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Kedves Tiszaújvárosiak!
Az elmúlt időszakban számtalanszor használtuk azt a
szófordulatot, hogy a 2020-as év más volt, mint a többi. 2019 végén még mindannyian egy átlagos évre készültünk, várakozással és eltökéltséggel a szívünkben,
számtalan ötlettel és tervvel a fejünkben köszöntöttük
az új esztendőt. Hamarosan azonban egy addig még
soha nem látott közegészségügyi válsághelyzettel, illetve annak gazdasági és társadalmi hatásaival kellett
szembesülnünk. Márciustól májusig gyakorlatilag teljesen megbénult az életünk, de sok-sok elhivatott ember munkájának és az Önök fegyelmezettségének köszönhetően a járvány első hullámát sikerrel zártuk Tiszaújvárosban.
A nyári hónapok lehetőséget adtak némi lazításra. Bár
a nagyrendezvényeinket nem tarthattuk meg a szokásos módon, sikerült olyan alternatív megoldásokat találnunk, amelyek megfeleltek az érvényben lévő járványügyi előírásoknak. Új és üde színfoltként jelent meg
a város kulturális életében a Gasztro Korzó, valamint
a Kertmozi, melyeket a tapasztalataink szerint Önök is
nagy lelkesedéssel fogadtak.
Időközben egyértelművé vált, hogy az új típusú koronavírus nem tűnt el az életünkből. Az ősszel érkező
második hullám felszálló szakaszában ismét folyamatosan beszűkült az életünk, a járványügyi statisztikák
fényében újabb és újabb korlátozó intézkedések születtek. Az olykor már kilátástalannak tűnő állapotra a
jelenlegi ismereteink szerint a vakcina jelenthet megoldást.
A váratlan helyzetek és nehézségek ellenére is történtek jó dolgok a városban.
Lobbiztunk az itt működő vállalatoknál, hogy támogassák városunk fejlődését, így valósult meg egy nagyértékű eszközbeszerzés a rendelőintézetben és így telepíthettük a kerékpár szervízpontot is. A nagyvállalatok
a járványkezelés nehéz időszakaiban is az önkormányzat partnerei voltak és lehetőségeikhez mérten részt
vettek a védekezésben.

Kisebb közterületi fejlesztések ( például az okos zebrák vagy a fitness elemek) mellett uniós források segítségével megvalósult a Sportcentrum energetikai korszerűsítése, valamint a Széchenyi és a Hunyadi iskola szigetelése. Megerősítettük a szociális ellátórendszerünket, annak érdekében, hogy a pályakezdő fiatalok,
a gyermekeket nevelő családok és a városépítő nemzedék számára egyaránt hathatós segítséget tudjunk nyújtani. Tiszaújváros önkormányzata akkor is próbált adni, amikor tőle elvettek.
Ahogy arra az elmúlt év eseményei alapján számítani
lehetett, 2021 szintén nehéz év lesz. Az egészségünkért, az egzisztenciánkért és a gyermekeink jövőjéért
való aggódás, valamint a bizonytalanság érzése valószínűleg idén is az életünk része marad.
Városunk költségvetését tervezve 20%-kal kevesebb
bevétellel kell számolnunk, azaz minden 5 Ft-ból 1-Ftot elveszítünk. Ez a 2013-as szintnek felel meg. A gazdasági nehézségek azonban nem akadályozhatják meg
abban az önkormányzatot, hogy továbbra is minden
rászorulónak segítsen és megőrizze a munkahelyeket.
Kiemelt célunk, hogy a legvédtelenebbeket, a gyermekeket és a szépkorúakat megóvjuk az őket érő negatív
hatásoktól, ezért szeretnénk komoly lépéseket tenni a
védelmük érdekben.
2021-ben tehát egy olyan válságálló költségvetésre van
szükségünk, amely az igazságos társadalmi újraelosztást, a cselekvő szolidaritást szolgálja.
Minden nehézség ellenére szeretném, ha a közösségünk továbbra is nyitott, elfogadó és békés maradna,
amely jó példával járhat elől mindenki számára. Nem
kérdés, hogy az előttünk álló évben még számos nehézséggel kell megküzdenünk, de bízom benne, hogy
a megkezdett úton továbbhaladva elérhetjük céljainkat.
Hálásan köszönöm Tiszaújváros valamennyi lakójának, a városban működő cégeknek, az önkormányzati szférához tartozó intézményeknek és gazdasági társaságoknak a példamutató helytállásukat és együttműködésüket!

Végül, de nem utolsó sorban jó szívvel ajánlom Önöknek kiadványunkat, melyben az elmúlt egy év történéseiről adunk számot, helyenként tábláztba foglalt adatokkal alátámasztva. Természetesen ezek mögöttes tartalmát is megismerhetik, hiszen szöveges összefoglalót is adunk a tavalyi évről. Bemutatjuk néhány fontos költségvetési előirányzat számait, és azt, hogy a járvány milyen módon írta felül terveinket. Olvashatnak
arról is, hogy hány alkalommal tarthattunk hagyomásos képviselő-testületi ülést, és hányszor született polgármesteri döntés a különleges jogrend miatt. Arról is
beszámolunk, hogy hogyan alkalmazkodtak intézményeink és cégeink a nem várt járványhelyzethez, milyen segítséget nyújtottak a covid-helyzet miatt a rászorulóknak. Lesz szó néhány fejlesztésről, beruházásról
is, olyanokról, amelyeket a helyzet ellenére is meg tudtunk valósítani. Természetesen szót ejtünk arról, hogy
az egyébként gazdag és virágzó kulturális életünket hogyan nyírbálta meg a járvány, és ennek ellenére a kulturális szakemberek hogyan segítettek bennünket abban,
hogy a megszokott közösségi alkalmakon túl is tudjunk egy kicsit lélekben töltekezni.
Ehhez a számvetéshez kívánok jó olvasást!
Dr. Fülöp György polgármester
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2020. évi eredeti előirányzat
4/2020. (II.27.) rendelet szerint
Építményadó
635 000 000 Ft
Helyi iparűzési adó
4 375 000 000 Ft
Gépjárműadó
53 000 000 Ft
Idegenforgalmi adó
13 000 000 Ft
Összesen:
5 076 000 000 Ft
Bevételi jogcím

2020. évi bevétel
635 634 212 Ft
3 948 094 825 Ft
0 Ft
2 722 750 Ft
4 586 451 787 Ft

Adóbevétel alakulása az eredeti
előirányzathoz képest
634 212 Ft
-426 905 175 Ft
-53 000 000 Ft
-10 277 250 Ft
-489 548 213 Ft

