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A szerda reggeli adatok szerint 1692 az új koronavírus-fer-
tőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 774 
399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 188 
többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 
172 főre emelkedett. A gyógyultak száma 497 084 fő, az ak-
tív fertőzötteké 250 143. 5907 koronavírusos beteget ápolnak 
kórházban, közülük 702-en vannak lélegeztetőgépen.
Miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátó 
teraszok szombaton kinyithattak. Reggel 5 óra és este fél 10 
között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem 
kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Az esti kijá-
rási tilalom 23 órára módosult. 
Négymillió beoltott után várható az újraindítási lépések kö-
vetkező fokozata: megnyitják a szolgáltatások széles körét 
azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyíl-
hatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a 
cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatker-
tek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a 
kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek bel-
ső helyiségei is
A beoltottak száma április 27-én 3 774 221 fő volt, közülük 1 
773 900 fő kapta meg már a második oltását is. 
A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt egy hétben újabb 
11 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az ille-
tékes hatóságok, és újabb 4 fő került kórházba a tüneteik sú-
lyossága miatt. 90 főt gyógyultnak nyilvánítottak, így az ak-
tív esetek száma jelenleg 128 fő.
„Sajnos újabb 2 haláleset történt városunkban a koronaví-
rus-fertőzés következtében: az önkormányzati szférában dol-
gozó kollégánkat és közeli hozzátartozóját veszítettük el. Ez-
úton is szeretném kifejezni őszinte együttérzésemet az el-
hunytak hozzátartozóinak.
A fenti sorok jól tükrözik az életünket jelenleg jellemző ket-
tősséget. Pozitív, hogy folyamatosan emelkedik az oltottak és 
csökken az új esetek száma. Ezzel párhuzamosan enyhülhet-
nek a szigorító intézkedések, hétről-hétre visszakaphatjuk a 
régi életünk egy szeletét. Nem szabad azonban figyelmen kí-
vül hagynunk a tényt, hogy a halálesetek száma még aggasz-
tóan magas, és a számok mögött emberi sorsok, családi tra-
gédiák vannak. 
Kérem Önöket, hogy elővigyázatosan használják ki az éle-
tünkbe visszatérő régi-új lehetőségeket” - írta hivatalos face-
book oldalán dr. Fülöp György polgármester.

Páncélautó, szelfipont, májusfa
Idén is lesz május elseje, még ha a ha-
gyományos, megszokott módon nem 
is lesz lehetőség ünnepelni. De a város 
nem marad programok nélkül. 

Már tavaly sem volt igazi majális, a ko-
ronavírus-járvány miatt pedig idén sem 
lesz. Azonban nem múlhat el május elseje 
emlékezés, ünneplés nélkül. Készül a vá-
ros is, ahogy van rá lehetőség. 
- Sajnos hiába reménykedtünk abban, 
hogy rendezhetünk majálist - mondta Mol-
nár István, Tiszaújváros alpolgármestere. 
- Korlátozott körülmények között ugyan, 
de azért tudunk ünnepelni. Sokan várják 
már a programokat, a nyugdíjasok is szok-
ták emlegetni, hogy akár már az ebédért is 
eljönnének, úgy hiányzik nekik a társaság. 
Az idő is egyre kellemesebb, a szabadba 
csalogatja az embereket. Sokáig törtük a 
fejünket, hogy mivel készülhetnénk május 
elsejére, remélem, hogy mindenki tetszé-
sét elnyerik majd a programok. 
Színes, érdekes programokkal készül a 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár, a rendezvény fő helyszíne a 
művelődési központ előtti terület lesz. 

- A Széchenyi út és Kazinczy út keresz-
teződésében egy májusfát állítunk majd 
fel, valamint egy olyan installációt, ami 
szelfipontként szolgál, május elsejei de-
korációval, aki erre jár, fotózhat, fotóz-
kodhat - mondta Mátyás Zoltán, a Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója. - A Tiszaújváros Anno progra-
munk a visszatekintést, az emlékezést cé-
lozza. Három része van, egyrészt újra ki-

állítjuk Lenin páncélautóját, melyet leg-
utóbb öt éve láthatott a közönség. Ezen túl 
szervezünk egy műtárgysétát, a helytörté-
neti gyűjtemény gazdag anyagából válo-
gattunk, és berendezünk egy ablakkiállí-
tást is, melyben az elmúlt évtizedek május 
elsejei programjaihoz kapcsolódó emléke-
zetes, különleges fotókat állítjuk ki. 
Tavaly nagy sikerrel zajlott, és idén sem 
marad el a zenés ébresztő. 

A magyar lakosság 38 százaléka, 3 mil-
lió 774 ezer ember már megkapta lega-
lább az első koronavírus elleni védőol-
tását. Intenzíven zajlanak az oltások, a 
lakosság már maga is foglalhat időpon-
tot a vakcináért. 

A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 
milliót és 74%-uk már megkapta az ol-
tást.

A tisztifőorvos múlt pénteken jelentette 
be, hogy hétfőn elindul a tömeges oltás. 
A kórházi oltópontokra most már azok 
is foglalhatnak időpontot az eeszt.gov.hu 
honlapon, akik érvényes regisztrációval 
rendelkeznek. 
- Pontos időpontkéréssel regisztrálhattak 
a páciensek - mondta el dr. Iszlai Zoltán 
háziorvos -, hétfőn indult el a tömeges 
önregisztrálási lehetőség. A mi kérésünk 
az, hogy akik ezt megtették a pácienseink 

közül, azok telefonáljanak nekünk, hogy 
ne hívjuk őket mi is oltásra. Sinopharm 
vakcinát kapnak ők is, mint ahogy mi is 
ebből kaptunk sokat.
Aki tehát saját maga regisztrált a tömeges 
oltásra, és megkapta a vakcinát, érdemes 
ezt jeleznie háziorvosának. 
Az országban a lakosság 38 százalékát 
már beoltották, városunkban a beoltottak 
aránya negyven százalék körüli. 

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Május 
5-én ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. 
Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk, de 
természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket felten-
ni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy a 
49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám várjuk má-
jus 3-án, hétfőn 12 óráig. 

Pezsgett a város szombaton

Tömeges oltás időpontfoglalással
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Szombaton kinyitottak a teraszok, kerthelyiségek. Cikkünk a 3. oldalon. 

Öt év után újra megtekinthető Lenin páncélautója.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Gaál Béla

nyugdíjas tűzoltó
életének 74. évében 2021. április 24-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. május 6-án 
12:30 órától lesz a sajószögedi Városi temetőben.
Megkérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy 
egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

amBrus János
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megtört szívvel értesítünk mindenkit, hogy édesanyánk, 
BorBély mária 

2021. április 21-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése a sajószögedi Városi Temetőben lesz

2021. május 5-én, szerdán, 11.00 órától.
Gyászoló gyermekei és családja

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé
szóródva is köztünk maradt.”
(Keszei István)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy

BAKOS GYÖRGY
2021. 04. 24-én, életének 73. évében elhunyt.

Temetése szűk családi körben történik.
Fájó szívvel búcsúzik tőle 

családja, párja, rokonai és barátai.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 2-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd május 3-tól (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 szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Egyházi hírek 
Római katolikus
A Szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, 
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra.
Keresztelések minimális létszámmal a vasárnapi szentmisék 
után lehetségesek. 
Első áldozók és bérmálkozók szülei számára rövid megbe-
szélés május 21-én 17.00-kor. Első áldozás időpontja május 
23. 11.00, bérmálkozás időpontja május 30. 11.00 óra. Fel-
készítők: minden pénteken bérmálkozók 15.00, első áldozók 
16.00 a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Házasságkötésre készülők felkészítője 2. jegyes kurzus ápri-
lis 30. 18.30-kor a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos időpont 
egyeztetést kérünk! Kedden, szerdán 10.00-11.00-ig, csütör-
tökön, pénteken 16.00-17.00-ig lesz ügyelet.
Altemplom nyitva tartása: hétfő - zárva, keddtől vasárnapig: 
09.00 –19.00. 
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat 
takaró maszkban látogathatja! 
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, szombaton 17:00 vecsernye, 
vasárnap 10:00 utrenye, 11 órakor Szent Liturgia (édesanyák 
köszöntése). Hétfőn 7:50 Szent Liturgia, szerdán reggel 8 
Szent Litugia, 17:30 Paraklisz.
Református
Istennek hála gyülekezeteinkben újra lesznek templomi isten-
tiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyar-
ország Kormánya hatályos rendelkezései továbbra is irány-
mutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szi-
gorúan betartjuk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfele-
lően készüljenek Istent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkal-
mat élőben is közvetítjük az ismert internetes médiafelülete-
inken (facebook és Youtube)
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros
Május 2-án úrnapi istentisztelet 11 órától.
Tiszaszederkény
Úrnapi istentiszteletünk május 2-án, 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Konfirmációi szülő értekezlet május 4-én, kedden 17 óra.
Tisztelettel hívjuk a konfirmandusaink szüleit megbeszélésre 
az ez évi konfirmációval kapcsolatban. A pandémia elhúzó-
dása miatt új időpontot fogunk megbeszélni.

Köszönetnyilvánítás
A Krónika hasábján szeretném a köszönetemet kifejezni dr. 
Kébel Zsolt főorvos úrnak és asszisztensének, Molnár Iloná-
nak a felbecsülhetetlen értékű, kitartó, önzetlen, lelkiismere-
tes munkájukért. 
Külön köszönet az agyvérzést szenvedett férjem gyógyításá-
ért és bíztató támogatásukért. 

Tisztelettel: dr. Üsthné Várkoly Margit
nyugdíjas mérnöktanár 

Baba született
Városunk új ifjú polgára Szendrey Zente, aki április 8-án látta meg a 
napvilágot.
Zente 2800 grammal és 48 centiméterrel született, adta hírül a boldog 
apuka, Szendrey Zsombor.

Öt gépkocsi ütközött össze Tiszaújvárosban a Debreceni ( 35-
ös) úton, az Örösi úti kereszteződésnél, a kanyarodósávban. A 
balesethez a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik 
két autót áramtalanítottak, valamint felitatták az útra kifolyt ola-
jat és hűtővizet. A helyszínelés, a műszaki mentési munkálatok 
idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Pernye szállt 
a Perényin

Ötös ütközés

Tűz ütött ki vasárnap kora délután a Perényi Péter utcában, az 
egyik földszintes üzemépületben. A 750 négyzetméteres üzem-
ben 150 négyzetméteren műanyaghulladék és berendezési tár-
gyak kaptak lángra, valószínűleg elektromos hiba miatt. Égett a 
tetőszerkezet is, 50 négyzetméteren. A káresethez a mezőcsáti, 
miskolci és hajdúnánási hivatásos tűzoltókat, valamint a megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották. Összesen 
hét vízsugárral fékezték meg a tüzet, a tűzoltók egy gázpalackot 
vittek ki az épületből. Az esemény lakóházakat nem veszélyez-
tetett, személyi sérülés nem történt. 

