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A hivatalos tájékoztatás szerint az illetékes állami szervek 
hétfőn 117 aktív fertőzöttet tartottak nyilván Tiszaújváros-
ban, közülük 8 fő szorult kórházi ellátásra a tüneteik súlyos-
sága miatt.
Minden önkormányzati intézményt és gazdasági társaságot 
érint a járvány terjedése, mindenhol vannak fertőzött munka-
vállalók. A tesztelés szükség esetén továbbra is folyamatosan 
zajlik, az önkormányzat további 500 db antigén gyorstesztet 
vásárolt a fertőzések kiszűrése érdekében.
Az illetékes állami szervek eddig nem döntöttek a korábban 
a városban már működő oltópont újranyitásáról, de hogy mi-
nél több városlakó kaphassa meg helyben a koronavírus elle-
ni harmadik védőoltást, az önkormányzat - egyeztetve a ren-
delőintézet munkatársaival - két, az önkormányzat által üze-
meltetett oltópontot alakított ki, melyek a jövő héttől kereshe-
tők fel. (Részletek lapunk 3. oldalán.)
Országosan 10 265 új koronavírusos megbetegedést igazol-
tak szerda reggelre Magyarországon, vagyis csaknem a dup-
lájára emelkedett az egy nappal korábbihoz képest, amikor 
5325-en kapták el a vírust. A fertőzöttek száma ezzel 976 432 
főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 
115 383-ra emelkedett. 5852 koronavírusos beteget ápoltak 
kórházban, közülük 565-en voltak lélegeztetőgépen.
Meghalt 178 ember, a járvány következtében elhunytak szá-
ma így 32 514 főre emelkedett.
A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság 
növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhe-
tet szerveznek a kórházi oltópontokon, a jövő héten az oltat-
lanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül 
is lehet oltásra menni. Ez esetben regisztrációjukat a helyszí-
nen végzik el, és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azok-
nak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra 
is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt 
második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. 

JárványhelyzetAdventi hangolódás

Zabos Géza 
emlékkiállítás

Egy ember, akinek a Tisza volt a szerelme. Bejárta a folyót, is-
merte minden zegzugát, könyveket, tanulmányokat írt róla és 
szerette, csak úgy, csak önmagáért, a szőke szépségéért.
Zabos Géza munkásságának tisztelegve nyílt emlékkiállítás a 
városi könyvtárban. A tárlatot a Tiszaújvárosi Települési Érték-
tár Testület rendezte. Géza bácsi öröksége néhány évvel ezelőtt 
került be a helyi értékeink sorába. A gyűjtemény őt, a Tisza sze-
relmesét, életútját, munkásságát mutatja be. 
Részletek a jövő heti Krónikában.

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén 
is Adventi hangolódás néven rendezik 
meg a hagyományos Mikulástól kará-
csonyig programsorozatot. 

Az elmúlt napokban a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. munkatársai 
már azon dolgoztak, hogy a lehetőségek-
hez mérten újra ünnepi fényben ragyog-
hasson a város. Megkezdődött a díszki-
világítás szerelése, kedden megérkezett 
a város karácsonyfája is a Városháztér-
re. A 9 méter magas fenyőfát Lelkesi Jó-
zsef ajánlotta fel. Karácsonyfa lesz több 
közterületen is: az Erzsébet téren, a ró-
mai katolikus templom előtt, Tiszasze-
derkényben, Tisza-part városrészben, és 

számos intézményben is.
Megkezdődött a Városháztér „átépítése” 
is. A város karácsonyfája mellett már áll 
a színpad, az új betlehemi jászol váza és 
több pavilon. 
A téren idén a megújult betlehemi jászol 
mellett új látványelemek is lesznek.
A Mikulástól karácsonyig programso-
rozatot felváltó Adventi hangolódás no-
vember 28-án, vasárnap 16 órakor ha-
rangjátékkal indul. Az ünnepélyes meg-
nyitó után az egyházak köszöntője hang-
zik el, majd Bolyki Balázs és a B4 gos-
pel kórus ad műsort. E napon nyit a kará-
csonyi játszótér. 
Több neves előadó is fellép a három hét 
során. December 5-én Király Viktor, de-
cember 6-án Farkasházi Réka és a Tinta-
nyúl zenekar, december 12-én Pál Dénes, 

december 19-én Varga Feri és Balássy 
Betty ad karácsonyi műsort. 
Külön említést érdemel december 6-a, 
Mikulás napja. A Mikulás a tavalyihoz 
hasonlóan vonattal érkezik a városba, és 
16 órától osztja ajándékcsomagjait a vá-
ros különböző pontjain. 
A téren felállított vendéglátó pavilonok 
csütörtöktől vasárnapig 12-től 22 óráig 
lesznek nyitva. 
Végezetül még egy nagyon fontos infor-
máció: a látogatók egészségének védel-
me érdekében a színpadi műsorok idő-
tartama alatt a részvétel - a jelenleg ér-
vényes - szabályoknak megfelelően - vé-
dettségi igazolványhoz kötött. A járvány-
helyzet alakulásából függően a progra-
mok változhatnak. 
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Épülnek a pavilonok.

Új látványelemek is lesznek a téren, és 
megújul a betlehemi jászol is. 

Kedden érkezett meg a térre a Lelkesi József által felajánlott fenyőfa, a város karácsonyfája.
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Minden vasár-
nap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörö-
sön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-
kor van szentmise.
November 21., vasárnap Krisztus Király ünnepe, évközi 
idő utolsó vasárnapja, Szent Erzsébet napi gyűjtés a Kari-
tász javára. A Karitász csoport tagjai szimbolikusan egy sze-
let Szent Erzsébet kenyérrel ajándékozzák meg a jelenlévő-
ket ezen a napon.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével 08.00 – 18.30.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus 
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton du. 2 órától kará-
csonyi díszek készítése a közösségi házban. 17.00 vecsernye. 
Vasárnap (az Istenszülő templomba vezetésének az ünnepét 
is tartjuk) 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia., 
17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia. Szerdán 17.00 
vecsernye.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet november 21-én, vasárnap 10 órakor.
Tiszaújváros
A bibliaóra elmarad. Helyette november 18-án, csütörtökön a 
18 órakor kezdődő orgonakoncertre hívogatunk, amely a re-
formátus templomban lesz.
Úrnapi istentisztelet november 21-én, vasárnap 11 órakor.
Konfirmációi előkészítő november 21-én vasárnap 15 órakor.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A Ma-
gyar Református Egyház döntése alapján alkalmainkon a 
maszk viselése kötelező. A városi istentisztelet vasárnap dél-
utántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook 
oldalán.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
november 21-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len Gábor u. 17., tel.: 49/540-689), majd november 22-től (hét-
fő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/a, tel.: 49/540-318) lát-
ja 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 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Polák Istvánné (szül.: Rácz MáRIa)
életének 82. évében elhunyt.