2020. évben az önkormányzat költségvetését jelentősen érintő helyi adóhoz, illetve adóerőképességhez kapcsolódó tételek
A HIPA 1,5%-os mértéke miatt az adóalanyoknál
~
1,3 milliárd Ft
maradó összeg
A szállásadók bevallásában szereplő 2020. április
26-ától - 2020. szeptember 30-áig eltöltött/bevallott
4 076 000 Ft
adóköteles vendégéjszakák után 2020. október 20-áig
igényelt támogatás
Szolidaritási hozzájárulás
1 355 896 927 Ft
Az adóerőképesség miatt a települési önkormányzat
működéséhez meg nem kapott központi költségvetési tá349 561 095 Ft
mogatás

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
1 585 343 Ft

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
1 318 241 Ft

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
116 015 Ft

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
10 878 012 Ft

Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ
7 405 753 Ft.
TiszaSzolg 2004 Kft.
3 970 658 Ft

Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ
20 016 949 Ft

Tisza Média Kft.
539 002 Ft

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
703 340 Ft
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
840 000 Ft
Tiszaújváros Város Önkormányzata
6 773 506 Ft
Összesen:
54 146 824 Ft
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Veszélyhelyzetben a polgármester dönthet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.), majd a 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletekben kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint a mellette működő bizottságainak feladat- és hatáskörét gyakorolva 2020.
március 11-étől június 18-áig, majd 2020. november 4-e óta ismét a polgármester hozott határozatokat és rendeleteket, összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükségesség
és arányosság követelményével.
Az első táblázatból látszik, hogy dr. Fülöp György 69
határozatot és 11 rendeletet hozott ezen időszak alatt.
Alig kevesebbet, mint a 8 alkalommal ülésező képviselő-testület (91, illetve 14).
A polgármester az eredetileg a képviselő-testületi ülésekre szánt témakörökről a döntéshozatal előtt a két
frakcióvezetővel is egyeztetett. Több esetben pedig
(gazdasági program, gazdasági társaságok üzleti tervei, stb.) elhalasztotta a döntést, hogy a testület foglalhasson állást a kérdésben.
2020. november 4-ét követően a képviselő-testület

A polgármester a Tisza TV élő adásában ismertette az előterjesztéseket és tájékoztatást adott döntéseiről.

eredetileg tervezett ülésnapjain a polgármester és a
jegyző, illetve az aljegyző a Tisza Televízió élő (majd
megismételt) adásában ismertette az előterjesztéseket,
és tájékoztatást adott a határozatokról, rendeletekről.
Így lesz ez ma is, azaz január 28-án 10 órától.
A döntéseket megalapozó előterjesztések a városi
honlapon az Önkormányzati Tájékoztató Rendszer-

ben az „Anyagok” fül alatt tekinthetők meg. A polgármester által hozott határozatok, rendeletek a döntéseket követően szintén az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a városi honlap „Koronavírus” fül alatt olvashatók. (Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntések)
f.l.

Nyilvános ülés
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Közmeghallgatás
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Hozott határozatok
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Hozott rendeletek

14

-
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Veszélyhelyzetben hozott határozatok
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Veszélyhelyzetben hozott rendeletek

-

-

-

11

Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi
és Ügyrendi Bizottság

Oktatási, Művelődési,
Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottság

Városüzemeltetési,
Rendészeti és
Városmarketing
Bizottság

Összesen

Rendes ülések

7

7

7

21

Rendkívüli ülések

1

1

-

2

8

8

7

23

60

47

51

158

Ülések száma
összesen
Tárgyalt napirendi
pontok
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Még sűrűbbre szőtt szociális háló
lentősen, 71.250 Ft-ról 128.250 Ft-ra emelkedett. Ennek révén 2019-hez képest mintegy százzal több család
részesülhetett támogatásban tavaly. Emelkedett a támogatás mértéke is. Egy kiskorú gyermeket nevelő család
esetén 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-ra, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 22.000 Ft-ról 33.000 Ft-ra, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén
Támogatás az első lakáshoz
Annak érdekében, hogy a tiszaújvárosi fiatalok, illetve a pedig 29.000 Ft-ról 44.000 Ft-ra.
Tiszaújvárosban lakást vásárolni szándékozók minél szé- Változott a nyugdíjasok év végi támogatásának nevezett juttatás szabályozása is. Itt is emelkedett a jövedelesebb körben részesülhessenek a támogatásban, az ellemhatár és a támogatás összege is.
ső lakáshoz jutók pénzügyi támogatására vonatkozó szaAz év végi támogatás eddig is érzékelhető segítség volt
bályozást 2020. március 1-jétől módosította a képviseaz idősek számára, ezt a méltányos szabályozást javílő-testület. A támogatás jogosultsági értékhatára egyedül
totta tovább a képviselő-testület Az ellátásban részesítélő, vagy egyedülálló esetén 171.000 Ft-ról 299.250 Fthetők körének bővítése érdekében a családos kérelmera, családos esetén 142.500 Ft/főről 242.250 Ft/főre, a
zőknél az egy főre jutó havi jövedelemhatár 128.250 Ftvisszatérítendő támogatás maximális összege 750.000 Ftról 131.100 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedülállók esetén
ról 825.000 Ft-ra, a vissza nem térítendő támogatás ma156.750 Ft-ról 159.600 Ft-ra emelkedett. További segítximális összege pedig 500.000 Ft-ról 800.000 Ft-ra emelséget jelent a támogatás mértékének 2.000 Ft-tal történt
kedett. Az sem elhanyagolható segítség, hogy a veszélymegemelése, így a támogatás családos kérelmezők esehelyzetre való tekintettel a polgármester - a testület nevé- tén jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők vagy egyeben eljárva - a visszatérítendő támogatásnál fizetési mo- dülállók esetén 20.000 Ft.
ratóriumot hirdetett, először december 31-éig, majd ezt
2021 júniusáig meghosszabbította.
A járványügyi helyzet közepette a szociális és gyermekvédelmi támogatások számos pozitív hatású
módosításáról döntött idén Tiszaújváros képviselő-testülete.