Véletlen
Ezzel a rejtvénnyel zárul áprilisi soroza-

tunk. A megfejtéseket május 4-ig várjuk 

e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, 

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, 

Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2021. április 29.



Pénteken érkezett a hír, ami aztán meg is je-
lent a Magyar Közlönyben: szombat reggel 
nyithatnak a teraszok, kerthelyiségek. A hír-
nek nem csak a vendégek, hanem a vendég-
látósok is nagyon örültek. 

Sokan kihasználták a nyitás napját, a Castello 
cukrászdában már délelőtt nagy volt a forga-
lom. Hiába volt hűvös, egy finom kávéra, süte-
ményre, fagyira sokan kiültek a teraszra. 
- Nagyon örülünk a nyitásnak - mondta Hámo-
ri Albertné -, ritkán ugyan, de azért eljövünk 
meginni egy kávét, elnyalogatni egy fagyit. Itt 
voltunk most az abc-ben, gondoltunk egyet, 
bejöttünk meginni egy kávét. Nagyon betartot-
tuk a szabályokat, nem mentünk sehova, tény-
leg otthon voltunk. Ez most olyan nekünk, mint 
egy kirándulás. 
Czakóné Tanka Nikoletta három gyermekével 
érkezett a cukrászdába, fagyiztak, sütiztek. 
- Nagyon örülünk annak, hogy végre kisza-
badulhatunk - mondta Nikoletta -, nekünk ez 
az első fagyizásunk idén, a kicsinek pedig ab-
szolút az első, úgyhogy örülünk, hogy végre 
maszk nélkül lehetünk egy picit. Vártuk már a 
nyitást, de vannak aggályaink, vigyázunk ma-
gunkra és másokra is. Szerintem mindenkiben 
vegyes érzések vannak, örülünk, hogy egy ki-
csit szabadabb az élet, jó végre boldog, maszk 
nélküli embereket látni. 
Újranyitott a City Pub terasza is, a nyitáskor 
sokan betértek kávézni, estére zsúfolásig telt a 
kerthelyiség. 

- Nyomasztó volt nagyon, amikor zárva vol-
tunk -, mondta Tóthné Dudás Judit felszolgáló 
-, nagyon vártuk már a nyitást, nehezen ugyan, 
de átvészeltük. A teraszt már napokkal ezelőtt 
elkezdtük rendbe rakni, sejtettük, hogy lesz va-
lami enyhítés. Feltöltöttük a hűtőket, szavatos-
sági időket néztünk. Nagyon hiányoztak a ven-
dégek, nem is gondoltam volna, hogy ennyire. 
Rég nem látott barátok, ismerősök töltötték a 
délelőttöt a Nádas Sörözőben is. 
- Örülünk a szombati napfényes napnak - 
mondta Tardi István -, vártuk már a nyitást, jó 
végre a baráti társasággal beszélgetni, örülünk, 
hogy itt lehetünk.
A Nádas Csárda is várja a vendégeket a tera-
szon. Frissen csapolt sörrel és a tőlük megszo-
kott finom ételekkel. A lezárások idején is dol-
goztak, kitartottak, sokan még most is elvitel-
re rendelnek, de mindenki várta már a nyitást. 
- A hétvégére nem panaszkodunk, mindkét es-
te sokan voltak - mondta Vojtkó Zsolt, a csár-
da tulajdonosa. - Hétfőre még több a kiszállí-
tás, elvitel, reménykedünk, hogy szép lassan 
visszatalálnak az emberek az étterembe. Bi-
zakodóak vagyunk, hogy most már nyitva le-
szünk. A SZÉP-kártya minden zsebének en-
gedélyezése remélem, hogy a mi forgalmun-
kat is fogja generálni, így egy kis kárenyhí-
tésnek leszünk tanúi. Felemás egy kicsit a 
nagy nyitás, fogalmunk sincs, hogyan fogjuk 
kontrollálni, ha valaki felmutat egy védettsé-
gi igazolványt, hogy hozzá tartozik-e, nincs 
is jogosultságunk erre. Vagy ha jön egy 20-
25 fős ballagási csoport és abból 5-en nincse-

nek beoltva, hogy kezeljük majd ezt a hely-
zetet. Meglátjuk. 
Az éttermekbe is lassan visszatér az élet, igaz, 
hogy ők a lezárások alatt is nyitva voltak, az 
elviteles rendelést pedig sokan megkedvelték. 
Úgy tűnik, hogy a hétvége nyertesei a kocs-
mák voltak, legalábbis a sörözők teraszain vol-
tak a legtöbben szombaton este. Sok fiatal buli-
zott, ami a szakemberek szerint kockázatos le-
het, hisz ha nem tartják be a szabályokat, annak 
két-három hét múlva akár rossz vége is lehet. 
A szombati nyitás után a héten még tovább 

enyhíthetnek a korlátozó szabályokon. A mi-
niszterelnök bejelentése szerint, amint meg-
lesz a négymillió beoltott, akkor a szolgáltatá-
sok széles körben nyílnak meg. Újra lesz szín-
ház, mozi, tánc és zeneművészeti események, 
cirkusz, nyitva lesznek az edzőtermek, jégpá-
lyák, állatkertek, fürdők, uszodák, játszóházak, 
sportesemények, kalandparkok, szállodák és az 
éttermek belső helyiségei is. A szolgáltatásokat 
azok vehetik majd igénybe, akik rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal. 

Fodor Petra 

Online tanév, jelenléti érettségivel

Pezsgett a város szombaton

Öt végzős osztály százhúsz diákja készül az 
érettségire. Majdnem egy teljes online tan-
év van mögöttük, amihez hozzájön még egy 
félév a 11. osztályból, amit a járvány miatt 
ugyancsak online formában tartottak. A ti-
zenegyedikes diákok közül 78-an előreho-
zott érettségit tesznek, a gimnázium összesen 
686 tantárgyi vizsgát szervez, ebből 132 emelt 
szintű lesz. Hétfőn startol az írásbeli érettségi 
első napja, a részletekről a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium és a Kollégium vezető-
jével, Szaniszló Lászlóval beszélgettünk. 

- Az érettségi előtti utolsó hetekben volt lehe-
tősége a végzős diákoknak közös tanulmányi 
munkára az iskolaépületben a pedagógusaik-
kal?
- Igen, a digitális munkarend mellett folyama-
tosan volt erre lehetősége a végzős osztályok-
nak, elsődlegesen kiscsoportos foglalkozások 
keretében, személyes konzultációt tartottak a 
kollégákkal, tanáraikkal. Igény szerint ezzel él-
tek is a diákjaink, a héten hétfőn volt az utolsó 
ilyen közös konzultáció.
- Ez megnyugtatta a diákokat és a pedagógusa-
ikat, hiszen ez az év gyakorlatilag online volt?
- Mindenképpen szükség volt a találkozásokra, 
hiszen a személyes kontaktus több plusz dolgot 
is jelent, mint egy online világban élni és a ké-
pernyőn keresztül kommunikálni. Úgy gondo-
lom, megnyugtató a jelenlét, hogy itt az iskolá-
ban vannak, a megszokott környezetben látják 
a társaikat, akik hasonlóan készülnek a megmé-

rettetésre, ez előnyös volt a lelkiviláguknak. 
- Ez az az érettségi lesz, amikor nem csak a di-
ákok, hanem talán a pedagógusok is jobban iz-
gulnak, mivel szinte teljes online tanítás-tanu-
lás jellemezte a tanévet, és mindkét fél izgul, 
hogy vajon sikerült-e a felkészülés.
- 120 végzős diákunk készül az érettségire, 
mellettük, a tavalyi évvel ellentétben, most elő-
rehozott érettségire is van lehetőség, ezzel 78 
tizenegyedikes diákunk él. Valójában ők már 
több mint egy éve digitális munkarendben dol-
goznak, az előző évet is így fejezték be, és en-
nek az évnek csak a legelején volt a középisko-
la nyitva a diákok számára. Novembertől kezd-
ve újra átálltunk az online oktatásra, aminek a 
hatékonyságmérése gyakorlatilag most történik 
az érettségin, most derül majd ki, hogyan tud-
tak ilyen körülmények között is felkészülni a 
diákok. Egyébként 686 tantárgyi érettségi vizs-
gát szerveztünk a diákjainknak ebben az idő-
szakban, ebből 132 emelt szintű vizsga lesz, te-
hát azért megvolt a megfelelő felkészülés. Re-
méljük, az eredmények igazolni fogják a diá-
kok elvárásait.
- Az érettségi első napján mi lesz a forgató-
könyv? 
-  9 órakor lesz az első írásbeli, a magyar, a 
kezdést a csúcsforgalom kikerülése miatt tol-
ták el idén is egy órával. Többfolyosós belép-
tetés lesz az épület előtt, testhőmérséklet-mé-
rés, kézfertőtlenítés és kötelező a maszk, csak 
így lehet majd belépni az épületbe. A kollégáim 
végig maszkban és kesztyűben fogják felügyel-
ni az érettségit, tehát biztosítva lesznek a meg-

felelő körülmények, egy teremben maximum 
10 vizsgázó lehet bent. Az épület jelenleg üres, 
így volt alkalmunk alaposan kitakarítani, fer-
tőtleníteni mindent. A fertőtlenítést egyébként 
megtesszük minden vizsga végén is, hogy más-
napra egy higiénikus, tiszta, biztonságos kör-
nyezet fogadja a diákokat. Ami szintén válto-
zás a tavalyi évhez képest, hogy engedélyezték 
számunkra, hogy a vizsgatermekben nem kö-
telező a tanári váltás, ezáltal tudjuk csökken-
teni a kontaktusszámot, hiszen amelyik kollé-
gám reggel fogadja az adott vizsgacsoportot a 
teremben, azzal végéig ő marad, így nem lesz 
vándorlás, a tanári váltásoktól idén el lehetett 
tekinteni.
- A felkészülési körülmények miatt számítanak 
könnyebb feladatsorokra? 
- Ha azt nézzük, hogy csak írásbeli érettségit 
kell tenniük egyes diákoknak, akkor valószínű-
leg könnyebbséget jelent. Azért a mi tapaszta-
latunk azt mutatja, hogy a szóbeli érettségivel 
inkább javítani szoktak a vizsgaeredményeken, 
de volt olyan diákunk, aki azt mondta, hogy ne-
ki ez így tökéletes, mert nem szeret szóban nyi-
latkozni, ugyanakkor voltak, akik sajnálkoztak 
emiatt. 
- Mi a végleges döntés a szóbeliket illetően?
- Az alapfelállás az, hogy csak írásbeli érettsé-
gi vizsgákat tartunk, természetesen vannak ki-
vételek, hiszen vannak olyan tantárgyak, ame-
lyekből nincs írásbeli vizsgarész, ezekből nyil-
vánvalóan szóbelit kell tenni. Ez nálunk jellem-
zően a testnevelés, ahol gyakorlati vizsgarész 
van, és a gyakorlati vizsgarészt követően még 

vizsgáznak a gyerekek. Vannak speciális hely-
zetű diákok, akik szakértői vélemény alapján 
tesznek szóbeli vizsgát, illetve, - de reméljük, 
hogy ilyen nem lesz, - az írásbeli vizsga, ha el-
éri a 12 %-ot, de a 25 %-ot  nem, akkor szóbe-
li vizsgával még javíthatnak tanítványaink a si-
keres érettségi érdekében. A dolgozatok meg-
tekintésének helye és időpontja a korlátozások 
miatt, hogy a csoportosulást elkerüljük, időbe-
osztás alapján történik, tehát nem csak az adott 
napot, hanem azt az idősávot is megadjuk a ta-
nítványainknak, amikor személyesen bejöhet-
nek és megnézhetik az eredményeket.

berta
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 Végre egy finom kávé és fagyi, olyan, mint egy kirándulás – mondta Hamari Albertné. Judit is nagyon várta már a nyitást.

