
- Nehéz az iskolában is és a sportban is a maximumot nyújtani?
- Két tannyelvű iskolába járok, ez azt jelenti, hogy heti négy 
vagy öt angolóránk van és mellette még pár tantárgyat ango-
lul tanulok, ami egy kicsit megnehezíti a dolgomat. Emellett he-
ti hat alkalommal időben ki kell érni az edzésekre, és ezt elég 
nehéz összehangolni. Nem mondom, hogy könnyű, de iskolába 
kell járni, edzésre meg szeretek járni.  

Csaba a Széchenyiből

- Én is kipróbáltam más sportot is a kajak előtt - meséli Barna 
Csaba. - Fociztam. Viszont sokat jártunk a Tisza-partra és gyak-
ran láttam, hogy edzéseket tartanak, eveznek. Jelentkeztem az 
egyik nyári táborba, és itt maradtam, annyira megtetszett. Na-
gyon szeretek evezni és mindig nagyon várom, hogy versenyez-
hessünk. Tavasztól őszig több versenyen is indulunk. Nekem ed-
dig kettő sikerült nagyon jól, tavaly a magyar bajnokságon vál-
tóban lettem második, a maraton magyar bajokságon pedig ne-
gyedik helyezést értünk el párosban.
- Mindemellett jól is tanulsz.
- Igen, kitűnő tanuló vagyok. Ezért gondoltuk úgy a szüleimmel, 
tanáraimmal együtt, hogy pályázunk a Magyarország jó tanuló-
ja, jó sportolója címre. Az iskolától ki kellett kérni a tanulmá-

nyi eredményemet, a TKKSE-től pedig a sporteredményeimet, 
ezek alapján kaptam meg az oklevelet. A szüleim nagyon büsz-
kék rám, amit mindig el is mondanak nekem, a tanáraim is büsz-
kék, azt látom rajtuk.

Sára a görbeházi Széchenyiből
- Én Polgáron lakom, Görbeházára járok iskolába és ide Tiszaúj-
városba járok edzeni - mondja Tarcsai Sára, aki szintén elnyer-
te a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. - Így aztán 
elég sokat utazok minden nap, de szerintem megéri, legalábbis 
én nem érzem fárasztónak. Szerencsére nem kell órákig a könyv 
fölött tanulnom, hogy meglegyen a jeles, vagy a kitűnő bizonyít-
vány. Odafigyelek órán és az általában elég szokott lenni. Es-
te edzés után, amikor bepakolom a táskámba a következő nap-
ra szükséges könyveket, átnézem a leckéket és nekem ez elég. 
A kajakot nagyon szeretem, ezért nem okoz gondot edzésre jön-
ni. Egyszer láttam Béke Kornélnak az egyik versenyét, nagyon 
magával ragadott a hangulat és úgy döntöttem ezt nekem is ki 
kell próbálnom. 

Dániel a Hunyadiból

- Bár szerintem nagyon fontos a tanulás, de sport nélkül nem 
tudnék élni - kezdi Szarka Dániel István. - Nyolc évvel ezelőtt 
ültem először hajóba, és azóta csinálom. A szüleim persze azt 
mondják, hogy a sportolás nem mehet a tanulás rovására, de 
büszkék az eredményeimre. Egyébként ezt én is így gondolom, 
most megyek nyolcadikba, és úgy tervezem, hogy Tokajba me-
gyek továbbtanulni, mert nyomozó szeretnék lenni. De termé-
szetesen a sporttól se szeretnék elszakadni, fontos nekem. Rend-
szerességet visz az életembe. Vannak hajnali edzések, olyankor 
reggel hatkor már kezdődik az edzés, aztán iskola, hazamegyek 
és tanulás, vagy vissza a délutáni edzésre. Este kilenckor pedig 
már alszom. Ennek a rendszerességnek, meg a kitartásnak és a 
szorgalomnak köszönhetem, hogy az iskolában is jól teljesítek.
     ema

„Jelentkeztem az egyik nyári táborba, és itt maradtam, 
annyira megtetszett. 