Települési támogatások

Díjkedvezmény, év végi támogatás

Természetbeni ellátásként az önkormányzat egyéni rászorultság alapján intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt nyújt annak a tiszaújvárosi lakóhellyel
rendelkező tanulónak, aki életvitelszerűen itt él. Annak
érdekében, hogy a kedvezményben minél több rászoruló tanuló részesülhessen áprilistól a támogatás jogosultsági értékhatára családban élő tanulók esetén 48.450 Ft/
főről 62.700 Ft/főre, egyedülálló, gyám által nevelt tanulók esetében 54.150 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett. Az
önkormányzat a gyermeket nevelő családok megbecsüléseként eseti jelleggel - a karácsonyi ünnepeket megelőzően - egyszeri támogatásban részesíti a kiskorú gyermeket,
gyermekeket nevelő családokat.
E téren nagy lépést tett a képviselő-testület. A gyermekes családok elvándorlásának megakadályozása, valamint a gyermeknevelés kiadásaihoz történő hozzájárulás érdekében az egy főre jutó havi jövedelemhatár je-

Az év végi támogatások módosításáról szeptemberben
döntött a testület, de nem csak erről határozott akkor,
hanem egy egész „szociális csomagról”.
Az önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított az
időskorú, az egészségügyi problémákkal küzdő, valamint
a hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között
élő lakosokra, a munkanélküliekre, valamint a gyermeket
nevelő családokra. Ezért a kötelezők mellett számos önként vállalt szociális támogatással segíti a rászorulókat. A
cél a szociális vívmányok megőrzése és minél magasabb
színvonalon történő biztosítása, amire most, a koronavírus-járvány idején különösen szükség van. A városlakók
szociális biztonságának, életkörülményeinek fenntartása és javítása, valamint a családok minél hatékonyabb segítése érdekében a szociális rendelet 2020. október 1-jétől több ponton is módosult. Az eseti jelleggel megállapított rendkívüli települési támogatás keretében van lehetőség az alapvető megélhetési és lakhatási problémák kezelésére. Ezt az ellátási formát a legrászorultabb társadal-

mi réteg szükség szerint évente több alkalommal is igénybe veheti. Itt is jelentős mértékben emelkedett a jogosultsági értékhatár, családos kérelmezők esetén 37.050 Ft/főről 62.700 Ft/főre, egyedül élő vagy egyedülálló személy
esetén 48.450 Ft-ról 71.250 Ft-ra. A gyógyszertámogatás lehetőséget ad arra, hogy az egészségügyi problémákkal küzdők gyógyszerköltségéhez az önkormányzat évente
többször támogatást nyújtson. Annak érdekében, hogy az
alapvető gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel
való ellátottság biztosított legyen, a jogosultsági értékhatár
családos kérelmezők esetén 57.000 Ft/főről 65.550 Ft/főre, egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén 65.550 Ftról 74.100 Ft-ra emelkedett. Az egy családban személyenként adható támogatás összege pedig 34.200 Ft-ról 48.450
Ft-ra emelkedett.
A gyermekes családok támogatásáról már esett szó, de
ennek van még egy nagyon fontos területe Eseti jelleggel, gyermekenként legfeljebb négy alkalommal, rendkívüli települési támogatás gyermekvédelmi támogatásként is megállapítható. Ennek célja a kifejezetten nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek helyzetének javítása, a hátrányos helyzetükből adódó nehézségek kompenzálása, illetve a családok gyermekneveléssel járó kiadásainak enyhítése. A testület itt is jelentős korrekciót hajtott végre. Családos kérelmezők esetén az egy főre jutó havi jövedelemhatár 37.050 Ft-ról
62.700 Ft-ra, gyermekét egyedül nevelő személy, vagy
nagykorú gyermek esetén pedig 48.450 Ft-ról 71.250
Ft-ra emelkedett.
Nem kötelező ellátásként a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére is nyújtható települési támogatás.
Nemes tevékenység a beteg hozzátartozó ápolása, ezért
minden elismerést megérdemel az, aki munkahelyét feláldozva ápolja beteg hozzátartozóját. E személyek segítése érdekében - a napi 4 órában végezhető keresőtevékenység mellett - a települési ápolási támogatás egy főre jutó havi jövedelemhatára 48.450 Ft-ról 62.700 Ft-ra
emelkedett. A támogatás összege az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80%-a lehet, ami 31.492 Ft-nak felel meg,
a kérelmezőnek folyósított összeg így 28.345 Ft.
F. L.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Adat

települési lakhatási támogatásban részesülők
adósságcsökkentési települési támogatásban részesülők
adósságkezelési tanácsadásban részesülők
rendkívüli települési támogatásban részesülők
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
táboroztatási támogatásban részesülők
szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülők
életkezdési támogatásban részesülők
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában részesülők
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére nyújtott települési támogatásban részesülők
egyszeri év végi támogatásban részesülők
gyermekes családok év végi támogatásában részesülők
kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülők
hulladékszállítási díjtámogatásban részesülők
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
nyújtott szünidei gyermekétkeztetésben részesülők

fő

5

39

születési támogatásban részesülők
iskolakezdési támogatásban részesülők

fő
fő
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1.860
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Tizenhárommillió a tehetségeseknek
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tevékenységei között előkelő helyet foglal el a tehetséges, jó
képességű tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező fiatalok alap-, közép- és felsőfokú tanulmányainak
ösztöndíj típusú támogatása. 2020-ban sem volt ez
másképp, még ha a veszélyhelyzet miatt nem is a
megszokott rend szerint zajlottak a dolgok. Az alapítvány kuratóriuma megtalálta a módját annak,
hogy a szorgalmas diákokat, hallgatókat továbbra
is elismerésben részesítse.
Az elmúlt esztendőben négy alkalommal adományoztunk ösztöndíjat.
• A kuratórium a 2020. január 28-án megtartott ülésén döntött az általános és középiskolai oktatásban
2019/2020. I. félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról.
A diákok félévi tanulmányi eredményei alapján 93 fő részesült fejenként 30.000 Ft támogatásban. Az emléklapokat a köznevelési intézményekben 2020. február 4-én
ünnepélyesen adták át. Az ösztöndíjakat 2020. február
12-én utaltuk át, összesen: 2.790.000 Ft összegben.
• 2020 májusában a főiskolás és egyetemista hallgatók
részére szokás szerint kiírtuk a pályázatot, melyet a járványügyi helyzetre való tekintettel elektronikus úton
nyújthattak be. A pályázatok elbírálása, az ösztöndíjak
megszavazása online módon történt. A felsőfokú oktatásban résztvevők részére a kuratórium a benyújtott
79 pályázatból 77 főt támogatott 3.524.000 Ft ösztöndíjjal, akik megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A veszélyhelyzet miatt az ösztöndíjak ünnepélyes
átadása elmaradt, de levélben polgármester úr kifejezte

Dr. Fülöp György polgármester a járványhelyzet miatt csak februárban gratulálhatott személyesen az ösztöndíjasoknak.

a hallgatók számára az elismerését. Az ösztöndíjak átutalása 2020. július 15-éig rendben megtörtént.
• Az általános és középfokú oktatásban 2019/2020.
tanév II. félévében 92 tanuló kapott egyenként 30.000
Ft-ot kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Ezeket az
ösztöndíjakat hagyományosan a tanévzáró ünnepélyeken adjuk át, de tavaly sajnos ez is elmaradt. Abban bíztunk, hogy a tanévnyitón ezt személyesen pótolhatjuk, de a közösség egészségének megőrzése érdekében
az igazgatókat, intézményvezetőket kértük meg, hogy
helyben adják át az emléklapokat az érintett diákok számára, a végzős diákoknak pedig postai úton küldtük el.
Az ösztöndíjakat természetesen még a tanévzáró ünnepély után 2020. július 20-án átutaltuk, mely összesen
2.760.000 Ft volt.
• A közalapítvány kuratórium 2020 októberében a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására az évben má-