Jólesett a találkozás, telt ház volt a Cityben.

Szaniszló László, az Eötvös gimnázium in-
tézményvezetője.



Távhővezeték-csere a Juhar közben

A Juhar közben folytatódik a városi 
távhővezetékek cseréje. Az első kapa-
vágás május 10-én lesz, a tervek szerint 
július közepére készülnek el a rekonst-
rukcióval. 

A beruházás idején egy-két napos kiesé-
sek lesznek a melegvíz szolgáltatásban, 
ütemezetten, amiről előre tájékoztatják a 
lakókat. Május első napjaiban, a jövő hét 
elején hatalmas vezetékek érkeznek a te-

rületre, 100 darab 12 méter hosszú cső, 
ezért a parkolókat lezárják, de csak erre 
az időre. 
- Idén a Juhar közben folytatja cégünk a 
távhőrekonstrukciót, ezen a területen tör-
tént a legtöbb meghibásodás az elmúlt idő-
szakban, ezért itt cseréljük ki az elörege-
dett vezetékeket korszerű előszigetelt acél 
vezetékekre - tájékoztatta lapunkat Nagy 
Gábor, a TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki és 
szolgáltatási vezetője. - Ez körülbelül öt-
száz méter nyomvonalon, ezer méternyi 

primer és gerincvezetéket jelent. A mun-
kálatok május 10-ével kezdődnek, de a jö-
vő héten már megérkeznek a csövek. Sze-
retnénk a legkevesebb kellemetlenséget 
okozni a lakóknak, ezért igyekszünk mini-
malizálni a kizárásokat is a melegvíz szol-
gáltatásban és a parkolókat sem szeretnénk 
lezárni, csak éppen annyi időre, ameddig a 
csövek beérkeznek majd május 3-a és 6-a 
között, de mindenről folyamatosan fogjuk 
majd tájékoztatni a lakosságot.

 berta

A méhek dolgoznak, nem politizálnak
Csak terepjáróval közelíthető meg 
Tisztató. Vad vidék, főleg az eső áztat-
ta földúton nehéz közlekedni. Az egy-
kori tanyán mintha megállt volna az 
idő, mégis tele van élettel. Kecskék és 
juhok méregettek minket messziről, a 
kutyák pedig üdvözlő ugatással szalad-
tnak elénk. Az elhagyott, romos épüle-
tek között méhészek telepedtek le. Sá-
volyi György is közéjük tartozik, aki 
sokaknak ismerős lehet fotós múltjá-
ból - amivel egyébként nem hagyott fel 
- most, mint méhész fogad minket. 

Hosszú perceken keresztül autózunk a gá-
ton, mire elérjük a Tiszatarján szomszéd-
ságában húzódó területet. Útközben Gyu-
ri lelkesen mesél Tisztatóról, a gyönyö-
rű és csendes vidék jótékony hatásairól és 
a méhészkedés feladatairól. A lendülete 
magával ragad minket, csendben hallgat-
juk a tőlünk kicsit távol álló élet történe-
teit. Ahogy megérkezünk, Gyuri szomo-
rúan néz körül.
- Tömeges pusztulás van a méheknél – 
mondja. - Szomorú a látvány. Látjátok ti 
is, hiányzik a kaptárok egy része és sok 
az olyan is, amelyiknek be van zárva az 
ajtaja. Azokban már nem laknak. 55 csa-
láddal teleltem be, most 27 családom van. 
- Mi lehet ennek az oka?
- Ezt sajnos senki nem tudja egyértelmű-
en. Mindenki csak találgat. Egyrészt, mi 
emberek is tehetünk róla. Rengeteg vegy-
szert használ a mezőgazdaság, és ez nem 
tesz jót a méheknek. Régen, amikor a mé-
hész kivitte a méheit, mondjuk egy almás-
ba virágzáskor, akkor a gazda szólt, hogy 
mikor van permetezés. Akkor elvitték on-
nan a méheket. Nagyon jó együttműkö-

dés volt közöttük. Most ez sajnos nem jel-
lemző. Az almásokat nagy ívben elkerül-
jük, mert ha jól tudom, évente tizenhét-
szer permeteznek, és nem nézik a méhe-
ket, simán nyakon öntik őket permetszer-
rel. A másik oka, hogy a méhek pusztul-
nak, az elhúzódó hideg idő, amit tavaly is 
és idén is megtapasztaltunk. Nem bírják 
a hideget. Nem melegvérűek, kirepülnek, 
és ha még hűvös van, megdermednek és 
nem tudnak visszarepülni. Már 4-5 Celsi-
us fokban sem tudnak mozogni. 
- Két héttel ezelőtt még esett a hó, és azó-
ta sincs kifejezetten jó, tavaszi idő. Gon-
dolom ez a virágzást is befolyásolja, ami 
a méhek munkájára hatással van.
- Ez így van. Sajnos a virágok jelentős része 
lefagyott. Már teljesen biztos, hogy a ba-
rackot teljesen elvitte a télies idő, amit meg-
érez majd a pénztárcánk. A szilvák talán 
megúszták, meg a kökény is. Pár évvel ez-
előtt, ha ugyanebben az időszakban jártunk 
volna itt, akkor már látnánk, hogy az egész 
terület virágba borult. A szilvafák, a vadal-
mák, a vadcseresznyék, a körték. Most csak 
itt-ott látunk virágzást. Mi, méhészek min-
dig az akácot nézzük, de a fűzfák is jelez-
nek, mondhatjuk ők adják a kezdeti rúgást a 
természetnek. Idén úgy néz ki, hogy ezek is 
lefagytak, ami nagyon nem jó. 
- Mindezek ellenére a méhek el tudják vé-
gezni a dolgukat?
- Nagyon jó a genetikájuk. Valamiért, va-
lahonnan születésüktől kezdve tudják, 
hogy mi a feladatuk. Szoktam mondani, 
hogy dolgoznak, nem politizálnak. De a 
viccet félretéve, ahogy tőlük telik elvég-
zik a dolgukat. Borzasztó aprólékos mun-
ka az övék, nem hagynak felhasználatla-
nul egyetlen szem virágport sem. De per-
sze, mivel a hideg miatt a természet el-

késett, így a méhek is csak néhány nap-
ja indultak útnak.  Az a baj, hogy ebben 
az időben nem csak a méhek fáznak, ha-
nem a növények is, és ha fáznak nem mé-
zelnek. Hiába van virág, ha nektár nincs. 
- Lesz mézünk?
- Ezt most még nehéz megmondani. Vala-
mennyi biztos lesz. Az akácra ne nagyon 
számítsunk, és a vegyes virágméz is ke-
vesebb lesz. Bár sok minden befolyásol-
ja a méztermelést, én optimista vagyok, 
bízom a méhekben és a természet újra és 
újra megújuló képességében. Persze nem 
szabad magukra hagyni őket, segítenünk 
kell nekik, hiszen valahol mi rontottuk el. 
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Fát a Földnek

Április 22-én ünnepeltük a Föld napját. Ebből az alkalom-
ból ásót és lapátot fogtak a város vezetői és a Polgármesteri 
Hivatal melletti füves területen egy keskenylevelű kőrist ül-
tettek el. 

- Meg szeretnénk mutatni, hogy nem csak szavakban, de tet-
tekben is hozzájárulunk ahhoz, hogy szebb, tisztább környezet-
ben élhessünk - nyilatkozta dr. Fülöp György polgármester. - 
Ezt fontos dolognak tartjuk, és azt gondolom, hogy minden lo-
kálpatriótának az ügy mellé kellene állnia. Mint ahogy azt sem 
szabad elfelejtenünk, hogy folytatjuk a Zöldülő Tiszaújváros 
Programot is, hiszen az egykor elültetett fák mára megöreged-
tek, balesetveszélyesekké váltak, ezért ezeket ki kellett vágni, de 
megígértük, és be is tartjuk, hogy minden kivágott fát pótolunk. 
Emellett meg kell említeni a 35-ös főút mentén húzódó véder-
dőt, ott is 50-60 éves fák vannak, amik egy nagyobb viharban 
veszélyesek lehetnek. Ezzel a területtel kapcsolatban is vannak 
elképzeléseink, erről tárgyalunk külső támogatókkal, hogy a ter-
vek minél hamarabb megvalósulhassanak. 
A Szent István út 1.-11. számú épület mögötti terület rekonst-
rukciója is elkezdődött. Nem csak parkolóhelyeket és játszóteret 
terveznek oda, hanem egy pihenőparkot is. 
- Egy viszonylag nagy, zöld területet tervezünk arra a területre - 
tudtuk meg Török Lászlótól, a Polgármesteri Hivatal városüze-
meltetési munkatársától. - Ez azt jelenti, hogy 37 darab lombos fát 
ültetünk majd oda, 1648 cserjét telepítünk még, ezek közül lesz 
szoliter-, talajtakaró- és sövénycserje is, illetve évelő lágyszárú-
akból 2696 tő, egyéb lágyszárúból pedig 562 tő elültetését tervez-
zük. Ezen kívül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben 100 fát ültet-
tünk el a város különböző területein. A Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. üzleti tervében is szerepelt 20 fa ültetése, ami szin-
tén megvalósult. Így összesen 120 fával lett zöldebb Tiszaújváros, 
miközben 62-t kellett kivágni a balesetveszély miatt.    
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A tavalyihoz hasonlóan idén is nehéz helyzetbe kerültek a 
gazdák, főleg azok, akik gyümölcstermesztéssel foglalkoz-
nak. A néhány héttel ezelőtti hóesés az idei sárgabarackter-
mést tette tönkre. Akkor még nem volt biztos, hogy minden 
kárba vész-e, mára már tudjuk, hogy csak aranyáron jutha-
tunk majd barackhoz. 