„A kajakot nagyon szeretem, ezért nem okoz gondot 
edzésre jönni.”

„Ennek a rendszerességnek, meg a kitartásnak és a szor-
galomnak köszönhetem hogy az iskolában is jól teljesítek. 

„Nem mondom, hogy könnyű, de iskolába kell járni, edzés-
re meg szeretek járni.”
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Könyvtárosok „karanténban”
2020. március 16. hétfő emlékezetes napként 
íródott be a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár dolgozóinak naptárába. Nem gondol-
tuk, hogy a koronavírus-járvány terjedése 
miatt március 11-én kihirdetett veszélyhely-
zet ekkora változást hoz majd az életünk-
be. Döbbenten hallgattuk a híreket, és az-
nap megtudtuk, hogy másnaptól be kell zár-
nunk a könyvtárat, és a személyes érintkezé-
sek csökkentése érdekében határozatlan ide-
ig be sem mehetünk dolgozni.

A bejelentést vegyes érzelmekkel fogadtuk. Hi-
szen ki ne örülne a váratlanul jött „szabadság-
nak”? Ugyanakkor éreztük, hogy ez most más, 
mint amikor néhány napra pihenni megyünk. 
Tele voltunk szakmai tervekkel, dolgozni akar-
tunk és nehéz volt tudomásul venni, hogy tett-
rekészségünket és lehetőségeinket korlátozza 
egy vírus.
Egyik percről a másikra a bizonytalanság lett 
a legfőbb tényező az életünkben. Nem tudtuk, 
hogy mi lesz és meddig fog tartani. Azt viszont 
tudtuk, hogy olvasóinkat nem hagyhatjuk ma-
gukra. Egyetlen lehetőségünket a kapcsolat-
tartásra az internet jelentette, életünk az online 
térbe tolódott át. Ez a világ nem volt számunkra 
ismeretlen, mert munkánk során naponta hasz-
náljuk a világhálón elérhető tartalmakat. De 
most a másik oldalra kellett állnunk, és nekünk 
kellett olyan tartalmakat létrehoznunk, ame-
lyekre olvasóink kíváncsiak lehetnek. Ennek 
is voltak már kezdeményei a honlapunkon, de 
a kijárási korlátozás ideje alatt létrejövő meny-
nyiségű és színvonalú tartalmak előállítása szá-
munkra is új kihívást jelentett. Ezért jól jött 
munkatársaink magas és szerteágazó képzett-
sége, valamint sokféle érdeklődési köre.

Miközben kényszerűségből kezdtünk hozzá-
szokni az új helyzet teremtette magánéleti és 
szakmai nehézségekhez, néhány nap alatt ösz-
szegyűjtöttük az érdeklődésre számot tartó té-
mákat, majd megterveztük, hogyan, milyen 
formában tudjuk ezeket olvasóink számára fi-
gyelemfelkeltő módon közzétenni. Létrehoz-
tuk honlapunkon a #maradjotthon menüpontot, 
amely napról napra gyarapodott az általunk el-
készített tartalmakkal. A bő két hónap alatt kö-
zel 120 új tartalom került fel honlapunkra.
A gyermekek számára hetente Mesetarisznya 
címmel kreatív kézműves ötletekkel egybekö-
tött mesefeldolgozást készítettünk videó for-
májában. Rajzolj és alkoss velünk! című tehet-
séggondozó kézműves foglalkozásunk minden 
héten online formában jelent meg és adott hasz-
nos ötleteket a szabadidő eltöltéséhez. Mindkét 
online foglalkozásnál figyelembe vettük, hogy 
alapvető, a háztartásban előforduló alapanya-
gok felhasználását helyezzük előtérbe.
Hiteles források alapján nyújtottunk tájékozta-
tást a koronavírusról és az azzal kapcsolatos in-
tézkedésekről. A pedagógusok számára az on-
line oktatást segítő linkgyűjteményt hoztunk 
létre. A felsőoktatásban tanulók számára adat-
bázisokat ajánlottunk. Amíg a kölcsönzés szü-
netelt, könyvajánlókat készítettünk az online 
ingyenesen hozzáférhető olvasnivalókról. Fo-
lyamatosan tájékoztattunk a térítésmentesen 
hozzáférhető kulturális tartalmakról. Videót 
készítettünk az online katalógus használatáról 
és a részleges szolgáltatás indításáról.
Pszichotrükkök címmel sorozatot indítottunk, 
amelyben különböző aspektusokból, hiteles 
források bemutatásával nyújtottunk segítsé-
get abban, hogy olvasóink könnyebben meg-
birkózzanak a vírushelyzetből fakadó nehézsé-
gekkel. Ismeretterjesztő cikksorozatokat írtunk 