„Sok-sok motivált fiatal él Tiszaújvárosban, büszkék vagyunk rájuk, akik tehetséggel, kemény munkával, kitartással érték el szép eredményeiket.”
Makrai Marianna

Megnevezés

sodik alkalommal írt ki pályázatot. A pandémia szerencsére nem befolyásolta negatívan a hallgatók eredményeit, a korábbi évekhez hasonló létszámmal és eredményekkel pályáztak elektronikusan. 87 fő nyújtott be
pályázatot, ebből sikeresen 86 hallgató pályázott, akik
összesen 3.842.000 Ft támogatásban részesültek.
A veszélyhelyzetre való tekintettel sajnos ismét elmaradt az ünnepélyes átadás, a hallgatókkal való személyes
találkozás, beszélgetés, de a gratulációt, az elismerő szavakat eljuttattuk részükre. Az ösztöndíjakat 2020. december 14-15-én átutaltuk a hallgatóknak, mellyel az I.
félévi tanulmányaikat kívántuk támogatni.
A 2020-as évben a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány a felsőoktatásban résztvevő 163 hallgató számára
7.366.000 Ft, a 185 fő általános és középiskolai tanuló
számára 5.550.000 Ft, mindösszesen 12 916 000 Ft ösztöndíjat adományozott.
Ezek a számok azt jelentik, hogy sok-sok motivált fiatal
él Tiszaújvárosban, büszkék vagyunk rájuk, akik tehetséggel, kemény munkával, kitartással érték el szép eredményeiket. Nagy öröm a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány számára, hogy módjában áll elismerni, támogatni a tiszaújvárosi diákokat, hallgatókat. Ezúton is gratulálunk a kimagasló eredményekhez, a jól megérdemelt ösztöndíjakhoz, és sok sikert kívánunk a 2021. évre is.
Makrai Marianna
kuratóriumi elnök

Mennyiségi egység Adat

Támogatási összeg (E Ft)

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ösztöndíj
támogatásában részesülő, felsőoktatásban
részt vevő hallgatók
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Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj
támogatásában részesült általános és középiskolai tanulók
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ebből:
általános iskolai tanuló
középiskolai tanuló
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban
részesültek
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Nehéz időkben is emberséggel
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ számára a tavalyi év felért egy igazi mélyvízbe dobással, mindezt megspékelve azzal, hogy a mélyvíz még jó hideg is volt ráadásul. Talán így a legkönnyebb jellemezni azt a helyzetet, amivel a koronavírus megjelenésével találták szembe magukat
az ott dolgozók. Mára már tudjuk, hogy nemcsak
fennmaradtak a vízen, de igazán jól megtanultak
úszni benne, és szerencsésen partot is értek.
Ezt megelőzően azonban voltak nehéz hónapjaik. Poropatich Péterrel, a központ vezetőjével beszélgettem.
- Az elmúlt egy év senkinek nem volt egyszerű. Mennyire forgatta
fel a megszokott rendszert, a munkájukat a 2020-as év?
- Szociális étkeztetést, házi szociális gondozást, bentlakásos szolgáltatásokat, illetve hajléktalan ellátást biztosítunk a városban. Ez a rendszer évek óta jogszabályok által behatárolt módon működik. A koronavírus teljesen a feje tetejére állította szinte a teljes szociális ellátást. Kezdve a szociális étkeztetéssel, ami három formában működött békeidőben. A súlyos betegek részére kiszállította az intézmény az ebédet. Voltak olyan ellátottak, akik helyben étkeztek, illetve a harmadik eset, amikor nagyon sokan elhordták a különböző főzőhelyekről
a városban, például a Központi Étteremből, a Széchenyi-ből, Tiszaszederkényből. Négy helyről lehetett elvinni az ételt. Amikor a jogszabály elrendelte, hogy ki kell
hordani az ebédet, azt bizony nagyon nehéz volt megszervezni. Kezdve azzal, hogy nem volt elegendő dolgozó az intézményben, akikkel ezt el tudtuk volna látni. Nem volt annyi gépkocsi sem, és óriási mennyiségű
ételt kellett nagyon rövid idő alatt kihordani. Sokan tudják, hogy van egy meghatározott idő, amin belül az élelmiszert fel lehet használni. Ráadásul nem voltunk felkészülve - nemcsak mi, hanem az egész város sem volt felkészülve - ilyen nagy mennyiségű étel kihordására. Ételhordókat kellett beszerezni, ami természetesen hiánycikk
volt abban az időszakban, mint ahogy a tisztítószerek, és
bizonyos vegyszerek is. A koronavírus kezdetén a szájmaszk is hiánycikk volt, és csak zárójelben jegyzem meg,
hogy nagyon sokat „kínlódtunk” mi is és mások is, hogy
be tudjuk szerezni ezeket. Szájmaszkból, gumikesztyűből
országos hiány volt. Ez külön nehézséget okozott még
a munkánkban. Amikor aztán elkezdtük az ebédkihordást a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központtal,
illetve a többi intézménnyel karöltve, nagyon rövid idő
alatt és nagy hatékonysággal tudtuk megoldani. Ráadásul nem csak azokról az emberekről kellett akkor gondoskodnunk, akiket eddig elláttunk a szociális ellátórendszerben, hiszen úgy fogalmazott a jogszabály, hogy mindenkinek ki kell vinni az ebédet, aki vállalja azt, hogy nem
hagyja el az otthonát. Ekkor 200 fővel megemelkedett a
szolgáltatást igénybe vevők száma.
- Ezt hogy sikerült megoldani?

A gondozóház és az idősek otthona lakói között 90% fölötti az oltási hajlandóság.