A virágoskert növényei is később indultak el az elhúzódó hideg 
tavasz miatt.   
- Egyre népszerűbbek a mediterrán növények itt nálunk is, ezek 
közül a leanderek viszik a prímet - mondta Tardiné Majoros Zi-
ta, a sajószögedi Éden Kertészet agrártechnikusa. - Mivel még 
mindig lehetnek éjszakai fagyok, én azt tanácsolom, hogy ne 
tegyük még ki a növényt. A napfény persze már jót tesz neki, 
de éjszakára tegyük védett helyre. Ezeket a növényeket nagyon 
megviseli a nagy hőmérsékletingadozás. Az pedig mostanában 
gyakran előfordul, hogy napközben 15-18 Celsius fokot mé-
rünk, éjszaka pedig 0 fok alá esik a hőmérséklet. A muskátli-
kat viszont ilyenkor már ki lehet tenni, mert jól tűrik a mínusz 
négy-öt fokot is. Nem szeretik, de eltűrik, ezért célszerű azokat 
is védett helyre tenni éjszakára vagy letakarni egy kartondoboz-
zal, újságpapírral befedni vagy valamilyen textil szövettel, zsák-
kal megvédeni őket. Hasonlóképpen védhetjük a csemetefáinkat 
is a hidegtől. Amíg kicsik, éjszaka egy szövetzsákkal letakarhat-
juk, hogy ne fagyjon le róla a virág.    
A nagyobb baracktermő területeken füstöléssel próbálták meg-
védeni a gyümölcsfákat a fagytól, de úgy tűnik a hideg volt az 
erősebb. 
- Borzasztó volt a látvány a Tisza-parti kertünkben - mondta Er-
dei Imréné, aki éppen a szederkényi háza előtti virágoskertet 
szépítgette. - A barack, csakúgy, mint tavaly lefagyott, bár idén 
szerintem nagyobb a kár, mert tavaly nem volt ennyire elhúzó-
dó a hideg idő. Az almában és a szilvában reménykedünk még, 
mert azok most kezdenek el virágozni, talán azokon lesz gyü-
mölcs. A zöldségekkel szerintem nem lesz baj. Én elég hamar, 
már februárba el szoktam vetni a hagymát és a borsót. Ezeknek 
nem lett bajuk, szépen kihajtottak.  
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A virágok is fáznak

A vezetékrekonstrukció a Rózsa út 18-30., a Juhar köz 1-7 . és 2-8., a Bethlen G. út 10-16. számú épületeket, valamint az Él-
tes Mátyás Iskolát (Rózsa út 14.) érinti.

4. � Aktuális 2021. április 29.

Sávolyi György optimista. Bízik a ter-
mészetben, a méhekben.

A város vezetése is tett a zöldebb Tiszaújvárosért. 
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Ötvenöt év emberközelből - megtanultunk panelben élni
Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban sze-
retném bemutatni városunk történetét em-
berközelből, olyan interjúkon, elbeszélése-
ken keresztül, amelyeket első kézből, azok-
tól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek 
ezekre az időkre. Oláh György, Tiszaújvá-
ros Pro Urbe Életműdíjasa a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen építőgépész mérnök sza-
kon végzett, így került az Erőmű Beruházá-
si Vállalathoz (ERBE) Gyöngyösre, ahol az 
akkori Gagarin, ma Mátrai Erőművet épí-
tették.

- A Mátra lankáinál nem sok szebb dolog 
van, hogyan jött Leninváros a képbe?
- 1972 novemberében látogattunk el felesé-
gemmel először Leninvárosba, akkor még csak 
kíváncsiságból. A Gagarin Hőerőműben vol-
tam mérnök, ennek a széntüzelésű erőműnek a 
poros lakótelepén laktunk egy néhány négyzet-
méteres szobában. Amikor eljöttünk ide, a Der-
kovits melletti parknál álltunk meg, és még ak-
kor, novemberben is virágzott minden, gyö-
nyörű volt. Beszélgettünk az itteniekkel, hogy 
van-e bölcsőde, óvoda, iskola - mert akkor vár-
tuk a fiam születését -, vannak-e boltok, és úgy 
láttuk, ez egy nagyon jó hely lenne nekünk. 
Amikor befejeződött a Gagarin Hőerőmű épí-
tése, lehetett választani, hogy ki hová szeretne 
tovább menni. Akik a Szovjetunióban végez-
tek, legtöbben az orosz technológiájú Paksot 
választották, a budapestiek Százhalombattát, 
mert nekik az volt közel, én pedig, mint jászbe-
rényi gyerek, Palkonya II. építésére jelentkez-
tem, akkor még így hívták a Tiszai Erőművet. 
Így kerültünk ide az ERBE-vel 1973 januárjá-
ban az erőmű szállóra, ami most az Árpád út1-
7. alatti háztömb.
- 1973 elején hogy állt az építkezés, mi volt 
meg az új erőműből?
- Még nem volt meg a kémény. Az alapozás 
már elkészült, akkor vonult fel a 31-es Állami 
Építőipari Vállalat, és a nagyobb cégek. Tulaj-
donképpen az első mérnök voltam, akit ide he-
lyeztek, fiatalon. Kicsit féltem is, de volt egy 
idős kolléga, aki azt mondta, hogy Gyuri, majd 
a főnököket is ide helyezik, de ők már csak kér-

dezni tudnak tőled. Az erőműből 1978. május 
15-én átkerültem a Városi Tanácsra. Akkor már 
javában épült a 2. számú szomszédsági egység, 
és az új épületek, lakások átadása tartozott hoz-
zánk.
- Ezután következett a Városgazdálkodási 
Vállalat?
- Igen, ez volt a város legnagyobb cége, 1984-
ben kerültem oda. A házkezelési osztályhoz tar-
tozott az épületek üzemeltetése, ők intézték a 
tanácsi házak karbantartását, javítását, a lép-
csőházak kifestését, üvegezését és a felújításo-
kat. Eleinte még a távfűtés is a VGV-hez tar-
tozott, de az később önálló egységként levált. 
A VGV végezte az utak karbantartását, tisztítá-
sát, a hóeltakarítást, és a kertészetet is. Emlék-
szem, hogy a csúcsidőben 272 vagy 274 lép-
csőházunk volt, és volt úgy, hogy közel 100 
takarítónőt foglalkoztattunk. Emellett a régi 
rendszerben még voltak házmesterek is. Hoz-
zánk tartozott az állami, tanácsi lakások kezelé-
se. Sok munka volt, mert az emberek beköltöz-
tek az összkomfortos panellakásokba, de nem 
mindenki tudta helyesen használni ezeket az 
új típusú lakásokat. Volt olyan eset, hogy ki-
hívtak bennünket, mert dugulás volt, jött visz-
sza a lakásokba a szennyvíz. Amikor kibontot-
tuk a csövet, egy egész csirkét találtunk benne 
felakadva. Kiderült, hogy az egyik lakásban a 
fiatal párnak hozott az anyós egy csirkét, a fi-
atalasszonynak pedig nem tetszett a dolog, és 
lehúzta a vécén. Aztán ami nagyon emlékeze-
tes még, amikor egy kisgyerek bedobta a já-
tékmaciját a vécébe, és lehúzta. A maci, per-
sze ahogy megszívta magát vízzel, eldugítot-
ta a szennyvízcsövet. Kibontottuk, és egyértel-
műen kiderült, hogy ez bizony egy játékmackó, 
és akkor már csak azt kellett megkérdezni, me-
lyik lakásban van kisgyerek. De volt olyan is, 
amikor panaszkodott a lakó, hogy penészes a 
szoba. Kimentem, az ablakban belül muskát-
lik tömkelege volt. Megkérdeztem, mikor tet-
szettek utoljára szellőztetni. Hát szoktunk szel-
lőztetni, mondták, de látszott, hogy ott bizony 
soha nem volt szellőztetés. El kellett monda-
ni nekik, hogy a panelben nem szabad elzárni a 
szellőzőnyílásokat. A vécében, fürdőszobában, 
konyhában ott vannak a szellőzők, és sok he-
lyen letakarták, letapétázták. Tulajdonképpen 
tanítani kellett őket, hogy hogyan használjuk 

az összkomfortos lakásokat. A szőnyegpadlóra 
kiöntöttek valamit, az két hét múlva büdös lett, 
és jöttek, hogy büdös van a lakásban. Kimen-
tünk, a szakember pedig rögtön tudta, hogy mi 
a probléma, szőnyegpadlót kell cserélni. Más 
volt az emberek gondolkodása, és talán a 2000-
es évekre jutottunk el oda, hogy miután a laká-
sokat privatizálták, most már sajátjuknak érez-
nek egy házat, egy lépcsőházat. De az időseb-
bek közül még mindig vannak, akik úgy gon-
dolják, ha csöpög a csap, majd jön valaki, és 
ingyen megjavítja. Sok társasháznál panasz-
kodnak, hogy este nincs meleg víz. Azért nincs, 
mert el vannak vízkövesedve a csövek, csak 
ugye ez most már a társasház, a lakók tulajdo-
na, nekik kellene kicseréltetni. A legnagyobb 
feladat pedig a fűtés korszerűsítése, a szigete-
lés korszerűsítése lenne azoknál az épületeknél, 
ahol ez még nincs kész. Ezt kellene megoldani, 
mert ez az igazi takarékosság. Külső burkolás, 
nyílászárók cseréje, az egész fűtésrendszer cse-
réje. Ez nagyon sok pénz, de ha kiszámolnánk, 
lehet, hogy a hitelt, amit felvesznek rá, fedez-
né a megtakarítás.
- A szemetet is a VGV vitte el, emlékszem az 
egyik május elsejei felvonuláson a narancs-
sárga szemeteskocsik annyira megtetszet-
tek nekünk gyerekeknek, hogy az egész ovi-
ban megfogadták a fiúk, hogy kukások lesz-
nek.
- Mennyit kellett buherálni a srácoknak, hogy 
működjenek azok az autók! De május 1-jé-
ről nekem inkább az jut eszembe, hogy volt 
a VGV-nél egy stencilezőgép. Ez olyan, mint 
egy másológép, akár röplapokat is lehetett vol-
na sokszorosítani vele. Május 1-je előtt egy 
pár nappal felsőbb utasításra ezeket a stencile-
zőgépeket össze kellett szedni, és el kellett zár-
ni, nehogy az ellenség valami illegális anyagot 
terjesszen. Ezen aztán jókat nevettünk, mert ha 
valaki rendszerellenes anyagot akart volna sok-
szorosítani, azt nyilván megcsinálhatta volna, 
mondjuk márciusban is. De nem, április utolsó 
napjaiban a stencilgépet el kellett zárni még a 
’80-as években is.
- Közeledett a rendszerváltás, amikor az ál-

lam felajánlotta megvételre a tanácsi lakáso-
kat. Hogyan történt ez a folyamat?
- A tanácsi kezelésben lévő állami lakásokat a 
VGV értékesítette a lakóknak. Ez már a taná-
csi időszak végén volt, és nagy tömegben, na-
gyon gyorsan kellett eladni ezeket a lakásokat. 
Egy 60 lakásos épületben, amikor már 40-42 
lakást megvettek, megalakítottuk a társasházat, 
és átadtuk kezelésbe a közös képviselőnek. Egy 
probléma volt, ahogy már említettem, hogy az 
állam olcsón értékesítette a bérlakásokat, de 
nem fektetett kellő hangsúlyt arra, hogy tájé-
koztassa az embereket, hogy a fenntartás on-
nantól a lakók, azaz a tulajdonosok dolga lesz.
- Magyarországon a társasházak általában 
számozva vannak, de itt Tiszaújvárosban 
nevük van. Ha jól tudom ez Gyuri bácsi öt-
lete volt?
- Amikor az Árpád úton megszűnt az erőműves 
munkásszálló, átköltöztünk az Április 4. köz 
7-be. Ezeket a lakásokat is eladta az állam a la-
kóknak, és társasházat kellett alakítani. Ez lett 
a város első társasháza, Panel társasház néven. 
Megkértek, hogy legyek közös képviselő, mint 
szakmabeli, és ahogy alakultak az újabb társas-
házak, nevet adtunk nekik - Fenyő, Tölgy, Fé-
szek, Torony. Arra már nem emlékszem, hogy 
ezt ki találta ki, és mi alapján neveztük el, de 
az biztos, hogy én ragaszkodtam hozzá, hogy 
legyen nevük, hogy meg lehessen őket külön-
böztetni.