Temetése 2021. november 19-én (péntek), 12.30 órakor 
lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

BIhaRI IMRéné

 (született kovács Ilona)
életének 87. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá-

sa a római katolikus templom altemplomában 
2021. november 25-én, 10 órától lesz. 

Fájó szívvel búcsúzik családja

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, 

szaBó Istvánné 
(ladányI eszteR) 

hosszan tartó, türelemmel viselt betegsé-
ge után 87 éves korában 2021. 11. 11-én 
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 

2021. 11. 25-én (csütörtök) 11 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

dR. JakaB zoltánné (Jolán) 
elhunyt. Temetése Erdélyben, Székelyudvarhelyen lesz. 

A gyászoló család

Fájdalommal megtört szívvel tudatom azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy drága gyermekem,

 tóth attIla (tIka) 
életének 48. évében, súlyos betegségben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. 11. 
22-én 12:30-kor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben. 

Szerető édesanyja

Okos óraleolvasó?
Jövőre nem vállalja a használati melegvíz-mérőórák leolva-
sását a TiszaSzolg 2004 Kft. A kérdéskörről kedden, lapzár-
tánk után tartottak egyeztető megbeszélést a Társasházak, 
Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvé-
delmi Egyesülete kezdeményezésére.

A szolgáltató gazdaságossági és humánerőforrás-beli okokból 
nem vállalja a jövőben az órák leolvasását. Ráadásul ennek jo-
gi alapja is van. A távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló, 2005-ben hozott kormányrendelet alapján ugyan-
is a tulajdonosi közösségek feladata többek között az alkalma-
zott költségosztók, mint a radiátorokra szerelt almérők által mért 
vízmennyiség-különbözet díjmegosztási arányainak megállapí-
tása, kiszámítása, valamint az ezekkel kapcsolatos költségek vi-
selése. A feladatok végzésére a tulajdonosi közösség képviselő-
je, vagy a tulajdonosi közösség által megbízott személy vagy 
szervezet jogosult, illetve köteles, hasonlóan a fűtéselszámolás-
hoz. 
A megbeszélés parázs vitával indult, a kedélyek azonban később 
lecsillapodtak. Egyre inkább az az álláspont nyert teret, hogy 
át kellene térni a távleolvasásra. Annál is inkább, mivel a Ti-
szaSzolg 2016 óta olyan MOM Aquarius-S típusú vízmérő órá-
kat szerel be a lakásokba, melyek utólagosan is elláthatók a táv-
leolvasáshoz szükséges modullal, így nem kellene órát cserél-
ni. Persze ennek így is költségei vannak, ezért a közös képvi-
selők az önkormányzat anyagi támogatásával tudják csak elkép-
zelni az átállást.
A megbeszélés részleteire jövő heti számunkban visszatérünk.

f.l.

Olasz drogdíler
A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség indítványozta egy kábító-
szer-kereskedelemmel gyanúsított olasz állampolgárságú férfi 
letartóztatásának további két hónappal történő meghosszabbí-
tását.
 Az olasz kamionsofőr 2021. július 20-án Tiszaújvárosban egy 
közúti ellenőrzés során bukott le. A férfi előállítását követően 
elvégzett ruházatátvizsgálás során előre kiporciózott adagokban 
kábítószereket foglaltak le a rendőrök a gyanúsítottól. A férfi 
miskolci tartózkodási helyén elvégzett kutatáskor szintén ada-
gonként csomagolt nagyobb mennyiségű kábítószert és az an-
nak adagolásához, csomagolásához használatos eszközöket ta-
láltak.

Zöldhulladék gyűjtése
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 2021-ben no-
vember 30-ig végzi a házhoz menő zöldhulladék begyűjtését. 
Tiszaújvárosban az utolsó begyűjtési nap 2021. november 25-
e. Ezen a napon kizárólag begyűjtés történik, zsákpótlás nem.
Ezen időpontot követően a zöldhulladék átadása a hulladé-
kudvarban történhet, negyedévente ingatlanonként 250 kg 
mennyiségben.

BMH Nonprofit Kft.

Remény
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket no-

vember 30-ig egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.
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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



Harmadik oltás helyben
Hétfőtől két tiszaújvárosi háziorvos-
nál is fel lehet venni a harmadik Co-
vid oltást. Dr. Szurdoki Virág és Dr. 
Szabó-Maák Sándor fog oltani, de nem 
csak a saját körzetéhez tartozó pácien-
seket, hanem mindenkit, aki beregiszt-
rál. Jelentkezni ezúttal nem online, ha-
nem papíron kell, azon az űrlapon, 
amit a rendelőintézet bejáratánál le-
het átvenni, illetve a rendelő honlapjá-
ról letöltve és kitöltve beadni. A részle-
tekről Pap Zsolt alpolgármesterrel be-
szélgettünk.    