- Az intézményműködtető központnak a bejövő ételhordókat le kellett fertőtleníteni, minden nap kiosztani az ételt. Azért volt „egyszerűbb” a kihordás, mert
a szociális dolgozók, a közművelődésben dolgozók, a
bölcsődében dolgozók - mivel zárlat volt, és nem voltak nyitva az intézmények - mindannyian ezen a területen dolgoztak. Az intézményműködtető központ is
csak két konyhát üzemeltetett, a többi konyha bezárt,
és ezért volt arra lehetőség, hogy meg tudjuk oldani az
ebédkihordást. Ezen felül azoknak az időseknek, akik
otthon maradtak, azoknak ki kellett váltanunk a gyógyszereket, illetve rendszeresen végeztünk az idősek számára bevásárlást. Amire szintén egy gépkocsi és négy
kolléganő volt beállítva. Úgy működött, hogy akik kérték a bevásárlást, hozzájuk a kolléganők kimentek és
fölvették az igényeket. Megállapodást kötöttünk a Tisza
ABC-vel, ők összekészítették naponta a csomagot, vagy
kétnaponta, kinek hogy volt igénye, és ezt a kolléganők
elvitték, azután pedig anyagilag lerendezték a dolgokat,
elszámoltak.
- Ez önmagában is nagyon nagy munka lehetett.
- Mellette persze minket is elért a vírus. Sok kollégánk
hiányzott. Fizikailag is nagyon megterhelő volt néhányuknak, hiszen lépcsőzni kellett, az idősebb kollégák
nagyon nehezen bírták.
- És hogy viselték a gondozóház lakói a bezártságot? Hiszen
nemcsak ki nem mehettek a gondozottak, de látogatót sem fogadhattak, mert látogatási tilalom volt.
- Nagyon-nagyon nehezen. Nagyon sok olyan ellátottunkon, gondozottunkon láttuk, amikor lement ez
az egész vírushelyzet, hogy pszichikailag borzasztóan
megterhelte őket. Több olyan ellátottunk volt, akik kifejezetten a zárlat végére a demencia tüneteit produkálták. Tehát nagyon nehéz volt. A városban élő idősek is

Március végén kezdődött a szociális étkeztetésben résztvevők számára az ebéd házhoz szállítása.

vágytak az emberek közé, főleg egy hónap után, hogy
legalább az ebédért eljöhessenek. Kérdezték, hogy
meddig kell még várni, meddig nem mehetünk az ebédért? Az idős embereknek ez egy program volt, hogy
elmegyek az ebédért, találkozok ismerősökkel, beszélgetek velük. Viszont sokan pozitívan fogadták, főleg a
bevásárlást, a gyógyszerkiváltást. Nagyon sokan féltek
a vírustól, akkor még nem tudtuk mit jelent ez, tényleg
nem mentek sehova, csak rajtunk keresztül tartották a
kapcsolatot a várossal, a külvilággal.
- És a lakók hozzátartozói, hogy vészelték át ezt?
- A gondozóházban lakók talán jobban, mint a hozzátartozók. Megpróbáltuk oldani ezt a helyzetet, annak ellenére, hogy sokszor kellett izolálni betegeket, illetve nem lehetett közösen étkezni, de megpróbáltuk a szociális munkásokkal, kolléganőkkel oldani ezt a feszültséget, hogy
egyénileg többet foglalkoztak a gondozottakkal, több
kiscsoportos foglalkozást tartottak, többet beszélgettek
velük. Az önkormányzat és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásával kiépítettük az intézményben a belső internetes hálózatot, amely biztosította a lakók és a
hozzátartozók közvetlen online kapcsolattartását.
- A koronavírus követelt halálos áldozatokat?
- Sajnos igen. Három koronavírus fertőzött volt a gondozóházban, ebből sajnos két ellátottunk elhunyt. Nagyon szigorú járványügyi szabályokat vezettünk be a
gondozóházban, és talán ennek is köszönhető, hogy
nem lett nagyobb baj. Akik kimentek kórházi kezelésre, vagy szakorvosi kezelésre, csak úgy térhettek vissza,
hogy rögtön elkülönítettük őket.
- Most hogy érzi, enyhült valamennyire a helyzet?
- Egyrészt nincs már olyan sok feladat, mint az első hullámban. Most nem kell bevásárolni, nem kell gyógyszert
kiváltani, most inkább az okoz nehézséget, hogy sokkal
kevesebben vagyunk, hiszen most nincsenek átirányítva a kollégák, a bölcsőde működik, az iskolák működnek, az óvodák működnek. Most az intézményműködtető központ, a Derkovits Művelődési Központ, illetve
a TiszaSzolg munkatársai azok, akik besegítenek. Másrészt már bejáratott a rendszer, tehát tudjuk, hogy működik, hogy csináltuk az első körben.
- A vakcina hírét hogyan fogadták az idősek és a munkatársak?
- Számomra is meglepő, hogy az idősek nagyon jól fogadták. Amikor felmértük a gondozóházban, illetve az
idősek otthonában az igényt, két ember nem kérte az
oltást. Azt lehet mondani, hogy 90% felüli az oltási hajlandóság. A munkatársakról sajnos ez nem mondható
el. A kollégák körében nagyon nagy az oltás elutasításának az aránya. Ezen nagyon sokat gondolkodtam, sokat
beszélgettem velük. Lehet, hogy az az oka, hogy ezek a
kollégák mindig is beteg emberekkel foglalkoztak. Az
influenzaoltásnál is kábé így működik, hogy azt se kérik
sokan, mert úgy gondolják, hogy úgyse fognak megfertőződni, vagy ha meg is fertőződnek, nem olyan súlyos
a betegség lefolyása, ezért tényleg nehéz rávenni őket.
Radácsi Zsuzsa
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Februárban startol a Városi Bejelentő
Egy új funkcióval, a közterületen tapasztalt problémák bejelentési lehetőségével bővül a CityApp. A
tervek szerint már februárban elindul a városapplikáció új menüpontja, amelynek keretében azonnal
jelezni lehet a problémákat. A CityApp múltjáról,
jelenéről és jövőjéről Bitó Barnabás polgármesteri
tanácsadóval beszélgettünk.
- Mikor fogalmazódott meg a városapplikáció ötlete, melyek voltak az első lépések?
- Az applikáció ötlete szorosan összefügg a városmarketing-tervekkel, melyről még 2017 novemberében tárgyalt a képviselő-testület, az előzmények azonban régebbre vezetnek vissza. 2016-ban átalakult a bizottsági struktúra, létrejött az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság, mely fontos célként fogalmazta
meg a város turisztikai, kulturális, népművészeti értékeinek, hagyományainak népszerűsítését. Cél volt továbbá a vállalkozók befektetési kedvének ösztönzése, a helyi lakosság Tiszaújváros iránti elkötelezettségének, lokálpatriotizmusának erősítése. A város több hazai nívós turisztikai kiállításon, rendezvényen is részt vett,
valamint a bizottság kezdeményezésére városmarketing
szempontokat is figyelembe véve megkezdődött az önkormányzati honlapok modernizálása, Elkészült a Tiszaújváros Pont, ingyen wifit biztosítunk a Városháztéren, egyre hangsúlyosabb szerepet kapott a városmarketing.
- Hogy jött a CityApp ötlete?
- Más települések applikációit megismerve merült fel
bennünk az ötlet, hogy Tiszaújvárosnak is szüksége
lenne egy ilyen applikációra. Ami marketing célokat is
szolgál, és az itt élők számára is fontos, hasznos, naprakész információkat nyújt, mindemellett pedig kön�nyen elérhető. Az Infokommunikációs és Városmarketing Bizottság 2017. decemberi ülésén mutatták be a
CityApp mobilalkalmazást. Ez a keretalkalmazás magába foglal minden olyan információt, amelyre szüksége
lehet egy városlakónak, illetve turistának. A kultúra, az
egészségügy, az önkormányzati intézmények, a közlekedés, a kereskedelem, a szolgáltatások mellett az oktatás,
a turizmus, a tervezett programok is szerepelhetnek. A
2018. évi költségvetési előterjesztés már tartalmazta ezt
az igényt. A testület májusi ülésén fogadta el a Tiszaújváros mobiltelefonos városapplikációjának elkészítésére vonatkozó javaslatot. A hivatal 2018 júniusában közzétett ajánlatkérésére egy ajánlat érkezett, a nyertes a
kecskeméti székhelyű CityApp Kft. lett, a cég 5.499.100
forintért vállalta az applikáció létrehozását. A szerződést szeptemberben írták alá.
- Mi történt ezután?