Surányi P. BalázsOláh György

Minden (szellőző)lyukba egy dugó? Helytelen.A 2. számú szomszédsági egység B tömbje.

Akkoriban az Árpád út 1-7. ERBE szálló volt.
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„El kellett mondani nekik, hogy a pa-
nelben nem szabad elzárni a szellő-
zőnyílásokat. Tulajdonképpen taní-
tani kellett őket, hogy hogyan hasz-
náljuk az összkomfortos lakásokat.”

„A Derkovits melletti parknál álltunk 
meg, és még akkor, novemberben is vi-
rágzott minden, gyönyörű volt.”

„Sok munka volt, mert az emberek 
beköltöztek az összkomfortos panel-
lakásokba, de nem mindenki tudta 
helyesen használni ezeket az új típu-
sú lakásokat.”



Mézeskalács, amigurumi, dieselpunk és rap
A tavalyi év sokáig emlékezetes marad, a fi-
atalok még az unokáiknak is mesélni fogják 
a hosszú hónapokat, amikor minden bezárt, 
és a kulturális programok száma erősen kö-
zeledett a nullához. Se mozi, se koncert, se 
kocsma, étterem vagy kávézó... Füredi Zsu-
zsanna, a tiszaszederkényi Karantén Ki Mit 
Tud? szervezője meséli, hogy ebben a hely-
zetben a műsor online változata viszont ala-
posan megmozdította a várost.

- A Ki Mit Tud? békeidőben már hat éve mű-
ködött Tiszaszederkényben, de tavaly, amikor 
március 16-án bezárt az ország, már csak meg-
hirdetni tudtuk, megvalósítani nem - mondja 
Füredi Zsuzsanna. - Idén ismét hasonló a hely-
zet, de mivel ez egy annyira jó, igazi közösség-
építő program, most már nem akartuk elenged-
ni, hanem azt mondtuk, megrendezzük online 
formában. Egyetlen kérésünk az volt a pályáza-
tokkal kapcsolatban, hogy az alkotás a karan-
tén ideje alatt, tehát az elmúlt egy évben szü-
lessen. Egy alkotó három munkával jelentkez-
hetett. Előadóművészeti kategóriában 20 videó 
érkezett, 46 alkotóművész pedig összesen 121 
pályaműről küldött fotót.

Generációk együttműködése

- Az előző évekhez képest, nagyobb számú 
jelentkező volt?
- Egy picivel több. Érdekes, hogy ez a mosta-
ni helyzet jobban megmozdította az embere-
ket. Persze van a jelentkezők között olyan is, 
aki évek óta részt vesz, de most nagyon sok, 
számunkra teljesen ismeretlen emberrel is ta-
lálkoztunk.
- Hogyan történt a zsűrizés?
- Amikor meghirdettük a műsort, azt gondol-
tuk, ha összehasonlítható pályamunkák fog-
nak érkezni, akkor szakmai zsűrit hívunk. De 
amikor lezáródott a pályázat, azzal szembesül-
tünk, hogy elképesztően sokszínű munkák ér-
keztek be. Úgy éreztük, annyira különbözőek, 
hogy nem lehet őket összehasonlítani. Meg le-
hetne versenyeztetni egy hétéves kislány fes-

tett húsvéti tojásait egy felnőtt hímzéseivel, de 
úgy gondolom, ez csak rossz érzéseket keltene. 
Ezért úgy oldottuk meg a zsűrizést, hogy min-
denkit saját magával versenyeztettünk meg - 
egy pályázó három alkotásából kiválasztottuk, 
hogy melyiket találjuk a legjobbnak, legszebb-
nek. Minden pályázóval kapcsolatba kerültem, 
beszéltünk telefonon, interneten, és ezekből a 
beszélgetésekből azt éreztem, az emberek nem 
versengésre vágynak, vagy arra, hogy legyőz-
zék egymást, hanem csak meg szeretnék mu-
tatni, mit készítettek. Arra gondoltunk, hogy 
ezek között a körülmények között inkább pozi-
tív megerősítést szeretnénk adni mindenkinek, 
örülni egymás munkájának, alkotásának.
- Hol nézhetjük meg a beérkezett pályáza-
tokat?
- Online formában, tehát videókon és képe-
ken érkeztek a művek, így a bemutatásuk is eb-
ben a formában történik. A Derkovits Művelő-
dési Központ honlapjára, és Facebook oldalá-
ra is feltettük, csoportosítva, névvel, rövid le-
írással. Minden alkotást bemutatunk, nem sze-
lektáltunk, azért, hogy minden pályaművet lás-
son a város, a közösségünk, és ahogy említet-
tem, mindenkitől ki is emeltünk egy alkotást.
- Ha mindenki nyert, akkor mindenki díjban 
is részesül?
- A díjazás kezdetektől fogva úgy történik, hogy 
megkeresünk tiszaújvárosi cégeket, intézmé-
nyeket, egyéni vállalkozókat azzal a kéréssel, 
hogy ha szeretnék támogatni a helyi kultúrát, 
akkor ez a rendezvény nagyszerű alkalom erre. 
Mindenkinek elmondjuk, hogy nem pénzt ké-
rünk, hanem ha tudnak valami tárgyi felajánlást 
tenni, akkor mi azt szívesen fogadnánk, és to-
vábbítanánk a jelentkezők felé. Így rengetegen 
segítettek, sok tárgyjutalmat kaptunk. Maga az 
alkotóközösség is nagyszerű, de az adakozók-
ból is egy csodás csapat jött össze. Fantaszti-
kus, hogy ilyen jó ez a város, jó dolgok történ-
nek, segítenek az emberek, mindenki a maga 
módján - összesen huszonnégy helyről kaptunk 
ajándékot. Minden pályázónak személyre szóló 
oklevelet készítettünk, és megpróbálunk min-
denkit személyre szólóan megjutalmazni a fel-
ajánlott ajándékokból. És még egy dolgot hadd 

mondjak el, amivel találkoztam, és végtelenül 
jó érzéssel töltött el - a generációk együttmű-
ködése. Egy idősebb ember nem tud egyszerre 
hangszeren is játszani, és videofelvételt is ké-
szíteni magáról, azt pedig okos telefonnal be-
küldeni nekünk. Gyerekek, unokák segítettek, 
és olyan jó felvételeket csináltak, igazi csalá-
di összmunka volt. Azt érzékelem, hogy a fiata-
lok nagyon büszkék az idősek alkotásaira, pro-
dukcióira. Annyira jó érzés, hogy nem hagyják 
el az idősebbeket, hanem segítenek.

Futurisztikus makettek

Kovács György három éve Tiszaújváros lakója. 
Prügyről költözött ide, és nagyon megszerette 
a várost. A Karantén Ki Mit Tudra? egy robot, 
és egy futurisztikus jármű makettjével jelent-
kezett.
- Gyerekkorom óta makettezek, akkoriban 
NDK gyártmányú, olcsó, pár darabból össze-
rakható repülőgépeket lehetett kapni, azokkal 
kezdtem - meséli. - Aztán tíz-tizenöt évvel ez-
előtt átálltam - én csak úgy hívom - a hulla-
dék makettezésre, mert tulajdonképpen kido-
bott dolgokból, dezodoros flakonból, öngyúj-
tó alkatrészekből, elektronikai eszközökből ké-
szítem a műveimet. Abból dolgozok, ami a ház 
körül található. Sokan viccelődnek is velem, 
ha ismerősökkel találkozom, akkor a kezembe 
nyomnak egy-két elektronikai dolgot, hogy ez 
biztos jó lesz neked valamire, fel tudod hasz-
nálni.
- A steampunk kultúrából jött az ötlet?
- Igen, nagyon kedvelem a steampunkot, illetve 
a dieselpunk formavilágot is, ezekből sokat tu-
dok meríteni. Amíg a steampunkban a gőzgép 
és a réz alkatrészek a fő irányvonal, addig a di-
eselpunk már modernebb, például robbanómo-
toros járművek vannak benne.
- Hol nézhetjük meg a makettjeit?
- Magyarországon már hagyománya van a 
makettkiállításoknak. Miskolcon van egy egye-
sületünk, velük szoktunk kiállításokra járni. 
Egyéni kategóriákban indulunk, mert van, aki 
hajókat, van, aki autókat, mások harci jármű-
veket készítenek, én pedig fantázia járműveket. 
Van egy Facebook oldalunk Miskolci Maket-
tezők néven, és egy makettfesztival.com web-
oldalunk, a kiállításokon kívül ott is meg lehet 
nézni minket.