a cseresznyevirágzásról és a világjárványok 
biológiai, történeti és irodalmi vonatkozásairól. 
Különböző témákban online kamarakiállításo-
kat, bemutatókat készítettünk.
A lehetőségekhez képest a jeles eseményeket is 
igyekeztünk megünnepelni. A költészet napját 
egész áprilisra kiterjesztettük, és számos iro-
dalmi kvízzel, játékkal szórakoztattuk olvasó-
inkat. A Trianonról való megemlékezés kere-
tében blogbejegyzés készült Gróf Apponyi Al-
bert védőbeszédéről, valamint a könyvtárban 
és online elérhető könyveket ajánlottunk a té-
mában.
Helytörténeti cikkek sorában mutattuk be a vá-
ros és a TVK történetének emlékezetes esemé-
nyeit, neves személyiségeit, valamint a város-
ban található képzőművészeti alkotásokat.
A kor elvárásainak megfelelően számos videós 
tartalmat is készítettünk, amelyeket nem csak 

honlapunkon, hanem a könyvtár YouTube csa-
tornáján is közzétettünk.
Ezekről a tartalmakról hírleveleinkben rend-
szeresen tájékoztattuk olvasóinkat. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy meghálálták munkánkat, hi-
szen honlapunk látogatottsága átlagosan har-
mincszorosára, facebook oldalunk aktivitása 
kilencszeresére, elektronikus katalógusunk ki-
használtsága négyszeresére nőtt az elmúlt két 
hónapban.
Mi, könyvtárosok már hetekkel ezelőtt vissza-
tértünk a könyvtárba és a könyvkölcsönzés az-
óta részlegesen működik. Június 18-ától pe-
dig látogatóink a biztonsági szabályok betartá-
sa mellett már újra személyesen a könyvtárban 
vehetik igénybe több szolgáltatásunkat. Vissza-
várjuk olvasóinkat!

Ujjné Tellér Gabriella



Projektzáró családi rendezvényre hív 
a Tiszaújvárosi Család és KarrierPont

2020. június 27-én tartja projektzáró családi rendezvényét a Tisza-
újvárosi Család és KarrierPont, természetesen a járványhelyzetben 
szükséges óvintézkedések és előírások betartása mellett. A progra-
mok 10 órakor kezdődnek majd a Tiszaújvárosi Görögkatolikus Pa-
rókia közösségi épületében működő Család és KarrierPontban, illet-
ve annak kertjében. 
A tiszaújvárosi Család és KarrierPONT azzal a küldetéssel jött létre, 
hogy támogassa a tiszaújvárosi járás területén élő nők munkaerőpi-
aci helyzetét, mozdítsa elő a család és a munka összeegyeztetését, 
valamint támogassa a harmonikus családi élet feltételeit. Soron kö-
vetkező rendezvényén a projekt célkitűzéseivel egyező kerekasztal 
beszélgetésre invitálják a felnőtteket, ahol is a dolgozó nő és csalá-
danya szerepéről, feladatairól, nehézségeiről cserélhetnek tapaszta-
latot a résztvevők, különös tekintettel a korona vírus okozta kihívá-
sokra az elmúlt időszakban. A gyermekeket ez idő alatt a Csodama-
lom bábszínház előadása, a Helikoffer együttes zenés műsora és egy 
bűvész varázsolja majd el. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a tiszaújvárosi család 
és karrierpont munkatársai. 