- Az elkészült szoftvert már novemberben teszteltük,
majd miután megfelelt a feltételeknek, a tesztverzió felkerült a Google Play Áruházba. A végleges kiadás előtt
meg kellett oldani a Tiszaújvárosi Krónika weboldala
RSS csatornájának az applikáció „Hírek” menüpontjához történő átalakítását, illetve a Tisza TV online adásának az applikációban történő megjeleníthetőségét.
Emellett az applikáció „Programok” menüpontjához
készült egy olyan honlap, amely a városi rendezvények
RSS csatornán történő továbbítását az applikáció részére biztosítja. Az első verzió 2019 februárjában vált elérhetővé az androidos és iOS rendszereket használó mobil eszközökre.
- Azóta történtek-e fejlesztések?
- Igen, egy újabb verzió már 2019 augusztusában elérhető volt, ebben kijavítottuk a kisebb hibákat, és ekkor
már lehetővé vált az úgynevezett push üzenetek küldése 1000 karakterig.
- Népszerű a CityApp? Mik a tapasztalatok?
- Az alkalmazást android és iOS rendszerre eddig több
mint 5000 alkalommal töltötték le. Az applikáció használatának tapasztalatai és a lakossági visszajelzések pozitívak. Közel kétszáz vállalkozás, szolgáltató töltötte fel adatait az applikációba, ezzel is közelebb kerülve a potenciális ügyfeleikhez. A push üzenetekkel közvetlenül tudjuk a felhasználókat értesíteni közérdekű információkról, ezek nagyon sokakhoz eljutnak, tapasz-

Problématípusok a Városi Bejelentőben
Autóbuszmegállók
Csapadékvíz-elvezetés, belvíz, árvíz, tavak
Egyéb
Fejlesztési javaslat
Hulladék
Ivókutak, ivóvíz
Járdák, kerékpárutak
Játszóterek
Kézi szemetesek
Kóbor eb, rágcsálóirtás, elhullott állatok
Köz- és díszvilágítás, villamos hálózat
Közterületi alkotások
KRESZ-táblák
Padok
Parkgondozás, gallyazás, kertészet
Rendezetlen terület
Rongálás
Sebességmérők
Szennyvíz
Szökőkutak
Téli síkosságmentesítés
Útkarbantartás, zúzott köves utak

taljuk mi is a közösségi médiában, hogy továbbosztják
a CityApp-os üzeneteket. A vállalkozások, szolgáltatók
számára is kínál hasznos lehetőséget, a koronavírus-járvány idején megnőtt a napi menüket kínáló éttermek
száma, ők feltölthetik saját étlapjukat az applikációra, a
lakosság így egyszerűen tájékozódhat. Ez most különösen népszerű.
- Bárki regisztrálhatja vállalkozását?
- Igen, és erre csak biztatni tudok mindenkit, hiszen ez
egy ingyenes lehetőség, amivel sok emberhez el lehet
jutni. A regisztráció egyszerű, de ha valakinek segítségre
van szüksége, vagy problémába ütközik, a cityapp@tujvaros.hu címen jelezheti, és segítünk megoldani. Nem
csak az itt élőknek, hanem a turistáknak, átmenetileg itt
dolgozóknak is hasznos felület, amit a magyar mellett
angol nyelven is el lehet érni.
- Mit hoz a jövő? Hogyan bővül tovább az applikáció?
- Már a kezdetektől szerettünk volna egy olyan felületetet létrehozni, ahol a városlakók bejelenthetik közterületen tapasztalt problémáikat. Erre most is több lehetőség van (Közterületi SOS-szám, Polgármesteri Hivatal
weboldala, email), de úgy gondoltuk, hogy az applikációval egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb lehet az egész.
Felkértük a fejlesztőket, tartsanak a bizottságoknak egy
tájékoztatást az alkalmazás fejlesztésének lehetőségeiről, ez tavaly januárban meg is történt. A cég képviselői prezentáció keretében bemutattak egy fejlesztési lehetőséget, ami az applikációt alkalmassá teszi közterületi problémák bejelentésére fotóval és cím megjelöléssel együtt közvetlenül a telefonról. Májusban aláírtuk a
szerződést, november végére elkészült a béta verzió, kisebb módosítások után februárban már elindulhat a Városi Bejelentő.
- Hogyan működik majd ez a rendszer?
- A felhasználók egy regisztráció után választhatják ki,
hogy milyen problémát kívánnak bejelenteni. A típus
kiválasztása után fotót is csatolhatnak a problémáról.
A felületen ezután látják majd a saját maguk által bejelentett problémát, illetve minden olyat, ami már le van
zárva. A problématípus kiválasztásán túl 500 karakterben lehetőség nyílik szöveges üzenet küldésére is. A lezárásról, vagyis a probléma megoldásáról szintén értesítjük a bejelentőt.
- Kik adják mindehhez a hátteret?
- A Polgármesteri Hivatalban egy fő adminisztrátorhoz
érkeznek be a bejelentések, melyek ezután az illetékes
kollégákhoz kerülnek, ők intézkednek, akár a hivatalon
belül, akár a TiszaSzolg 2004 Kft., illetve a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársaival, attól függően, hogy milyen típusú a probléma. Az ügyintézés
után minderről tájékoztatást kap a bejelentő.
Fodor Petra
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Önkormányzati felújítások, beruházások
Hunyadi és Széchenyi iskola energetikai felújítása
A TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00049 projektazonosító számú „Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben” című projekt keretében megújult külsőleg a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A Széchenyi iskolánál az épületenergetikai korszerűsítés részeként a homlokzati hőszigetelés mellett a lapos tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése valósult meg,
míg a Hunyadi iskolánál a homlokzati hőszigetelésen és a lapos tető hő- és csapadékvíz elleni szigetelésén túl napelem-rendszert telepítettek és akadálymentes
mosdót alakítottak ki.