Bánatzene, örömzene

Vékony Kristóf nyolc éve él Franciaországban. 
Évek óta foglalkozik szövegírással, rappelés-
sel.
Néhány hónapja készült el a Szemben Az Árral 
című száma, melyet először csak szűk körben 
osztott meg, de szülei és ismerősei javaslatára 
benevezte a Karantén Ki Mit Tudra?.
- Tiszaszederkényben nőttem fel, Tiszaújváros-
ban jártam iskolába, és ott laktam egészen 18 
éves koromig - mondja Kristóf. - Akkor döntöt-
tem úgy, hogy szerencsét próbálok, és eljöttem 
Franciaországba. Az elején nagyon nehéz volt, 
mert nem beszéltem a nyelvet, csak angolul 
tudtam, de minden ismerősöm Angliába ment, 

engem az nem vonzott annyira. Most Lyon és 
Marseille között lakok egy kisvárosban.
- A rappelést már ott kezdted?
- Nem, 13-14 éves korom óta írok szövegeket, 
és az akkori technológiának megfelelően egy 
telefonnal, hangrögzítő alkalmazással vettem 
fel a szövegeimet, majd raktam alá zenei ala-
pot. Komolyabban itt Franciaországban kezd-
tem el foglalkozni vele, vettem hozzá technikát 
- mikrofont, szoftvert, eszközöket, hogy rögzí-
teni tudjam a számaimat.
- Hallgattam a Sound Cloudon a számaidat, 
öt-hat évvel ezelőtt elég sok dalt fölraktál, 
aztán volt egy nagy szünet, és mintha most 
kezdtél volna el megint számok írásával fog-
lalkozni?
- Az alatt az időszak alatt is foglalkoztam vele, 
csak nem fejeztem be teljesen a munkát, inkább 
azt mondanám, hogy azok a számok, amiket az 
utóbbi hónapokban raktam fel, ennek az öt év-
nek az összefoglalói. Mindig írtam szövegeket, 
mindig jegyzetelgettem a kis rímes füzetembe, 
nem tűnt el a zene az életemből. Nagyon zenei 
beállítottságú ember vagyok - ha rosszul érzem 
magam, akkor azért hallgatok zenét, ha örülök, 
akkor azért. Mindig is kiírtam magamból, amit 
belül éreztem - ha valami nyomott, vagy vala-
mit meg szerettem volna osztani. Amikor ki-
kerültem ide, akkor sok számot felvettem, és 
a legtöbb téma erről, az eljövetelemről szólt, 
meg arról, amiket még akkor tapasztaltam. Az 
új dalok pedig nyilván újabb időszakot próbál-
nak magukba foglalni.
- Az alapokat, a zenét is te írod, vagy azt va-
lahonnan megveszed, valaki írja neked?
- A zenei alapokat nem én csinálom, ezekért fi-
zetni kell. Vannak emberek, akik ezzel foglal-
koznak, zenei alapokat csinálnak énekeseknek 
vagy rappereknek. Meg lehet őket kérni, hogy 
csináljanak zenét egy bizonyos stílusban. Ál-
talában úgy szokott lenni, hogy meghallgatok 
5-10 alapot, kiválasztom, melyik tetszik, és ar-
ra megszületik a fejemben egy dallam. Van egy 
elképzelésem, hogy nagyjából milyen legyen, 
és akkor megírom rá a szöveget.

Surányi P. Balázs

Bella és Bonifác - Szabóné Nánási Zsuzsan-
na amigurumi nyuszijai. A kedvencem: szép is és finom is - Kása Henrietta mézeskalács házat készített.

Kovács György varázslata után életre kel-
nek a hulladékok.

Vékony Kristóf előadóművészeti kategóriá-
ban egy rap dallal pályázott.

Fantáziajármű hulladékból.
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Megállította a pillanatokat
Húsz különleges lány, hölgy, húsz iga-
zán rendkívüli pillanat. Ezeket kínál-
ja Izsák Csaba fotókiállítása a Derko-
vits ablakaiban. A fotókat a Kazinczy 
út felőli oldalon lehet megnézni, járvá-
nyügyi szempontból kerültek ide, de 
azáltal, hogy nem klasszikus módon és 
helyen rendezték be, talán még több 
emberhez is eljutnak a képek. 

Izsák Csaba képeivel nap, mint nap talál-
kozhatunk a közösségi oldalakon, tiszaúj-
városi csoportokban. Legtöbbször a vá-
rosról készült képeit, sport- és portréfotó-
kat tesz közzé, különleges látásmódja so-
kak tetszését elnyerte.
- Egész kiskoromban kezdtem el fotóz-
ni - mondta Csaba -, az egyik nagybá-
tyám hobbifotós volt, ő otthon hívta elő 
a képeit is. Már ekkor vonzott a fotózás, 
emlékszem, amikor mentünk hozzá nya-
ralni, már én is fotóztam. A természet-
ben, a strandon, családi rendezvényeken. 
A nagybátyám saját kis laborjában azt is 
megmutatta, hogy hogyan kell előhívni 
ezeket. 
- Mikor kezdtél el komolyabban fotóz-
ni? 
- Nagyon régóta fotózok, két éve viszont 
tettem egy nagyobb lépést, és sokkal aktí-
vabban fotózom. Szeretem a természetet, 
ha elmegyek kocogni, közben is azt figye-
lem, hogy milyen a búza, a pipacs, meg-
nézem, hogy milyen színe van, mikor van 
naplemente, napfelkelte, hogyan tudnék jó 
képet csinálni. A sport- és természetfotózás 
után másfél éve már portrékat is készítek. 

- Erre a kiállításra portrékat hoztál 
magaddal. Ez most a kedvenced?
- Nagyon szeretem a portrékat, de a sport 
az, ahol igazán jól érzem magam. 
- Miben látod másként az embereket? 
- Ha portrét készítek, megpróbálom azt 
látni, amit te szeretnél magadról. Sze-
retem az elkapott pillanatokat, a spon-
tán dolgokat. Az egyik kedvenc képem is 
spontán, a hölggyel kimentünk egy tuli-
pános területre, elkészítettük a képeket, 
kész volt már minden, amit megálmod-
tunk. A nap végén pedig a lány nekitá-
maszkodott az autónak, ekkor készült ez 
a kép. Nincs beállítva, egyszerűen csak 
elkészült. Ebben én azt látom, hogy ter-
mészetes és visszaadja a valóságot. Sok 

fórumon megjelent már ez a kép és pozi-
tívak a visszajelzések. A másik nagy ked-
vencem a Tisza-parton készült, egy cuki, 
helyes, kedves kislányról készítettem fel-
vételeket. Végig vidám volt, ugrált, egy 
igazi kis hercegnő, minden perc öröm 
volt vele. 
- Nehéz volt kiválogatni, hogy milyen 
fotókat hozz magaddal? 
- Nehéz volt kiválogatni azt a húsz höl-
gyet, hogy kikről hozzak képeket, és per-
sze a fotók közül is nehéz volt. Számom-
ra mindegyik kedves, mindnek megvan a 
maga története, szívem szerint nem hagy-
tam volna ki senkit. 
Izsák Csaba Megállítani a pillanatot című 
kiállítása május 6-áig látható a Derkovits 
Művelődési Központ Kazinczy út felőli 
ablakaiban. 

Fodor Petra

A hatodik legjobb szónok
a Kárpát-medencében

Kelemen Alíz, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium tanulója hét megyét képviselve 
jutott az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónok-
verseny döntőjébe, ahol a 6. helyezést szerezte meg.
A versenyzők a verseny napján, április 14-én 15:00-kor kap-
ták meg a feladatot, majd 30 perc felkészülési idő után videó-
ra rögzítették a kapott idézethez kapcsolódó 5 perces beszédjü-
ket, amit még aznap 17:00-ig kellett feltölteniük az internetre. 
Az eredményhirdetést YouTube-on keresztül közvetítették áp-
rilis 17-én.
Alíz felkészítő tanára Remeczki Adrienn.
Gratulálok a szép eredményhez!

Szaniszló László
intézményvezető

Kelemen Alíz beszéde:
„Gyorsan találunk olyan barátokat, akik segítenek nekünk. De 
csak lassan érdemeljük ki azokat, akik a segítségünket kérik” - 
írta Antoine de Saint-Exupéry

Tisztelt Közönség! Kedves Zsűritagok!
Életünk során emberi kapcsolatok számos fajtáját építjük ki, vé-
leményem szerint pedig ezek közül a legfontosabb kapcsolat-
fajták közé tartozik a barátság. De mit is jelent a barátság fogal-
ma valójában?
Talán ritkán tesszük fel magunkban ezt a kérdést. Kik a bará-
taink? Azok, akikkel szabadidőnk nagy részét töltjük? Esetleg, 
akiknek eláruljuk titkainkat? Vagy azok, akiknek a társaságában 
feltöltődünk, és őszintén jól érezzük magunkat?
Részben talán valóban ezt takarja a barátság fogalma. Igazán 
mélyen belegondolva azonban mégis sokkal több ennél. Szá-
momra a barátok nem csak az örömteli, közös időtöltést és az 
órákon át tartó, felhőtlen beszélgetéseket jelentik. A barátaim 
azok az emberek, akik előtt ebben az elvárásokkal teli világban 
merek gyenge lenni.
A barátaim előtt nem kell szégyellnem magam az esetleges bot-
lások miatt. Nem kell magyarázkodnom a tetteimért, és nem kell 
bizonyítanom számukra semmit sem. Ők azok, akik feltétel nél-
kül elfogadnak esendő, gyengeségekkel rendelkező önmagam-
ként és pontosan ezért ők azok, akik elsőként jönnek számítás-
ba, amennyiben segítségre van szükségem. Segítséget kérni ne-
héz dolog. 
Ahogy Antoine de Saint-Exupéry idézetében is olvashatjuk 
azonban, elérni, hogy valaki a segítségünket kérje, még ennél 
is nehezebb. Ehhez nem csak bíznia kell bennünk, hanem fel-
vállalni mindazt a tökéletlenséget, amely láttatni engedi a má-
sik fél számára, hogy valójában mind gyenge, esendő emberek 
vagyunk csupán. 
Ezt pedig olykor még magunknak is nehéz beismerni.
Tisztelt Hallgatóság!
Végzős gimnazistaként gyakran gondolok félve a jövőre. Bi-
zonytalanságomra és félelmeimre mégis akad gyógyír. A baráta-
im. Őket az életemben tudva pedig azt kell mondanom, bár sa-
ját születendő büszkeségünkből kifolyólag nehéz feladat lehet 
ledönteni falainkat mások előtt, mindenképpen megéri. Ezáltal 
érdemeljük ki azt az értékes kincset, hogy mások is bizalommal 
fordulhassanak felénk és ezáltal kerülünk közelebb ahhoz a cso-
dához, amely a legszörnyűbb napokat is képes megédesíteni, és 
amelyet hétköznapi nyelven csak barátságként emlegetünk.
Köszönöm szépen a figyelmet!

Kiss nagy sikere
zongorán

Pápán rendezték meg a Zeneiskolai Bartók Béla Országos Zon-
goraversenyt, ahol a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskola 
tanulója, Kiss Eszter ezüst minősítést ért el.
Felkészítő pedagógus: Rogl Béláné.
Ezúton is gratulálunk a sikeres szerepléshez. 

Hok Csaba
intézményvezető

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a 2021/2022-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 2021. június 4-ig lehet a http://eugyintezes.e-kre-
ta.hu/kezdolap oldalon, (A jelentkezési lap letölthető az isko-
la honlapjáról)

Hok Csaba
intézményvezető

A Tisza TV műsora 

Április 29., csütörtök
10:00 Közvetítés a polgármesteri döntésekről

Utána: A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Tűz a műanyagüzemben - Baleset a 35-ösön - Te-
rasznyitás - Oltások, járványhelyzet - Juhar-közi távhő re-

konstrukció - Fagykárok a kertekben  -  Zöldülő Tiszaújváros 
- Május 1.  -  Megjelent az Évkönyv

 Hétről-Hétre: Szabadabban a szabadban - Érettségi véghajrá 
- Retro Leninváros: Bartók, a fotós -   Népviselet napja - Ka-

rantén Ki Mit Tud? alkotóművészetből - Anyák napjára
Utána: A polgármesteri döntések ismétlése

Április 30., péntek
18:00 Sport: a Tiszaújváros - BVSC- Zugló bajnoki labdarú-

gó mérkőzés közvetítése felvételről 

Május 5., szerda
18:00 Héthatár: Polgármesteri döntések - Járványügy - Érett-
ségi - Szűrések a járvány idején - Szúnyoghelyzet - KEF kon-

ferencia - Majális - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Szezonnyitás a kikötőben - Retró Lenin-

város - Női foci újratöltve - Sárkányhajózás 
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel  

Május 6., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A nap végi spontán fotó, természetes, valódi.