EFOP-1.2.9.-17-2017-00048

MUNKA 
AZONNALI KEZDÉSSEL

 Hegesztőt (Avi, Cell, Elektroda), 
csőelőkészítő köszörűst - lakatost, 

mezőgazdasági gépszerelőt keresünk!
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig elhelyezés szállón), hely-
szín: Magyarország. Előny: Csővezeték-építésben szerzett tapaszta-
lat + „B” jogosítvány megléte. 
Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szakmai tapasztalathoz mér-
ten), utazás, szállás + céges autó. Megbízható munkahely hosszú-
távon.
Jelentkezés: 06204799542 / jelentkezes@gspipe.hu

Tisztelt Fogyasztónk!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Társaságunk 
nem tudta végrehajtani a 2020. április hónapra tervezett me-
legvízmérő órák olvasását. Legközelebb 2020 októberében 
fogják kollégáink felkeresni Önt a vízóraolvasás céljából, az-
az a leolvasás 12 havi fogyasztás adatát fogja tartalmazni.
Azon Fogyasztónknak, aki havonta nem adja meg vízmé-
rő órája állását vagy nem ad meg általa meghatározott áta-
lányfogyasztást, a számlázó rendszer a mindenkori leolva-
sás adataiból átalányfogyasztást számol, ami alapján kerül 
kiállításra - a következő leolvasásig - a havi számla.
Ha a melegvíz-felhasználás bármely okból megnő - ilyen 
ok lehet, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések miatt a család minden tagja otthon tartózkodik, to-
vábbá ha az otthon tartózkodás szinte a nap 24 óráját jelen-
ti. Ebben az esetben a tervezett októberi vízóra leolvasás 
fogyasztási adatai alapján elkészített elszámoló számlában 
a tényleges fogyasztás és az átalányfogyasztás különböze-
teként adódó befizetendő összeg jelentősen magasabb lesz/

lehet az előző hónapokban számlázott vízfogyasztás ösz-
szegétől.
Amennyiben Ön nem diktált óraállást vagy nem kért konk-
rét átalányfogyasztást, kérjük, a kellemetlenség elkerülése 
érdekében ellenőrizze távhőszolgáltatási számláján a me-
legvíz általányfogyasztást és ha szükségesnek tartja, mó-
dosítsa azt.
A módosítást minden hónap 20. napja után megteheti az 
alábbi elérhetőségeken:
• 49/544-323 hívószámú ügyfélszolgálati telefonszámon 
munkaidőbenvagy
• ugyfelszolgalat@tszolg.hu e-mail címen 
Felhívjuk figyelmét az internetes ügyintézés lehetőségére, 
melynek igénybevételéhez regisztrálnia kell honlapunkon a 
http://ugyintezes.tszolg.hu/tszolgclient.aspx címen. Ezen a 
felületen minden hónap 20. napja után rögzíteni tudja a me-
legvízmérő óra(ák) állását, valamint módosítható a havi át-
alány, levelezési cím. 

TiszaSzolg 2004 Kft.

Kérjen átalányfogyasztást

14. � Hirdetés 2020. június 18.