Okos zebra
gyalogosvédelmi rendszerek
A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásával valósult meg két
úgynevezett okos zebra a Szent István - Mátyás király út kereszteződésében, valamint az Örösi út – TESCO útkereszteződésben. Mindkét
helyszín nagyon forgalmas, a gyalogátkelőhelyek előtt a járdába mindkét oldalon szenzorokat építettek be, melyek érzékelik a mozgást. Az
okos zebra mentén villogó led lámpák jelzik a közlekedők jelenlétét.

munkácsy úti játszótéri elemek
2019-ben a játszótér felújítási program keretében
megvalósult a Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mögötti játszótér felújítása. Lakossági kezdeményezésre 2020-ban a homokozó felett napvitorla és
kétállásos hinta telepítése történt, öntött gumiburkolattal.

szivárvány óvoda
melletti járda
Az óvoda keleti oldalán lévő aszfaltburkolatú járda felújítása indokolt
volt, mert több helyen a járda felfagyott, repedezett felületű volt és botlásveszélyes. A rekonstrukció során megújult a járda felülete, mely térkőburkolatot kapott. A három társasházhoz csatlakozó tipegőlapos járdaszakasz is megújult és térkőborítást kapott.
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játszótéri elemek
A közterületi játszótereken előfordul, hogy egy-egy játékelem állapota gazdaságosan már nem javítható, ezért szükséges a cseréje a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében.
Az Árpád út 30-36. sz. épületek mögötti játszótéren a csúszdatest újult meg, és kicserélték a kötélhálót. Az Árpád út 9-19. épület mögötti játszótéren kétüléses hintát telepítettek, ütéscsillapító gumilap burkolattal. Két napvitorla létesült a Király közi és a Lorántffy úti játszótéren. A Deák téri játszótéren négyszögletű mászókát,
a Dózsa György úti játszótérre forgóhintát, a József Attila út 1-7. sz. épület mögötti játszótéren háromtornyos, a Tiszavirág út mellett kéttornyos játszóvárat telepítettek. A Rózsa út 7. sz. alatti játszótéren a meglévő kétüléses hinta alatti gumilapok cseréje valósult meg.

térfigyelő kamerák
2020 elején 7 db új térfigyelő kamerát telepítettek a város ki- és bevezető útjaira a megnövekedett gépjármű forgalom ellenőrzése és a közbiztonság növelése érdekében.

Kutyaürülék-gyűjtő edények
Városszerte 20 helyszínen kutyaürülék-gyűjtő edényt helyeztek el az év
végén, a főbb kutyasétáltatási útvonalak mentén. A begyűjtéssel együtt
a veszélyes hulladékként történő elszállítás is megvalósul.

fitnesz elemek, pingpong asztalok
A Bethlen Gábor úti játszótéren 3 db fitnesz elem kivitelezése valósult
meg, alatta gumilap burkolattal. Az Ifjúsági parkba, valamint a Barcsay
J. tér 3-5. számú lakóépület melletti játszótérre 1-1 pingpong asztalt telepítettek.

kerékpáros szervizpont
A MOL Petrolkémia Zrt. felajánlásaként a Lévay úton kerékpáros szervizpont létesült.
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Nagyon várjuk a találkozást!
A 2020-as év rendhagyó év volt. A koronavírus az
élet szinte minden területén változást hozott, így
volt ez a Derkovits Művelődési Központ életében
is. Nem várt kihívásokkal állított szembe minket,
új helyzetekkel kellett megbirkózni.
Minden rendezvényünket többhónapos előkészítő
munka előzi meg. Januári és februári programjainkat
még a tervek szerint rendezhettük meg, március elején viszont már érzékelhető volt a koronavírus terjedése miatti aggodalom. A Március 15-ei ünnepségre több
forgatókönyvvel is készültünk, ami végül a fertőzésveszély miatt elmaradt. Ezt követően a kormányzati döntésnek megfelelően intézményünket is be kellett zárni
bizonytalan időre. Otthon dolgozott mindenki tovább,
készült a következő rendezvényére, bízva abban, hogy
mihamarabb újranyitunk. A kollégákkal videókonferenciákon értekeztünk, a fellépőkkel és partnereinkkel telefonon és emailben folyt az egyeztetés.
Nagyon fontosnak éreztük és érezzük, hogy látogatóinkkal is kapcsolatban maradjunk, így mi is próbáltuk
az internetes világot, honlapot, facebook oldalunkat is
kihasználni, a kultúra szolgálatába állítani. Látogatóink betekintést kaphattak művészeti csoportjaink életébe, az online próbák hangulatába. A honlapunkon blogot indítottunk, ahol visszapillantottunk az előző évek
rendezvényeire, virtuális sétára, múzeumlátogatásra invitáltuk az érdeklődőket. Programajánlóinkban online
koncertekre, színházi előadásokra hívtuk fel a figyelmet, hogy a kultúrát éhező közönség otthonról, biztonságból, kényelemből élvezhesse az előadásokat, ha már
személyesen nem tudunk találkozni.
A karantén ideje alatt meglepetéssel is próbáltunk ked-

Zenés ébresztő május elsején - kicsit másképp.

A Gasztro Korzó része az idei rendezvénytervnek is.

Februárban még megtarthattuk a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényt.

veskedni a tiszaújvárosiaknak. Május 1-jén, mint minden évben zenés reggeli ébresztővel indult a nap, bár a
mazsorettek és a Derkovits Fúvószenekar helyett kisteherautóból szólt a zene városszerte. Este DJ Benő élő,
online retró házibuliját lehetett követni facebook oldalunkon. Gyermeknapon kollégáink mesehősök jelmezébe bújva, feldíszített autóval járták a várost, és mosolyt csaltak a gyerekek arcára.
Júniustól korlátozásokkal, de újraindult az élet. Az egész
időszak tele volt bizonytalansággal, hiszen nem tudtuk,
hogy mikor melyik rendezvényünk tartható majd meg,
milyen létszámkorláttal, milyen védőintézkedések mellett. Ez nagyon megnehezítette a munkát, hiszen minden rendezvényre több, különböző tervvel kellett készülnünk. Meg kellett felelni a hatályos jogszabályoknak és
járványügyi előírásoknak. Előtérbe kerültek a szabadtéri programok. Sokáig arra készültünk, hogy augusztus 15-e után engedélyezik az 500 fő feletti rendezvényeket, de nem így lett. Az emberek már nagyon vágytak
a társaságra, közösségre, programokra. A Miénk a Tér!
rendezvényen újra táncolt és zenélt a Derkovits Majorette Csoport és Fúvószenekar. A Nyáresti Korzón zenés élményekkel gazdagodhattunk. A korlátozások figyelembevételével és az igények felmérésével születtek meg
új rendezvényeink, mint a Gasztro Korzó, a szabadtéri
mozi és a Terasz Party. A Gasztro Korzón az utcaszínház, koncert mellett megjelentek a gasztronómiai különlegességek. Új helyszín, étel és élmény, baráti találkozá-