2021. április 29. Kultúra � 7.

Kelemen Alíz

Izsák Csaba első kiállításán.

Egy vidám kis hercegnő - élmény volt fotózni.



Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.május

MÁJUS Helye Ideje Kinek a részére
03. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező.
04. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező.
05. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező.
10. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és al-
kalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 07.30 - 9.00 és 
14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés

18. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
19. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők
20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
25. kedd Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és al-

kalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező
31. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  el-
fogadunk! Maszk használata kötelező!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS 
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározott időre (GYES-en lévő kolléga helyettesítésére) törté-
nő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános ápoló és asszisztens
Előnyt jelent: 
- OKJ ápoló végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. május 26.
- Elbírálás határideje: 2021. május 31.
- Az állás betölthető: 2021. június 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50170-2/2021., valamint a munkakör megnevezé-
sét: „állandó helyettes”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Táboroztatási támogatás 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjó-
léti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alap-
ján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban ré-
sze-sülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén 
működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú 
köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vala-
mint állami vagy egyházi köznevelési intézmények által szer-
vezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik törvényes kép-viselője 
a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelen-tett lakóhellyel rendelkezik, és a 
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvi-
telszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

A táboroztatási támogatás értékhatárai és mértéke: 
Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft) 

Támogatás mértéke a tábo-
rozási költség

0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén 
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a tábo-
rozási költség

0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

A kérelmek benyújtása 2021. június 30. napjáig lehetséges. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra 
történő jelentkezést köve-tően nyújtható be. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
épületében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

GYÓGYMASSZŐR
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség, büntetlen előélet, egészség-
ügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. május 26.
- Elbírálás határideje: 2021. május 31.
- Az állás betölthető: 2021. június 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50171-2/2021., valamint a munkakör megnevezé-
sét: „gyógymasszőr”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

UH, RTG ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő ki-
kötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
- röntgen asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. május 3.
- Elbírálás határideje: 2021. május 6.
- Az állás betölthető: 2021. május 10.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50179-2/2021. , valamint a munkakör megnevezé-
sét: „UH, RTG ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Ebek összeírása
Tisztelt Ebtartó!

Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján 2021. má-
jus 03. és június 30. közötti időszakban történik az ebek ösz-
szeírása a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony 
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köte-
les az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. 
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnában 
(Bethlen G. út 7.), 
- Tiszaszederkény városrészben a művelődési házban elhe-
lyezett urnában munkaidőben,
- Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban el-
helyezett urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván a kötelezettségének eleget tenni, 
az adatlapot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu), vagy az Önkormányzat (www.tiszauj-
varos.hu) honlapjáról és kitöltve elküldheti a toroklg@tujva-
ros.hu e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei összeírást megelőzően teljesí-
tett adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával 
meg kell ismételnie! 
Az adatlapok leadásának határideje: 2021. június 30. 
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármeste-
ri Hivatal az elkövetkező időszakban a közterület-felügyelők 
bevonásával célellenőrzések során ellenőrzi. 
Az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértést elkö-
vető ebtartókkal szemben az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§ (1b) pontja alapján 
kedvtelésből tartott állat (eb) esetében 75.000.-Ft összegű ál-
latvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata 
az összeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendé-
szeti hozzájárulás bevezetését.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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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. 

 Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
gazdasági igazgató-helyettesi beosztás

ellátására. 
A megbízás kezdő időpontja: 2021. október 1.
Megszűnésének időpontja: 2026. szeptember 30. 
Pályázati feltételek:
-  Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, 
mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

intézményvezetői  beosztás ellátására.

A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31. 
Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség, 
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves 
szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, 1 havi munkaidő keretben, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Elsősorban a Derkovits Művelődési Központ nyilvános mel-
lékhelyiségének takarítása, illetve a hajléktalanszálló és nappali 
melegedő épületében takarító kolléga helyettesítése. 
• Továbbá a színházterem, öltözők, irodák, folyosók, mellékhe-
lyiségek takarítási feladatainak ellátása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-4/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 05. 09
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 05. 12.
Az állás betölthető: 2021. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Takarító munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ 

MUNKAKÖR 
Betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 

szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatá-
sa alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpon-
tok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálóza-
tok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társas-
házakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. 
légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 

• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” fel-
tüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 70/333-7773

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi 
Gyógy-és Strandfürdőben

RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR 
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 

szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő vízgépésze-
ti, technikai berendezéseinek kezelése, folyamatos ellenőrzé-
se, fűtési rendszerek, víz-és szennyvíz rendszerek berendezé-
seinek folyamatos ellenőrzése, gyógy- és strandmedencék üze-
meltetése. A munkavégzés 12 órás nyújtott műszak megszakí-
tás nélküli munkarendben történik.
Pályázati feltételek:
• gépésztechnikusi végzettség vagy érettségi bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
• úszómedencék üzemeltetésében szerzett gyakorlat,

• uszodamesteri végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titwkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „rendszerkezelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Szénégető István fürdő üzemvezető: +36-49/540-326

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő 
bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükséges-
ség és arányosság követelményének figyelembe vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszély-
helyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelem-
mel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előrelátható-
lag a 2021. április 29-ére tervezett rendkívüli képviselő-testületi 
ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, ösz-
szhangban 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.
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvosigazgatói 
munkaköréhez kapcsolódó döntés meghozatalára
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával érintett te-
rületek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a módosítá-
sok körének kiterjesztésére 
4. Javaslat a civil szervezetek támogatását célzó pályázattal kap-
csolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézmény-
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vo-
nulása miatti megszüntetésére. 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapo-
zó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben 
az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármes-
ter által hozott döntések 2021. április 29-ét követően az Önkor-
mányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak. 

Polgármesteri 
döntéshozatal

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályá-
zatot hirdet a 2020/2021-es tanév II. félévére A TISZAÚJVÁ-
ROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐIS-
KOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-es 
tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
•  tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több fél-
év eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. május 31. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett Mecénás gyűjtődobozba    
(Kérjük zárt borítékban benyújtani a pályázatot.)
- vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre.
(A koronavírus-járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használa-
ta kötelező!)
Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
• pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• a 2020/2021-es tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj
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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

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is

 megjelenik lakossági  apróhirde-

tése,  amennyiben azt  

a Tisza TV  Képújságában  

legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
HASZNOS TAVASZI TUDNIVALÓKRÓL

ELLENŐRIZZE TAVASSZAL IS AZ IVÓVÍZMÉRŐT ÉS AZ IVÓVÍZMÉRŐ AKNÁJÁT!

MIÉRT AJÁNLJUK AZ ELLENŐRZÉST?
• A házi ivóvízhálózat részét képező ivóvízmérő-akna tisztán tartásáról és az ivóvízmérő 
épségének megőrzéséről a felhasználó köteles gondoskodni. 
• Érdemes megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerülhető legyen az ivóvízmérő-óra 
meghibásodásának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költsége. 
• Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakembereinek javaslata alapján a tartós 
fagyok elmúltával célszerű megvizsgálni az akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
• Az akna alapos kiszellőztetésével az ivóvízmérő megóvható a korróziótól. 
• A kerti csapot csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várható fagy, ugyanis a 
hideg jelentősen károsíthatja a szerkezetet. 
• Az ÉRV. Zrt. munkatársai gyors és egyszerű megoldást javasolnak az állapotellenőrzésre és a 
hálózat tesztelésére: 
 A felhasználók zárják el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és  
 vizsgálják meg az ivóvízmérőt.
 Ha a legkisebb csillagkerék ennek ellenére pörög, akkor valahol szivárgás lehet a  
 hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. 
 Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez az ivóvízmérő, akkor is meghibásodás  
 feltételezhető a hálózaton.
 Ebben az esetben is szükséges a baj forrásának felkutatása, és a hibás szerelvény vagy 
 vezeték megjavíttatása. 

PROBLÉMA ESETÉN
Központi hibabejelentés 0-24 óra között: 06-80-224-242/1-es menüpont vagy diszpecser@
ervzrt.hu elérhetőségeken. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a szerkezetek rendeltetésszerű működtetése közös 
érdekünk, ezért legalább havonta ellenőrizze az ivóvízmérő-óráját!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

Tisztelt Olvasó!
  Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
ványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 
szükséges kitöltenie.

  Adószám: 18412262-1-05
  Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával

 a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Gépszerelő-szivattyúszerelő lakatos, 
gépésztechnikus 

Munkavégzés helye: Százhalombat-
ta-Budapest vagy Tiszaújváros 

Feladatok: 
Forgógépek (szivattyú, kompresszor, 
turbina, fúvó, ventilátor, stb.) szerelésé-
ben, karbantartásában való aktív részvé-
tel 

Elvárás: 
Legalább gépésztechnikus/lakatos vég-
zettség 
Minimum 5 éves szakmai gyakorlat for-
gógépek karbantartásában 
Jó felhasználói szintű számítástechnikai 
ismeretek (Word, Excel, Outlook stb.) 
Legalább B kategóriás jogosítvány

Elérhetőség: tlw@tlw.hu, magyar.ba-
lazs@tlw.hu 

10. � Vegyes 2021. április 29.



Idegenben törték meg a jeget
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 31. fordulójában a Mezőkö-
vesd Zsóry FC II vendégeként lépett 
pályára a Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros. A fürdővárosok csatájában a Ger-
liczki tanítványok voltak jobbak, akik 
2020. november 22. után arattak újabb 
idegenbeli győzelmet és négy nyeretle-
nül megvívott találkozó után kasszíroz-
ták be újból a 3 pontot. 