- Sajnos a számok folyamatosan emel-
kednek. Az utolsó hivatalos információnk 
szerint 117 aktív fertőzött van Tiszaújvá-
rosban, és 8-an kórházi ellátásra szorul-
nak. Azt tudni kell, hogy a tesztelés fo-
lyamatosan zajlik az Irinyi úton, a teszte-
lési ponton, és ezek a számok is emelked-
nek, hiszen növekedett az aktív fertőzöt-
tek száma.
- Mentősként mit tapasztal alpolgár-
mester úr, hiszen nap mint nap ott van 
az egészségügy és a miskolci Covid kór-
ház közelében is.
- Amit én tapasztalok az, hogy növekszik 
a betegszám, a Covid fertőzöttek száma. 
Mi is szállítottunk covidos beteget kór-
házba és ott ismerősöktől azt az informá-
ciót kaptam, hogy a Covid osztály meg-
telt. Nagyon sokan vannak intenzív osz-
tályon, nagyon sokan szorulnak kezelés-
re. Viszonylag fiatal korosztályt, a 45-55 
év közötti korosztályt érinti a legjobban, 
és sajnos oltatlanok a betegek, akik ellá-
tásra szorulnak.
- Tiszaújvárosban hogy halad az oltás? 
Tudnak még újabb embereket, oltatla-
nokat meggyőzni az oltás fontosságá-
ról? 
- Tudom, nagyon megoszlik a társada-
lom véleménye az oltásról. Azonban az 
látszik az adatokból, hogy azok, akik ol-
tottak, még ha meg is fertőződnek, sok-
kal enyhébb tünetekkel jelentkezik a be-
tegség. Az oltatlanoknál sokkal súlyosabb 

következményekkel jár, és gyakran inten-
zív kezelésre szorulnak, akár lélegezte-
tőgépre is kerülnek. Azon dolgozunk, és 
azt ajánljuk mindenkinek, hogy oltassa be 
magát, ne féljen, hiszen a súlyos szövőd-
ményeket így lehet elkerülni.
- Oltanak-e háziorvosaink, vagy a mis-
kolci oltópontra kell menni a harmadik 
vakcináért? 
- Hozzánk is eljutottak az információk, 
hogy nagyon sokan nem tudnak beutaz-
ni Miskolcra, akik szeretnék megkapni a 
harmadik oltást, illetve a háziorvosok fe-
lől is érkezett kérés, hogy segítsünk az ol-
tási pont megnyitásában. Folyamatosan 
zajlottak az egyeztetések, és most eljutot-
tunk odáig, hogy a jövő héten megnyílik 
Tiszaújvárosban. Ez két körzetet jelent, 
a kettes és a nyolcas körzetben fog olta-
ni Szurdoki Virág doktornő és Dr. Sza-
bó-Maák Sándor. Ez körzettől független, 
tehát tiszaújvárosi lakcímmel, akiknek a 
háziorvosa tiszaújvárosi, azokat a jelent-
kezőket tudják oltani. Regisztrációhoz 
kötött, papíralapon kell regisztrálni. 

- Mi ennek a menete? 
- Ez úgy történik, hogy a rendelőintézet 
belépési pontjánál, a két üvegajtó között 
ki lesznek rakva azok a nyomtatványok, 
amelyeket ki kell tölteni. Lesz egy láda, 
amibe beledobják ezeket, este szétválo-
gatják háziorvosok szerint, a háziorvo-
sok áttekintik az adatlapokat, amennyi-
ben oltható a páciens, úgy a két oltóor-
vos megkapja a listát, ezután a megadott 
telefonszámon visszahívják az oltásra je-
lentkezőt egy időponttal. Nagyon fontos, 
hogy vigyék magukkal személyi igazol-
ványukat, lakcímkártyájukat, illetve a ko-
rábbi oltásnak a papírját, a dokumentu-
mot, hogy le tudják ellenőrizni, hogy mi-
lyen oltás lehet a harmadik. Ez nagyon 
fontos. Tudni kell az orvosoknak, hogy az 
első két oltás mi volt, és a harmadikat mi-
vel lehet oltani.
- A harmadik oltás választható?
- Fel van tüntetve a kitöltendő nyomtat-
ványon, hogy milyen oltásokból lehet vá-
lasztani, Pfizer, Janssen és Moderna a kí-
nálat. Az oltások időpontja a kettes kör-
zetben hétfőn és csütörtökön 17 órától, 
szerdán 12 órától lesz, a nyolcas körzet-
ben pedig 12-től 15 óráig fognak oltani 
csütörtöki és pénteki napokon.
- Van elegendő oltóanyag vagy lesz-e, 
hiszen a jövő héttől már oltanak is eb-
ben a két körzetben, bárkit, aki kéri a 
harmadik vakcinát.
- Igen, megtörtént a rendelés, lesz elegen-
dő oltóanyag, és természetesen a pótlásá-
ról is folyamatosan gondoskodni fognak. 
Természetesen kell, hogy lássák, hogy 
milyen az igény az oltásokra, ezért is van 
szükség a regisztrációra, hogy tudják, mi-
lyen oltóanyagot rendeljenek és milyen 
mennyiségben.
- Ez csak a 18 év fölötti korosztályt 
érinti?
- Igen, egyelőre csak 18 év feletti szemé-
lyeket fognak oltani a háziorvosok.
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Karantén és tanügyi zárlat az óvodákban 
Nincs már a városban olyan önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági tár-
saság, ahol ne lenne igazoltan fertő-
zött - hangzott el a Prevenciós Bizott-
ság hétfői ülésén. Sok a beteg az óvodá-
ban is, hurutos tüneteik miatt 150 gye-
rekből 70-en otthon vannak a Szivár-
vány épület óvodásai közül, a Tündér-
kertben pedig már igazolt covidosok is 
vannak, több csoport járványügyi zár-
lat alá került - a részletekről a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda veze-
tőjét, Kalmár Zsoltnét kérdeztük. 