Gyermeknapi meglepetés.

sok, beszélgetések. Egy nagyon jó atmoszférájú, különleges program született. A szabadtéri mozival piknikszerű hangulatot teremtettünk. 17 órától családi filmekkel,
19.30-tól felnőtteknek szóló filmekkel vártuk az érdeklődőket. A Terasz Party helyszíne a művelődési központ
előtti terasz volt, ami a kora őszi napokon jelentős számú
közönséget vonzott. Az előadások kiválasztásakor elsődleges szempont volt a műfaji változatosság és a különböző korosztályok megszólítása.
Új rendezvényeink elnyerték a tiszaújvárosiak tetszését,
és a programok találkoztak a mi szakmai elképzeléseinkkel is, így bekerültek az intézmény 2021. évi munkatervébe.
Mindezek mellett természetesen megtartottuk a már
hagyományosan minden évben megrendezett programokat, ismeretterjesztő előadásokat, próbáltuk bepótolni az elmaradt rendezvényeket. Ősszel megünnepeltük amatőr művészeti csoportjaink évfordulóit.
A novemberi szigorítások bevezetése előtt a „Cserháti
est” című teltházas előadással búcsúztunk el bizonytalan időre közönségünktől.
Az adventi időszak sem a megszokott módon zajlott. A
Városháztéren karácsonyi hangulatot teremtettünk, így
készültünk az ünnepekre, a gyerekekhez pedig kisvonattal hoztuk el a Mikulást.
Bár a jelenlegi helyzetben sajnos személyesen nem találkozhatunk látogatóinkkal, online felületeinken próbáljuk a kultúrát közvetíteni, közelebb hozni az érdeklődők számára.
Köszönjük látogatóinknak, követőinknek, hogy kitartanak mellettünk, hogy személyesen és virtuálisan is velünk tartanak! Bízunk benne, hogy idén nyugodtabb
körülmények között, gyakrabban tudunk találkozni. Mi
ezt már nagyon várjuk!
A Derkovits Művelődési Központ munkatársai
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Sportcentrumos fejlesztések:
fókuszban az energiatakarékosság
Egy hosszú folyamat zárult le tavaly ősszel a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft.-vel konzorciumban sikeresen pályázott a TOP3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton, így 135,12 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást
kaptak. A támogatás segítségével a Sportcentrumban megvalósult a Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épületegyüttes energetikai korszerűsítése.
A fosszilis energiafelhasználás csökkentése, a megújuló
energiaforrások igénybevételének növelése - ezt a célt
tűzte ki maga elé a Sportcentrum, nem csak környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, hanem azt is,
hogy a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. számára az energiaköltségek igen nagyra rúgtak. Pályáztak és
nyertek, négy nagy területen fejlesztettek, cseréltek, újítottak.
2015-ben jelentek meg az első hírek arról, hogy energiatakarékosságot célzó pályázatokat írnak majd ki. Erre már régóta várt a Sportcentrum, hisz költségeinek jelentős részét az energiaköltségek tették ki. A pályázatot
kiírták, a cég pályázott, és 2019-ben értesítették őket arról, hogy nyertek. A három évvel korábban benyújtott
pályázatot ekkor több ponton módosítani kellett, hisz
időközben változott a kiírás, a projektterven is szükséges volt változtatni. 2019 áprilisában végül megkötötték a támogatási szerződést, elindult a fejlesztés. Kiviteli
tervek, szerződések, közbeszerzési eljárások - ezek vol-

tak a legfontosabb és -sürgősebb feladatok.
A munkaterületet 2020 februárjában adták át a kivitelezőnek, azonban ekkor közbeszólt a koronavírus, a járvány miatti korlátozó intézkedések nagyban befolyásolták a munka ütemét is. Kis csúszással, de tavaly szeptemberben végre befejeződtek a munkálatok. A most
kialakított rendszer nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a létesítmény jelentős költségeket tudjon megtakarítani, könnyebbé, egyszerűbbé vált az épületegyüttes fűtése, energiaellátása is. Környezetvédelmi szempontból is nagyot léptek előre, csökkent a fosszilis ener-

giafelhasználás, a napelemek, napkollektorok pedig környezetkímélő módon támogatják a működést.
A 135 millió forintos fejlesztés négy területet érint, de
összességében az egész Sportcentrum működésére hatással van. A fejlesztés eredményeképpen jelentős mértékben csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, csökken a környezetterhelés, javítva a város levegőjét az itt élők számára élhetőbb életkörülményeket
teremtve. A versenyzők, a lakosság egy fenntarthatóbb,
korszerűbb létesítményben sportolhat.
Fodor Petra

Napelemek

Kazáncsere, napkollektor

Az épületegyüttes villamosenergia-igényének részleges kielégítésére 50 kVA-es
napelemes háztartási méretű kiserőművet telepítettek. A súlyemelőcsarnok tetejére 148 napelemet helyeztek, melyek éves szinten előreláthatólag 50-52 ezer kWh
energiát termelnek majd, ez szintén jelentős megtakarítást eredményez az üzemeltetési költségekben.

Az épületenergetikai korszerűsítés során a régi, elavult kazánokat lecserélték, helyükre korszerű kondenzációs kazánok létesültek. A használati melegvíz és a medencevíz fűtésének rásegítésére napkollektoros rendszer lett kialakítva, az uszoda
tetejére 38 napkollektort helyeztek.

Épületfelügyelet

Csarnokfűtés

A teljes energetikai rendszer optimális üzemeltetésére egy épületfelügyeleti (szabályozó-vezérlő) rendszert alakítottak ki. Megvalósult az új energetikai rendszer
energiafogyasztásának a mérése, amely a felügyeleti rendszerben ellenőrizhető. A
szakemberek a rendszert számítógépről, vagy akár mobiltelefonról is tudják működtetni, be tudnak avatkozni a rendszer működésébe, pontosabban tudják majd
mérni a felhasznált energiát.

A játékcsarnok fűtését biztosító melegvizes hőlégbefúvók kiegészültek sötétsugárzókkal. Ezek a hatalmas, gázzal működő hősugárzók könnyebben, gyorsabban,
költségtakarékosabban fűtik fel a csarnokot. A játékcsarnok és az uszodai légkezelők, valamint az uszodai vízforgató szivattyúk működésének szabályozására
frekvenciaváltókat építettek be.
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