A nagy küzdő, aki soha nem adta fel céljait
Néhány hónappal ezelőtt még úgy volt idén Tokióra figyel a 
világ sportszerető közönsége, hiszen a Japán főváros kap-
ta meg 2013. szeptember 7-én Madriddal és Isztambullal 
szemben a XXII. nyári olimpia rendezési jogát. Az ötkari-
kás játékokat azonban a koronavírus-járvány miatt egy év-
vel később 2021. július 23. és augusztus 8. között bonyolítják 
le. Az olimpia mellett természetesen a paralimpiát is érin-
tette a járvány, és az idén március végén megtartott gyűlé-
sen a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC), a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB), a Tokyo 2020 Szervezői Bi-
zottság, valamint a Tokiói Fővárosi Kormány közös döntése 
alapján a Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokat 2021. augusz-
tus 25. - szeptember 5. között rendezik meg. Talán kevesen 
tudják, de négy évvel ezelőtt Rio de Janeiróban egy tiszaúj-
városi kajakos, Váczi Anita is ott volt a paralimpián. 

A KL-1 200 méteres versenyszámban remekül küzdve beve-
rekedte magát a döntőbe, ahol értékes hatodik helyet szerezve 
tovább öregbíthette klubja hírnevét. A kajakos számos remek 
eredményt ért el eddig pályája során, melyek közül arra a ver-
senyre a legbüszkébb, ahol elsőként a magyar parakajakosok 
közül, kiharcolta a paralimpiai részvétel jogát. Váczi Anita úgy 
érzi, kis szerencsével pályafutásába talán még a tokiói, vagy a 
2024-es párizsi paralimpia is beleférhet. A sportolót a kezdetek-
ről kérdeztem.
- Hosszú út vezetett a paralimpiai indulásig. Milyen volt ez az út 
attól kezdve, hogy kajakozásra adta a fejét?
- Unokatestvérem kajakozott a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egye-
sületben Jancsár Lászlónál, és kedvet kaptam, hogy elmenjek, 
megnézzem milyen is ez a sportág. Tudtam, hogy a kajak fel-
kerül majd a paralimpia programjára. Mondtam is Laci bácsi-
nak, hogy szeretném kipróbálni a kajakozást, mert én Rióban 
szeretnék ebben indulni a paralimpián. Ezt az első találkozáskor 
mondtam, ami akkor még olyan viccesnek tűnt, de később ez lett 
a cél. Ez 3 évvel az olimpiai előtt volt, 2013-ban.
- Akár más sportág is szóba jöhetett volna a paralimpia kap-
csán. Kizárólag a kajakozás lehetősége vetődött fel?
- A sportlövészet és az autóversenyzés volt, ami még ezen kívül 
érdekelt. Azonban a kajak volt a leginkább kézenfekvő, ezért vé-
gül azt választottam. Az autóversenyzés kapcsán az ismeretségi 
körből lettek volna olyanok, akik támogatták volna ebbéli törek-
vésemet. A rally volt az, ami iránt érdeklődtem, de nem láttam 
benne akkora lehetőséget, és mivel autóbalesetem volt, lehet, 
hogy a félelmeim is gátoltak volna a jobb eredmény elérésében.
- A balesete kapcsán mennyire sikerült ezeket a félelmeket le-
győzni? Egy korábbi interjúban ugyanis azt nyilatkozta, hogy 
fontos célként fogalmazódott meg önben a jogosítvány megszer-
zése.
- Amikor mások mellett ültem, akkor még sokáig féltem az au-
tóban. Amikor lehetőségem volt arra, betöltve a 18. évet, akkor 
megcsináltam a jogosítványt. Ha én vezetek, akkor egyáltalán 
nem félek, mert tudom, hogy akkor az én kezemben van az irá-
nyítás, elmúlik a félelem, és olyankor magabiztosabbnak érzem 
magam az autóban. 