- A Szivárvány óvodában nincs tudomá-
sunk arról, hogy koronavírus fertőzött 
dolgozó vagy gyermek lenne, de a Tün-
dérkert óvodában már tudjuk, hogy fel-

nőtt dolgozói érintettség is van. Négy 
óvodapedagógusnál és két gyermeknél 
van Covid pozitivitás, ketten pedig még 
tesztelésre várnak. Van egy olyan csoport, 
ahol a dolgozó felnőttek mindegyike érin-
tett és ott már gyerekekről is van infor-
mációnk, a szülők jelezték. Itt két gyer-
meknek is van pozitív tesztje, úgyhogy a 
Tündérkert óvoda ebből a szempontból 
érintettebb, illetve a Bóbita óvodában egy 
dolgozónak van koronavírus fertőzésről 
teszteredménye. 
- Kell-e csoportot bezárni, járványügyi 
megfigyelés alá helyezni?
- Igen a Bóbita és a Tündérkert óvodát 
érinti ez, mind a kettőben járványügyi ka-
rantént rendeltek el. Az egyikben nem kel-
lett tanügyi zárlat, mert az oltott óvodape-
dagógus tudja fogadni azokat a gyereke-

ket, akik nem kerültek kontakt miatt zár-
lat alá, a másik óvodában tanügyi zárlatot 
is elrendeltek az érintett csoportnál.
- A covidos kollégáik hogy vannak?
- A covidos kollégáknál általában fel-
ső légúti náthához, megfázáshoz hason-
ló tünetekkel jelentkezett a Covid, illet-
ve van olyan, aki levertséget és lázat is 
észre vett magán, de hál’ istennek mind-
egyikőjük olyan állapotban van, hogy ott-
honában gyógyul, nem kerültek kórházba 
és reméljük ez így is marad.
- Az átoltottság hány százalékos az óvo-
dában?
- Az átoltottság az országos átlagtól ma-
gasabb, 80 százalékos, a megfertőződött 
dolgozók között van oltott és van oltat-
lan is.
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Tovább zöldül 
Tiszaújváros 

Újabb 96 darab fát ültetett el a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. a város különböző területein. Ezeknek egy ré-
sze az elöregedett, balesetveszélyes, majd kivágott fák helyé-
re került. 

Hatvankilenc darab fát ültettek a Tiszaszederkény felé vezető út 
mellé és huszonhét egyedet a város belterületeire, például a Ti-
sza út belső „udvaraiba”, a Bükk ABC környékére, a római kato-
likus templomhoz, a városközponti parkba és a szederkényi re-
formátus temetőbe.  
- Kőris, nyír, gesztenye és hársfákat ültetünk a város különbö-
ző területeire - tudtuk meg Tamits Adrienntől, a Városgazda Kft. 
kertészeti részlegvezetőjétől. - Ahol pótlásra van szükség, ott 
próbáljuk ugyanazt a fajtát elültetni, ami korábban volt. Ahol 
egyedi ültetések vannak, ott a nagyobb lombkoronára figyel-
tünk. A házak közé telepített fáknál az az elsődleges szempont, 
hogy ne legyenek túl közel az épületekhez, mert a későbbiek-
ben gond lehet belőle, ha hozzáér a házfalhoz és gallyazni kell.

ema

Kötelező az oltás 
a MOL-nál

A MOL vezetése úgy döntött, hogy él a kormányrendeletben 
biztosított lehetőséggel, és a munkavégzés feltételeként hatá-
rozza meg a koronavírus elleni védettséget.
 
A rendelkezésre álló védettségi statisztikák alapján a Krízisme-
nedzsment arra jutott, hogy a jelenlegi helyzetben határozottabb 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megvédjék kollégáik 
egészségét és Magyarország energiaellátását. Bár a folyamatos 
tájékoztató kampányoknak és a munkatársak felelős magatartá-
sának köszönhetően a vállalaton belüli átoltottság a 80 százalé-
kot is meghaladja, jelentősen szeretnék növelni az arányt.
A cég dolgozóinak 2022. január 31-éig kell igazolniuk, hogy fel-
vették az oltást, vagy átestek a betegségen, van pozitív antitest-
tesztjük vagy orvosilag nem javasolt számukra az oltás. Ha a 
védettségi igazolvány lejár, akkor az érintett munkatársak újabb 
oltással szerezhetnek védettséget.
A MOL felvette a kapcsolatot magyarországi vállalatainak üze-
mi tanácsaival és szakszervezeteivel, hogy véleményezzék az 
intézkedést. A részletszabályokról két-három héten belül tájé-
koztatják a dolgozókat, és egy országos munkavállalói fórumot 
is terveznek a témakörben. 
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Fapótlás a Tisza úton. 

A Tiszaszederkény felé vezető út mentén 69 fát ültettek.

A Tündérkert óvoda a legérintettebb nevelési intézmény. 

Kalmár Zsoltné

Pap Zsolt alpolgármester tájékoztat 
a rendelőintézetben nyíló oltási pon-
tokról.



Aktívan a Pro Urbe Klubban
Nem sok alkalma nyílik mostanság a talál-
kozásra a Pro Urbe Klub tagjainak sem. A 
járvány berobbanása óta és az egymást kö-
vető Covid-hullámok bizony megritkították 
a közös délutánokat. Hosszú idő után a múlt 
csütörtökön egy közös beszélgetésre, ebédre 
ültek egy asztalhoz a város polgármesterével 
és alpolgármestereivel, hogy tájékozódjanak 
az aktuális városügyekről, fejlesztésekről, 
gazdaságról, járványkezelésről. 

Az elmúlt évtizedekben sokan tettek a városért, 
sokan érzik szívügyüknek tenni a közösségért, 
a lakóhelyükért, a település fejlesztéséért, fej-
lődéséért. Munkájuk során és azon túl a köz-
életben is aktív szerepet vállaltak mindannyi-
an a Pro Urbe Klub tagjai, ki városvezetőként, 
ki gyárigazgatóként, a közéletben, az egészség-
ügyben vagy a művészetben. A múlt idő itt nem 
helytálló igeidő, hiszen nyugdíjasként is érdek-
li őket minden, ami Tiszaújváros, sőt javaslata-
ikat, meglátásaikat, tapasztalataikat időről idő-
re megosztják a városvezetőkkel.  