Nem volt könnyű helyzetben a találkozó 
előtt az újvárosi tréner, hiszen 6 játékos 
hiányzott a csapatból. Márton és Lőrincz 
eltiltás, Kundrák, Kerekes, Kristófi és Be-
ne sérülés miatt nem állhatott a vezető-
edző rendelkezésére, aki 5 sárgalapja mi-
att szintén nem ülhetett le a kispadra. A 
kövesdiek mindössze 4 alkalommal győz-
tek ebben a szezonban és a forduló előtt 
az utolsó helyet foglalták el. A tiszaújvá-
rosi alakulat tizenkét sikerrel rendelke-
zett, de intő jel volt számukra az a tény, 
hogy ősszel a Mezőkövesd nyerni tudott 
otthonukban. Az előjelek, tehát nem vol-
tak éppen a legkedvezőbbek, de tavaly 
ősszel egyszer már nehezebb helyzetben, 
erősebb ellenféllel szemben is sikerült ki-
csikarni az idegenbeli sikert. 
Jól kezdték a mérkőzést a vendégek, már 
a 19. percben megszerezték a vezetést. 
Benke adott középre, a beadásra Lakatos 
érkezett, aki 8 méterről a hálóba talált, 
0-1. A folytatásban is sokkal aktívabbak 
voltak a vendégek és többször veszélyez-
tették a hazai kaput. A félidő hajrájában, a 
43. percben Vámost buktatták a 16-oson 
belül. A szabálytalanságért megítélt bün-
tetőt Gelsi lőtte a vetődő kapus mellett a 
sarokba, 0-2.
A második játékrészt egy gyors góllal 
kezdték a házigazdák. A 49. percben egy 
balról belőtt labdát továbbított Takács 
Tóth Cs. felett a hálóba, 1-2. A bekapott 
gól egy pillanatra megfogta a Tiszaújvá-
rost, úgy tűnt újból nyílt lesz a  találko-
zó, de aztán rendezte sorait a gárda és a 
mezőnyben jól megtartva a labdát őrizte 

előnyét. A 70. percben - mint később ki-
derült - eldőlt a 3 pont sorsa. Ezúttal Pap 
adott középre, és Lakatos közelről meg-
lőtte második gólját, 1-3. A találkozóból 
hátralévő 20 percben már nem született 
újabb találat, a Tiszaújváros, így 4 fordu-
ló után ízlelhette meg ismét a győzelem 
ízét. Gerliczki Máté együttese 44 pont-
tal már a 9. helyen áll. A folytatásban lap-
zártánk után a BVSC-Zugló ellen hazai 
mérkőzést játszik csapatunk, majd május 
2-án vasárnap Sényőre látogat. 

Mezőkövesd II. - Tiszaújváros 
1–3 (0–2)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. V.: Hor-
váth M.
Mezőkövesd Zsóry FC II: Kemenes - Se-
res, Burai, Iszák, Serderov (Juhász), Tóth 
D., Baranyi, Horváth T. (Lekli), Gíber, 
Porkoláb (Lénárt), Takács. Edző: Takács 
Péter.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Vincze, Csernák (Tóth Á.), Gelsi, Pap, 
Bussy (Vitelki), Tóth S., Benke, Tóth 
M. (Horváth T.), Lakatos, Vámos. Edző: 
Gerliczki Máté.
Takács Péter: Nem akarom bántani a srá-
cokat, csinálják becsülettel a dolgukat, de 
a fiatal játékosaim még nem érettek a fel-
nőtt focira, jó pár játékosom pedig nem 
érett az NB III-ra. Rúgatjuk a gólokat 
az ellenféllel, így nem lehet más a vége, 
mint vereség.
Gerliczki Máté: Magabiztosan és jól ját-
szottak a srácok, gratulálok a megérde-
melt győzelemhez. Önbizalmat kell, hogy 
adjon mindenkinek a siker, mert nagyon 
kemény ellenfelei szeretnénk lenni min-
den vetélytársunknak a folytatásban.

A 31. forduló további eredményei:
Eger - Tiszakécske 1-1

Balassagyarmat – Cegléd 1-0
Tiszafüred - Kisvárda II. 0-1

SBTC - Sajóbábony 3-0
BVSC-Zugló - DVSC II. 2-2

Sényő - DVTK II. 2-0
Putnok - Jászberény 0-0
Tállya - Gyöngyös 2-0

Hatvan - Füzesgyarmat 1-2

Következik a 33. forduló:
2021. május 2., vasárnap 
17:00 Tállya - DVTK II. 

17:30 Eger - Balassagyarmat 
Tiszafüred - Tiszakécske 

SBTC - Cegléd 
Mezőkövesd - Kisvárda II. 

BVSC - Sajóbábony 
Sényő - Tiszaújváros

Putnok - DVSC 
Hatvan - Jászberény 

Füzesgyarmat - Gyöngyös

Csúcsjavítások
az iskolai bajnokságon

SÚLYEMELÉS. A hétvégén rendezték meg a kétnapos 
súlyemelő Iskolás Országos Bajnokságot. A junior korosztály-
ban indult Réti Márton 89 kg-ban és 251 kg-os összteljesítmény-
nyel, új egyéni csúccsal megnyerte a versenyt. (Szakításban 105 
kg-ról 110 kg-ra, lökésben 135 kg-ról 141kg-ra javította egyé-
ni rekordját.) Gulyás Kristóf 102 kg-ban 200 kg-os összetettel 
a 2.helyezést érte el, ezzel ő is megjavította egyéni legjobbját.
(Szakításban 85 kg-ról 90 kg-ra, lökésben 105 kg-ról 110 kg-ra.) 
A juniorok között az abszolút díjazásban Réti Márton az előke-
lő 2. helyezést érte el.

Egy félidőre futotta
játékosból, erőből

KÉZILABDA. A tabella második helyén álló Borsod SK csa-
patát fogadta a sereghajtó TSC legénysége a hétvégén, és 
ahogy az várható volt, vendégsiker született.

A több játékosát is nélkülöző TSC huszárosan kezdett, jól véde-
kezett, és meglepetésre kétgólos hazai előnnyel fordultak a csa-
patok. A második játékrészben már kidomborodott a nagyobb 
játéktudás - és a hosszabb kispad nyújtotta előny -, a vendégek a 
góllövőlistát vezető Kovács Róbert vezérletével végül nyolcgó-
los győzelmet arattak.

TSC - Borsod SK
22-30 (11-9)

A TSC gólszerzői: Vámosi 8, Tallár 5, Lovász és Katona 3-3, 
Gulyás 2, Szabó

A kilencedik helyért

Kosárlabda. Az Eger elleni kettős győzelem után a kilence-
dik helyért mérkőzhet a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK felnőtt kosárlabda csapata. 

Az NB I/B Zöld csoportjában a rájátszás harmadik fordulójában 
a másik ágon győztes Agrofeed Széchenyi Egyetem KC ottho-
nába látogatnak a kék-sárgák április 30-án, pénteken. A két győ-
zelemig tartó párharc második mérkőzése ugyancsak pénteken, 
május 7-én fél héttől lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum játék-
csarnokában. Amennyiben a járványhelyzet - a feltételül szabott 
4 millió fős beoltottság megengedi, akár már nézők előtt.

Szép mérleg
Az utánpótlás csapatok az előző héten 
a Salgótarján, a Cigánd és a Debrece-
ni SI ellen léptek pályára. A mérleg ki-
váló volt: 5 győzelem és egy vereség. 
A hétvégén a Sajóvölgye Focisuli SE 
és a Sényő-Carnifex SE együttesei vol-
tak az ellenfelek. Az u14-esek ugyan-
csak kitettek magukért, 10 gólt rúgtak, 
egyet sem kaptak.
U19

Tiszaújváros - Salgótarján 
1-0 (0-0)

Gól: Hankó T.
Jók: az egész csapat 

Gól: Fízer D., öngól
Jók: Fízer D. a mezőny legjobbja, és az 
egész csapat
U17

Tiszaújváros - Salgótarján 
0-4 (0-2)

Jók: György K., Szűcs M., Drahos D.
U15

Tiszaújváros - Cigánd 
3-2 (2-1)

Gól: Molnár D., Mező Dominik, Nó-
tár E.
Jók: Dudás (a mezőny legjobbja), Mol-
nár D., Nótár E.

Debreceni SI – Tiszaújváros
1-4 (1-3)

Gól: Varga P. 2, Kis D., Dudás G.
Jók: az egész csapat 

Tiszaújváros - Sényő
 2-2 (1-1)

Gól: Victor M. 2
Jók: Molnár D., Victor M., Dudás G., 
Kis D.
U14

Tiszaújváros - Cigánd 
9-1 (5-1)

Gól: Tóth R. 4, Kovács M. 2, Novák 
M. 2, Pózman D.
Jók: Pusztahelyi L., Székely-Lukács 
M., Tóth R.

Debreceni SI - Tiszaújváros 
1-2 (0-0)

Gól: Kovács M., Novák M.
Jók: az egész csapat

Tiszaújváros - Sényő 
10-0 (2-0)

Gól: Vámosi Zs. 3, Kovács M. 2, No-
vák M. 2, Tóth R. 2, Elek M.
Jók: az egész csapat

DUATLON.  Elindult a szezon, még-
hozzá a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(TTK) számára igen sikeresen a hétvé-
gi Duatlon Országos Bajnokságon.

A szombat az egyéni versenyekről szólt,  
az egyesület 7 egyéni, és 8 csapat érmet 
gyűjtött be. 
Érmesek. Újonc 1: leány csapat: 3., fiú 
csapat 2. Újonc 2: lányok, 3. Hajdu Gréta, 
csapat: 1., fiúk, 3. Izsák Csaba. Gyermek: 
leány csapat: 1. Serdülő: leány csapat 2.
Ifi: 1. Kovács Gyula. Junior: 1. Bóna Kin-
ga, 3. Vágási Zoltán, lány csapat: 3., fiú 
csapat: 2. hely (Kovács, Vágási, Kiss) 
Felnőtt: 1. Sinkó-Uribe Aurél. Felnőtt (3): 
3. Némethné Prill Katalin, 2. Balogh Ben-
ce, férfi csapat: 1.
Vasárnap a Mix-váltókban 5 csapattal 
folytatta a TTK az érem- és pontgyűjtést. 
Eredmények. Felnőtt csapat: 2. hely (Bó-

na Kinga, Putnóczki Dorka, Sinkó-Uribe 
Aurél és Ábel) Utánpótlás II. csapat: 1. 
hely (Lehmann Sára, Berencsi Lili, Vágá-
si Zoltán, Kovács Gyula)
Serdülő csapat: 5. hely (Filep Zóra, Bán 

Lilla, Varga Martin és Richárd)
Újonc csapatok: 1. hely (Hajdu Gréta, Gál 
Bíborka, , Izsák Csaba, Harangi Péter),
8. hely (Bakó Zsófia, Bene Gréta, Németh 
Bence, Molnár Benedek).

Másfél tucat érem a szezonnyitón

2021. április 29. Sport � 11.

Az első félidőben még nagy volt a küzdelem.

Az alapszakaszban itthon győzni tudott a Phoenix.

Az U15-ösök jót meccseltek a Sényővel. 

Összefogásban az erő.



Megvásárolható az évkönyv
Rövidesen a nagyközönség számára is elérhető lesz Tiszaújváros 2020-as évkönyve. A Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, csakúgy, mint tavaly, önköltségi áron értékesíti a 
város elmúlt évi történéseit, eseményeit bemutató kiadványt. A kötetet a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban vásárolhatják meg az érdeklődők 3200 forintért, amint azt a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi, azaz újra kinyit az intézmény.

12. � Paletta 2021. április 29.
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