- Térjünk vissza a kajakozáshoz. Említette, hogy lement Jancsár 
Lászlóhoz és megfogalmazódott önben, hogy milyen jó lenne ezt 
a sportágat úzni. Ám ahhoz, hogy valaki igazán jó legyen, beke-
rüljön a válogatottba, és részt vehessen a paralimpián, a szor-
galom mellett sokat kell edzeni. Milyen volt a sikerhez vezető út 
első néhány lépése?
- Amikor kipróbáltuk a kajakot, Laci bácsi látott bennem a fan-
táziát, úgy érezte van értelme a versenyzésnek, fog ez men-
ni. Azt mondta, a testi adottságaim is jók ehhez a sportághoz. 
Először úgynevezett kajakpólóban kezdtem el evezni, amely-
ben még kormány sincs. Ez az első időszak kissé vicces volt, és 
nagyon meg voltam ijedve, hogy lesz-e ebből bármilyen ered-
mény. Amíg páros hajóban mentem Jancsár László feleségével, 
Mónikával, és én ültem elől, ő pedig hátul, akkor teljesen más 
volt, mint a későbbiekben, amikor már egyedül voltam. A hajó-
váltást követően azonban már láttam, hogy ezeket a lépcsőfo-
kokat végig kell járnom ahhoz, hogy elérjek egy olyan szintet, 
hogy versenyen is el tudjak indulni. Az edzések egyébként nem 
voltak másabbak, mint az épek esetében. Szárazföldi tréningek, 
erőnlétfejlesztés, úszás szerepelt a programban. Az állóképes-
ség-fejlesztésre úgynevezett kézzel hajtott kondigépet használ-
tunk. A fekvenyomást 20 kg-os rúddal kezdtük és ebben elég 
gyorsan fejlődtem, a felmérések során szinte napról-napra javul-
tak az eredményeim. 
- Aztán következett 2015-ben Milánóban a világbajnokság, ahol 
megszerezte a paralimpiára a kvótát. Ám ez nem személynek 
szólt, hanem Magyarországnak. Mi kellett ahhoz, hogy ön le-
gyen végül a résztvevő 2016-ban?
- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség meghatározta a válogatási 
szisztémát. A bajnokságon is jól kellett szerepelni. Szegeden is 
volt egy verseny, ahol jól kellett teljesítenem. Nem volt köny-
nyű feladat mindegyik viadalon a legjobbamat nyújtanom, mert 
betegeskedtem és nem volt könnyű az az évem. Nagy küzde-