- Jó, ha meghallgatjuk a várossal kapcsolatos 
elképzeléseket, törekvéseket, engem kifeje-
zetten a város fejlesztése érdekel, de hát most 
ugye mindannyiunkat érint a járványhelyzet, 
hiszen itt már a korösszetétel erősen megy a 70 
fölé, de minden más is érdekli a klubtagokat. 
Másrészt pedig én úgy gondolom, hogy még az 
észrevételekkel is tudjuk segíteni a vezetést az 
elképzelések megvalósításában - mondja Kos-
csó Lajos egykori polgármester. 
- Hogyan értékeli a városi járványkezelést?
- Megmondom őszintén, én nagyon kellemesen 
csalódtam, mert a kezdet kezdetén azt gondol-
tam, hogy nem fognak tudni megbirkózni ve-
le, de a vezetés is megbirkózott vele, meg a vá-
ros is, hiszen egészen aktívan reagált, elfogadta 
azokat a javaslatokat, szabályokat amiket kér-
tek tőlük. Azt gondolom, hogy ez jó.
- A városfejlesztés irányairól, a lehetőségek 
kihasználásról mit gondol?
- Véleményem szerint a fejlesztési iránnyal 
mindenképpen arra kell törekedni, hogy a la-
kó-népesség növekedjék, a lakónépesség csök-
kenésével ugyanis a város erőképessége is 
csökken. Ezért minden olyan törekvést, ame-
lyik azt a lehetőséget teremti meg, hogy ide új 
embereket telepítsünk be, a lakosság növeked-
jen, újra a huszonévesek városa lehessünk. Ez 
már nem álom csak, azt gondolom, hogy ez a 
jövője a városnak, mert ha elnéptelenedik, ak-
kor nincs jövőnk.
Dr. Fülöp György polgármester köszöntötte a 
klub tagjait, és külön dr. Szilárd Szilvia házi-
orvost, aki a közelmúltban kapott Pro Sanita-
te kitüntetést, ez alkalomból gratuláltak neki a 
Pro Urbe Klubban is, majd sorra vették a vá-
rosügyeket. 
- Aktualitása van sajnos újra a járványkezelés-
nek, így ma a járványadatokról, a járványke-
zelés lokális módszereiről fogunk beszélget-
ni elsősorban, és várjuk a klub tagjainak javas-
latait is - mondja a polgármester. - Ők egyéb-
ként rendkívül aktív városlakók, ha bármi van, 
azonnal hívnak engem vagy az alpolgármester 
urakat, amiért én rendkívül hálás vagyok, hi-
szen lehetnek olyan dolgok, amikre mi nem 
gondolunk. Szeretnék nekik beszélni ma a vá-
rosfejlesztés irányairól, a város gazdasági hely-
zetéről, hiszen már elkezdtük a 2022. évi váro-
si költségvetést előkészíteni, továbbá azokról a 

tapasztalatokról, amiket megszereztünk az el-
múlt időszakban a telekértékesítés kapcsán. Ők 
mindannyian lokálpatrióták, itt élnek, ismerik 
ezt a várost, és mivel más-más szakterületről 
jönnek, rengeteg olyan tapasztalatuk van, amit 
mi hasznosítani tudunk a mindennapjainkban. 
De én minden városlakót arra biztatok, hogy 
keressen bennünket, és ha tudunk, akkor segí-
tünk, ha pedig ők tudnak segíteni, akkor azt na-
gyon szépen megköszönjük.
Hegedűs György az egykori Leninváros taná-
cselnöke, a klub elnöke is várta már a közös al-
kalmat, nem csak azt, hogy újra együtt lehesse-
nek, hanem, hogy tájékozódhassanak.
- Ez a harmadik összejövetelünk a járványos 
időszak óta, és már nagyon vártuk mindany-
nyian, hogy újra összejöhessünk, beszélgethes-
sünk egy kicsit egymással, egymásról - mond-
ja Hegedűs György. - Aktuális városi kérdé-
sek lesznek ma terítéken. Eredetileg nem ez lett 
volna, hiszen a MOL Petrolkémia Zrt. és a Jabil 
új vezetőit hívtuk volna meg, a cégek előtt ál-
ló feladatokra, beruházásokra, a jövőre lettünk 
volna kínácsiak, de részben a járvány, részben 
pedig az ő elfoglaltságaik nem tették lehetővé, 
hogy egyszerre mind a ketten megjelenjenek, 

végül is ezt egy későbbi időpontra tettük át, és 
e helyett városi aktualitásokról beszélgettünk.
- Mondana néhány témát, amiről kíváncsian 
várják az információkat, kérdéseikre a vá-
laszokat? 
- Igen, foglalkoztat minket a városi járványügyi 
helyzet. Nyilván mindenki elolvassa az újsá-
got, megnézni a helyi tévét, de gondolom, hogy 
van néhány olyan speciális dolog, amit itt el-
mondhatnak nekünk. Minden nyugdíjas baráto-
mat érdekli, hogy mi van a második és a harma-
dik oltással, hogy lehet hozzájutni. Az influen-
zaoltás is fontos, illetve a két vakcina kapcso-
lata, hogy várni kell-e, és meddig a két oltás 
között, melyik legyen hamarabb. Aktuális té-
ma lehet a Vörösmarty út, ahol elkezdődött az 
új családi házas telkek értékesítése, ennek a ta-
pasztalata is érdekel minket. Aktualitás lehet - 
ami szintén napi hír -, hogy a kormány a jövő 
évben is rendesen megcsapolja az önkormány-
zatok iparűzési adóját, és hogy ez milyen prob-
lémát, feszültséget okoz városunkban, illetve a 
jövő évi költségvetésben ennek milyen súlya 
van. Úgy gondolom, hogy ezek a témák, kér-
dések ki fogják tölteni a mai találkozás idejét.
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Három hónapig 480 forintért tankolhatunk
A múlt héten úgy döntött a kormány, hogy 
befagyasztja a benzin- és gázolajárakat. A 
normál üzemanyagokra vonatkozik a 480 
forintos árstop, a prémiumok ára marad a 
régi, 520 forint körüli értéken. Az autótulaj-
donosok egyrészt örülnek a hírnek, de van 
bennük kétely is a döntéssel kapcsolatban. 