lem árán azonban összejött az álom: a 2016-os játékokon va-
ló részvétel. 
- A paralimpián 3 futamot teljesített, hiszen a döntőbe jutás-
hoz előbb az elő- majd a középfutamban kellett jól szerepelnie. 
Ahogy néztem az időeredményeit, rendre javuló tendenciát mu-
tatott, a döntőben lett egy kicsit rosszabb az eredménye. Mik vol-
tak a remények a helyszínen, milyen célokat fogalmazott meg?
- Mindenképpen szerettem volna éremmel hazatérni. De sajnos 
végig rosszul éreztem magam, folyamatosan lázas voltam. Ez 
rányomta a bélyegét a szereplésemre, akármennyire is próbál-
tam pozitívan gondolkodni, azért, ha az ember mindig lázas, ak-
kor élni is alig van kedve. Csonthártyagyulladásom volt, mert a 
kajak feltörte a fenekemet. Láz- és fájdalomcsillapítókat kap-
tam, és az orvosok kikötötték, hogy a szobában kell tartózkod-
nom. Sajnos emiatt a nyitó és a záróünnepségre se mehettem el. 
Csak az edzések és a verseny céljából hagyhattam el a szállá-
som. Megvolt a lehetőségem az éremszerzésre, csak az egész-
ségi állapotom sajnos nem úgy alakult, hogy ez valósággá vál-
jon, de utólag elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, ám még-
is szép lett volna a vitrinemben az érem. Ma már nem is vagyok 
annyira szomorú, hiszen a hátteret ismerve elkeseredésre nincs 
okom. Akkor mindent beleadtam, összeszorított fogakkal verse-
nyeztem. Tudtam, hogy a fájdalom elmúlik, a seb beforr, a di-
csőség viszont megmarad, ezekre a dolgokra gondoltam a ver-
seny közben. 
- Mindezek tükrében a hatodik helyezés egy csodálatos ered-
mény. A verseny után a sportolók rendre elgondolkoznak a foly-
tatást illetően. Említette a sérülését, milyen gondolatok fogal-
mazódtak meg önben ezzel kapcsolatban a paralimpiát követő-
en? 
- Szerettem volna folytatni a versenyzést. Nagyon sokáig nem 
tudtak velem mit kezdeni az orvosok, pedig sok helyen jártam 
ezzel kapcsolatban. Az elmúlt év decemberében találtam egy 
specialistát, egy plasztikai sebészt, aki elvállalta, hogy megcsi-
nálja ezt a műtétet. Még csak most jöttem rendbe, mert a beavat-
kozás után még két hónapig feküdnöm kellett. Jelen helyzetben 
az a legfontosabb, hogy egészségileg teljesen helyrejöjjek, ez le-
beg most a szemem előtt. Az edzéseken ebben a pillanatban nem 
gondolkozom, de remélhetőleg később azokat is elkezdhetem, 
és reménykedem abban, hogy ha nem is jövőre, hanem 2024-
ben el tudok indulni a paralimpián. A genetikai adottságaim sze-
rencsére annak ellenére jók, hogy kerekes székben vagyok, még 
akkor sem leszek túl öreg, ha 4 év múlva indulok az ötkarikás já-
tékokon. Talán 38 évesen még az is beleférhet. 
- Mit üzen azoknak a sportolóknak, akik önhöz hasonlóan szin-
tén paralimpián kell versenyezniük, mert valamilyen oknál fog-
va kerekes székbe kényszerültek?
- Ami igazán lényeges ebben a helyzetben, hogy ne foglalkoz-
zanak a korlátaikkal. Tegyenek meg mindent, amit tudnak azzal, 
amijük van, és ott, ahol vannak. Így saját maguk számára sike-
rélményeket szerezhetnek, és sikeressé válhatnak önmaguk sze-
mében. Persze ez még kevés, mert szükség van hajlandóságra, 
szorgalomra és legfőképp alázatra és akaraterőre. 

Brézai Zoltán

‚Az első időszak kissé vicces volt, és nagyon meg 
voltam ijedve, hogy lesz-e ebből bármilyen ered-
mény.” 

„Akkor mindent beleadtam, összeszorított fogak-
kal versenyeztem. Tudtam, hogy a fájdalom elmú-
lik, a seb beforr, a dicsőség viszont megmarad.”

Jancsár László látott fantáziát Anitában, és nem tévedett. 

Váczi Anita olimpiai kvótát szerzett Magyarországnak, de hogy ő legyen az olimpiai résztvevő, még ki kellett harcolnia. 

2020. június 18. Sport � 15.



Szemétszedők a Tolnai tónál
Álmosan indult a szombat reggel, az előző napi esőzés után 
még vigyázni kellett, nehogy a sárba lépjünk. Sajószögeden, 
a Tolnai tó partján önkéntesek gyülekeztek, akik úgy hatá-
roztak, összeszedik a szemetet. 

Volt mit szedni. Üres flakonok, dobozok, zacskók, maradékok, 
műanyaghulladék szinte mindenhol. 
- Elég sok a szemét - mondta Széles János, aki az egyik horgász-
helyen horgászott -, dobozok, ruhaneműk, minden van. Zsák-
számra lehet szedni, ha beljebb mennek egy kicsit, meglátják - 
mutatta az ösvényt -, eldobálnak itt mindent. Csak a horgászok 
lehetnek, hisz más ide nem jön szemetelni, aki idehozza, az nem 
ennyit hoz, hanem egy nagy csomót. Az emberek nagyon hanya-
gok - vonja le a következtetést. 
A hanyagságnak pedig ez a vége: négy köbméter szemét. Nem 
csak a horgászok és nem csak itt szemetelnek. A szemétkupacok 
mindenhol problémát jelentenek. 
- Nem akarok a koronavírusra fogni mindent - mondta Kiss Béla, 
a Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke -, de sokan ráértek az 
elmúlt hónapokban, többeket sajnos nem várt meg a munkahe-
lye, számosan léptek be ebben az időszakban a horgászegyesü-
letbe. Sokan hagyják itt a szemetet, összegyűjtik ugyan, de jár-
nak erre állatok, szétszedik, széthordják. A szabály az, hogy a 
szemetet el kell vinni. Az ellenőrzések során ezt sokkal szigo-
rúbban fogjuk venni. Szemetes helyen nem lehet leülni horgász-
ni, össze kell szedni, nem lehet otthagyni. 
- A város környezetében többször előfordult már, hogy építési 