- Azt gondolom, hogy helyes ez a döntés, mert 
már tényleg nagyon elszabadultak az árak a ku-
takon - mondta Mészáros Béla. - Viszont nem 
tapasztaltam, hogy kevesebb lett volna az au-
tó az utakon. Az emberek ugyanúgy kifizet-
ték a magasabb üzemanyagárakat. Azt azonban 
nem tartom igazságosnak, hogy a benzinkutak 
számlájára írja az állam ezt a csökkentést. Nem 
értem, miért velük fizettetik meg. 
Ezt a benzinkutak tulajdonosi és a szakértők 
sem értik. A témában Bujdos Eszter, a holtan-
koljak.hu ügyvezetője volt a segítségünkre.  
- November 15-étől, azaz hétfőtől lépett ér-
vénybe az a döntés, miszerint a benzin és a 
gázolaj ára nem lehet több 480 forintnál. A 
lakosság örül ennek a döntésnek. 
- A háztartások és a családok számára ez egy 
kedvező döntésnek mondható, rövidtávon - 
nyilatkozta lapunknak Bujdos Eszter. - A múlt 
heti átlagárakhoz képest nagyjából 30 forinttal 
kellett csökkenteni az üzemanyagárakat a töl-
tőállomások tulajdonosainak. Ha kiszámoljuk, 
hogy valaki havonta egyszer teletankolja az au-
tóját, az nagyjából 1200 forintos megtakarítást 
jelent egy hónap alatt. 
- Milyen következménye lehet a befagyasz-
tásnak hosszú távon?
- Azt még sajnos nem tudjuk, hogy ennek a 

döntésnek milyen következményei lehetnek a 
jövőben, mert az olaj világpiaci ára folyama-
tosan emelkedő tendenciát mutat. A szabályo-
zás nem tér ki arra, hogy ennek az árcsökken-
tésnek ki lesz a tényleges költségviselője. Azt 
tudjuk, hogy az eladási árakat fagyasztották be, 
viszont a beszerzési árakat nem, azok tovább 
emelkednek. A mai információk szerint a ben-
zin nagykereskedelmi ára tovább növekedett öt 
forinttal. Ez azt jelenti, hogy a töltőállomások-
nak egyre kevesebb esélye van úgy értékesíte-
ni, hogy ne termeljen veszteséget.
- Hogyan látják, szükség volt az árak befa-
gyasztására?
- Úgy tudjuk ezzel az intézkedéssel az inflá-
ció visszaszorítása volt a cél. Ez a háromhó-
napos befagyasztás csak átmenetileg oldhatja 
meg a jelenlegi helyzetet, hiszen ettől függetle-
nül a világpiaci események tovább zajlanak és 
pörögnek. Csak próbáljuk elképzelni a jövő ta-
vaszi időszakot vagy a februárt, amikor lejár a 
három hónap, amikor a befagyasztás megszű-
nik. Ebben az esetben arra kell sajnos számí-
tanunk, hogy egy nagyobb áremelés következ-
het be a töltőállomásokon, hiszen ha drágább 
lesz az olajár, amit az elemzők prognosztizál-
nak, akkor nyilván mind a beszerzési áraknak, 
mind a kiskereskedelmi áraknak emelkedniük 
kell majd.
- Mi történik a benzinkutakkal, ha nem tud-
ják tartani a lépést?
- A szombat éjszaka kiadott közlönyből az de-
rül ki, hogyha valaki negyvennyolc órán ke-
resztül nem tud üzemanyagot értékesíteni, és 
úgymond üzemszünetet hirdet, akkor a minisz-
térium jelöl ki egy olyan üzemeltetőt 30 kilo-
méteres körzetben, aki átveszi az üzemelést és 

biztosítja az ellátást. Ez a rendelkezés azon-
ban rengeteg kérdést vet fel, hiszen a töltőál-
lomások nagy része magántulajdonban van. 
És innentől kezdve az átvett kutak szabályozá-
sa egyáltalán nem ismert. Ha például, van egy 
benzinkút, amelyik bármilyen technikai prob-
léma miatt nem tud üzemanyagot értékesíte-
ni, és ha a NAV egy ellenőrzés során ezt ész-
re veszi, akkor büntetést kell fizetnie, aminek 
a mértéke százezer forinttól hárommillió forin-
tig terjedhet. Ez a büntetés akkor is érvényes, 
ha valaki eltér ettől a hatósági ártól, amit jelen-
leg 480 forintban határoztak meg. Sőt, akár be 
is zárathatják az ominózus kutakat.  
- Azt lehet tudni, hogy miért pont 480 forint-
ban határozták meg az üzemanyagok árát?
- Ennek nem tudjuk az okát. Azt tudjuk, hogy 
amikor megszületett a döntés, akkor csupán 
kevesebb, mint száz volt azoknak a kutak-
nak a száma, ahol ezen az áron értékesítették 
az üzemanyagokat. Nyilván sok kút pengeélen 
táncol, attól függően, hogy kinek milyen költ-
ségszerkezete van, ami azt jelenti, hogy van-e 
hitele, van-e bármiféle terhe, akár bérlemény-
ként működteti a töltőállomást, más fizetendői 
vannak adott hónapban. Sokaknak már ezzel a 
mostani feltételrendszerrel is veszteséggel kell 
értékesíteniük az üzemanyagot.
- Megoldást jelentett volna, ha nem a keres-
kedelmi árrést csökkentik, hanem az adót?
- Igen, az első gondolat az nyilván az, hogy mi-
ért az eladási árat csökkentik, és hogy az  adó-
változtatás is egy lehetséges lépésnek tűnhetne, 
de a gyengülő forint miatt az Európai Unió ré-
széről már elvárás az, hogy legalább négy-ötfo-
rintos jövedéki adóemelés következzen be, hi-
szen nem teljesítjük az unió által előírt mini-

mális jövedéki adó normát. Ez a fajta adócsök-
kentés talán ezért nem következhetett be. Vi-
szont ne felejtsük el, hogy a jövedéki adót két-
szer terheli ÁFA. Az már egy egyszerűbb meg-
oldást jelenthetett volna, ha mondjuk a jövedé-
ki adót nem terheli kétszeresen ÁFA tartalom, 
ez is csökkenthette volna az üzemanyag-terhe-
ket. De sokkal kiszámíthatóbb lenne a helyzet 
az üzemeltetők, a benzinkutak szempontjából 
akkor, ha mondjuk nem csak az árrést fagyaszt-
ják be, hanem a nagykereskedelmi és a kiske-
reskedelmi árat is. Jelenleg teljesen bizonytalan 
a helyzet és rengeteg a kérdés, amire remélem 
hamarosan választ is kapunk.  

ema - surányi
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Régen voltak így együtt a Pro Urbe Klub tagjai.

A Pro Sanitate díjas Dr. Szilárd Szilviát kö-
szöntötték a városvezetők és a klub tagjai.

Bujdos Eszter



A járványhelyzet miatt egy év kihagyással is-
mét elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye gazdasági életének meghatározó válla-
latait bemutató TOP 100 kiadvány a megyei 
iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megyei igazgatósága és az Észak-Magyaror-
szág együttműködésében. A tiszaújvárosi cé-
gek a hagyományoknak megfelelően jól telje-
sítettek, a két vizsgált kategóriában egy-egy 
dobogós helyet szereztek.

A megyei székhelyű vállalkozások TOP 100-as 
rangsora a 2020-ban elért nettó árbevétel és az 
átlagos állományi létszám alapján készült. (Ko-
rábban rangsorolták a cégeket a legnagyobb 
hozzáadott érték alapján is - most nem.)

Árbevétel, foglalkoztatás
A nettó árbevétel alapján a BorsodChem Zrt. 
az éllovas 514 069 millió forinttal. A barcikai-
ak mögött a Robert Bosch Energy Kft. áll 376 
375 millióval. A MOL Petrolkémia Zrt. foglal-
ja el a harmadik helyet 356 346 millió forinttal.
Az árbevétel szerinti TOP 100-ban összesen 9 
tiszaújvárosi céget találunk, ebből 5-öt a TOP 
20-ban. Az MPK mögött a Jabil Circuit az 5. 
(228 427 millió), a Jabil Hungary LP Kft. a 8. 
(80 367 millió), a Birla Carbon Hungary Kft. 
a 16. (42 667 millió), a Taghleef Kft. a 20. (30 
278 millió). 
A foglalkoztatottak száma alapján a B&N Re-
ferencia Zrt. vezeti a listát. (Apró „szépséghi-
ba”, hogy az átlagos statisztikai állományi lét-
szám nem derül ki a táblázatból, melyben a cél 
mellett a n.a. megjelölés szerepel.) 
Az „ezüstérmes” Jabil Circuitnál annál inkább, 
2020-ban 3 576 fő volt az átlagos statisztikai 
állományi létszám. Itt a TOP 100-ban össze-

sen 8 tiszaújvárosi céget találunk. A Jabil után 
a MOL Petrolkémia a legnagyobb helyi foglal-
koztató. Az 1142 fő összesítésben a 11. helyet 
jelenti. A TOP 100-as listára felfért egy önkor-
mányzati cégünk is, a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Kft. a 99. 101 fővel. 

Vezetői nyilatkozatok
- Sikerünk kulcsa, hogy csapatunk ügyfélcent-
rikus, az eredményességet tartjuk szem előtt és 
elsőrangú, minőségi 6S gyártási sztenderde-
ket követünk - nyilatkozta a TOP 100-nak Ké-
kesi Sándor, a Jabil Circuit Magyarország Kft. 
gyárigazgatója. - A jövő építése azt is megkö-
veteli, hogy folyamatosan fektessünk be az új 
technológiákba. A több évtizedes ipari mérnö-
ki, gyártási szakértelmünkkel és egyedi tech-
nológiával támogatjuk az üzletfeleinket ab-
ban, hogy piacra kerüljenek a termékeik. Az 
automotív-elektronikai gyártási, az egészség-
szolgáltatási és a telekommunikációs területe-
ken kiemelkedő a gyártási képességünk. Veze-
tő szerepet értünk el az egészségszolgáltatási 
iparban az elmúlt években a digitális megoldá-
sok kivitelezésével. Áttörést értünk el az elekt-
romos járművekre vonatkozó innovatív gyár-
tási technológiákat kívánó piacon. A Jabil ha-
talmas erőkkel folyamatosan növeli a gyártó-
képességét. Mint mindig, ez az év is izgalma-
san alakult, még annak ellenére is, hogy a vi-
lágjárvánnyal is meg kellett küzdenünk. Tehet-
séges kollégákkal, még nagyobb hatékonyság-
gal folytatjuk a munkát - mondta többek között 
Kékesi Sándor.
- A MOL-csoportnak kulcsszerepe és felelős-
sége van a régió és Magyarország energia-, 
üzemanyag- és petrolkémiai termék ellátásá-
ban -  nyilatkozta Marton Zsombor, a MOL 
Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója. - A százha-
lombattai finomító és a MOL Petrolkémia egy 
percre sem állt le a Covid-járvány időszakában 
sem, folyamatosan termeltünk, a legszigorúbb 
egészségvédelmi intézkedések mellett. Amikor 
szükséges volt, távoli munkavégzéssel és mi-
nimális telephelyi jelenléttel üzemeltünk, mi-
ként a MOL-csoport összes vállalata is. Emel-
lett áthangoltuk a működésünket az új környe-
zetnek megfelelően. Ezt az új működést alap-
vetően négy szempont határozza meg. Elsőként 
az, hogy kollégáink egészségesek maradjanak, 
másodsorban az, hogy megóvjuk munkahelye-
inket, harmadrészt, hogy biztosítsuk Magyaror-
szág és a régió energiaellátását, negyedikként 
pedig az, hogy üzleti folyamataink továbbra is 
működjenek. Ez a négy pillér garantálja, hogy 
vállalatunk a jövőben is megőrizze erejét, régi-
ós pozícióját és cselekvési szabadságát. 