törmeléket, egyéb hulladékot hordtak oda. Ilyen előfordult már 
az egyesület vizeinek környékén is? 
- Volt időszak, amikor igen. Korábban főleg az intenzív tavak-
hoz helyeztünk ki konténereket, amelyek aztán másnapra te-
le voltak háztartási hulladékkal. Később leláncoltuk, erre mel-
lé volt téve másnap egy kiszuperált hűtőszekrény. Több helyen 
találkoztunk ilyennel, tettünk is feljelentést. Jó néhány éve a Ti-
sza-híd alatt volt egy hulladékkupac, az ügyben feljelentést tet-
tünk, aztán majdnem minket hurcoltak meg miatta. A hatóság 
oldaláról is egy kis szemléletváltásra lenne szükség szerintem. 
- Most önkéntesek jelentkeztek az egyesületnél, hogy összeszed-
nék a szemetet. Hogy fogadták? 
- Egyrészt meglepődtünk, másrészt nagyon örültünk, hiszen ez 
az akció beleillik az egyesület idei környezetvédelmi koncepci-
ójába. Már konzultáltunk korábban a vezetőséggel, és megszü-
letett a végső döntés is, hogy a tavak és a Sajó, valamint a Ti-
sza környezetét kitakarítjuk, rendbe tesszük. Úgy tűnik, szigorí-
tani kell a horgászási feltételeken, és sűrűbben kell az ellenőrzé-
seket is végezni. A fiatalok által összeszedett szemetet hivatalos 
szervvel elszállíttatjuk, feldolgozzák a hulladéklerakóban. Utá-
na folytatjuk a takarítást a többi tónál, és valószínűleg lesz egy 
országos kampány is a Tisza, illetve más folyókat érintve, ehhez 
is csatlakozni szeretnénk. 
Nagy elánnal kezdtek neki a szemétszedésnek az önkéntesek, 
ahogy haladtak, sorra teltek meg a zsákok. 
- Régóta szerettem volna, hogy ez megvalósuljon - mondta 
Papp Anita -, itt lakom az üdülőövezetben és nem a legszebb 
látvány a sok szemét a tó körül. Pedig nagyon szép környezet 

lenne. Az egyik barátnőm Hollandiában tanul, ahol egy környe-
zetvédelmi akció keretében ők ott helyben is sokszor szednek 
szemetet. Most, mivel így alakult a karanténhelyzet, azt a fela-
datot kapták, hogy a lakókörnyezetük környékén szedjék a sze-
metet és ezt kell dokumentálni. Nem lesz egyszerű a szemétsze-
dés, hiszen jó sok hulladék van, de igyekszünk sokat összeszed-
ni és egy kicsit tisztábbá tenni a környezetet. Ez jó lesz a horgá-
szoknak is, és a környéken lakóknak is, akik szeretnének úgy sé-
tálni, hogy nem kell flakonokat arrébb rugdosniuk. 

Fodor Petra

Négy köbméter hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Széles János szerint sok a hanyag horgász. Flakonokból volt a legtöbb. 

Papp Anita (elöl) szerint sok a szemét a tó körül. 

16. � Aktuális 2020. június 18.
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