Fókuszban a poliol
A TOP 100 fórumon hagyomány, hogy évről 
évre bemutatkozik egy-egy kiemelkedő jelen-
tőségű vállalat. Ezúttal a MOL Petrolkémia 

Zrt. vezérigazgatója, Marton Zsombor adott 
tájékoztatást a társaság 1,2 milliárd eurós ti-
szaújvárosi beruházásáról, amely a várakozá-
sok szerint évtizedekre meghatározza majd a 
régió gazdasági életét. A cégvezető elmond-
ta: meggyőződésük, hogy az olajipar jövő-
jét nem az üzemanyaggyártás, hanem a fenn-
tartható vegyipari termékek előállítása jelen-
ti. Ilyen például a mindennapi életben sokolda-
lúan felhasználható poliol, amely a most épü-
lő tiszaújvárosi gyár legfőbb terméke lesz. A 
jelenleg 90%-os készültségi fokon álló, tiszta 
és hatékony technológiával felszerelt gyáregy-

ségben a próbaüzem a tervek szerint a jövő év-
ben elindul, és működésével hosszú távon sta-
bil jövőképet nyúlt majd nem csak a cégcso-
port, hanem a régió számára is. A vezérigazga-
tó ehhez kapcsolódva szólt arról a szakképzési 
centrumokkal kötött oktatási együttműködés-
ről, amelynek köszönhetően újraindulhatott a 
térségben a vegyipari szakképzés. A MOL Pet-
rolkémia 300 új munkavállalójának egy részét 
így már maguk képezhetik ki, aminek köszön-
hetően mintegy 6 évvel fiatalodik a cégnél fog-
lalkoztatott munkavállalók életkora.  

F.L.

Tiszaújvárosi cégek a megyei TOP 100-ban

A két toplistán 138 társaság kapott helyet, melyek közül 62-en mindkét gazdasági mutató alap-
ján az élvonalba tartoztak. 
A 100 legnagyobb vállalkozás szerepe és súlya 2020-ban is tovább erősödött. A nettó árbevétel 
szempontjából legnagyobb értékesítési forgalma 6.2 százalékkal haladta meg a 2019-es teljesít-
ményt, miközben megyei összesítésben 2.6 százalékos bővülés következett be.
2020-ban a 100 legnagyobb árbevételű vállalkozás produkálta a megyei összérték 77,6 száza-
lékát. 
A világjárvány a legnagyobbak gazdálkodására is hatással volt. A 100-ból 38 társaság értékesí-
tési forgalma elmaradt az előző évitől, de 62-nek az új körülmények között is sikerült túlszár-
nyalnia előző évi teljesítményét. 
Árbevételük közel 63%-a exportból származott. Ezzel a teljes megyei export majdnem 96 szá-
zaléka rajtuk keresztül bonyolódott. A megye többi társasága főként a hazai piacokon érdekelt, 
értékesítésük 90 százaléka belföldre irányult. 
A 100 legnagyobb foglalkoztató 48 094 főnek adott munkát, így a megyei székhelyű vállal-
kozások foglalkoztatottjainak több mint a fele (52,5 százaléka) náluk állt alkalmazásban. S 
míg kedvezőbb adózási lehetőségek térnyerésével párhuzamosan a társaságiadó-alanyok szá-
ma csökken, és ez hatással van a foglalkoztatottak számának alakulására is, addig a megye TOP 
100 foglalkoztatójánál összességében 995 fővel (2,1 százalékkal) növekedett is a munkaválla-
lók száma. A járványhatás a legnagyobb cégek foglalkoztatási viszonyait is befolyásolta. Ke-
vesebben voltak azok, akik növelni tudták dolgozóik létszámát, a 100-ból 41-en, 9 vállalkozás-
nál szinten maradt, 50 vállalkozásnál viszont csökkent az előző évihez képest. Ezer fő feletti 
létszámmal 12 vállalkozás rendelkezett, a rangsort záró társaság 100 dolgozónak adott munkát. 
A legtöbb gazdasági mutató tekintetében a megye húzóágazatai a vegyipar, gépipar, fémfeldol-
gozás, de egy-egy szempont szerint (pl. belföldi érétkesítés) a kereskedelem is a legnagyobbak 
közé sorolható. Éppen ezért nem meglepő, hogy a két ranglistán is ezek az ágazatok szerepel-
nek a legnagyobb gyakorisággal. Az árbevétel alapján készült ranglistán a legtöbb vállalkozás 
a kereskedelemmel foglalkozók közül kerül ki, míg a létszámos rangsort a fémfeldolgozás ve-
zeti a legtöbb képviselővel. 

A TOP 100 szerepe és súlya
2021. június 30-án Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhellyel közel 86 ezer gazdasági szer-
vezetet tartottak nyilván, ebből 77.545-öt vállalkozásként. Utóbbiak száma az előző év azo-
nos időpontjához képest és 2019. I. félévének végéhez képest kismértékben emelkedett. A nö-
vekedés mértéke mindkét esetben elmaradt az országos átlagtól. 2021. I. félév végén a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei székhellyel regisztrált vállalkozások az országosnál 4,6 százalék-
ponttal nagyobb hányada, 76 százaléka volt önálló vállalkozó, a többi pedig társas vállalkozás. 
A koronavírus okozta járvány hatása a megyében a vállalkozásalapítások és -megszűnések szá-
mában nem mutatkozott meg jelentős mértékben. 2020-ban 6055 új vállalkozás alakult, és 
5016 szűnt meg. A vállalkozásalapítási kedv bővülése (4,7 százalék) meghaladta a megszűné-
sek számának növekedését (3,0 százalék). Utóbbi mértéke jóval kisebb volt az országosnál. A 
megszűnt vállalkozások 82 százaléka önálló vállalkozás volt. 
2021. I. félévében közel 3,4 ezer vállalkozás alakult és közel 2,5 ezer szűnt meg a megyében, 
az előbbi ötödével, utóbbi 4,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. 
A vállalkozások létszámnagyság szerinti összetétele az országoshoz hasonlóan alakult és nem 
változott számottevően az elmúlt években. 2021. június végén a megyei székhelyű regisztrált 
vállalkozások 98 százaléka tíz főnél kisebb létszámú volt. Az ennél nagyobb, de legfeljebb 49 
fős szervezetek részesedése 1,6 százalékot tett ki. 193 vállalkozás létszáma sorolódott 50-249 
fő közé, 36-ot pedig legalább 250 fővel regisztráltak. Utóbbiak kétharmadát az iparban.
 A legfrissebb adatok szerint az országosan nyilvántartott 500 legnagyobb árbevétellel rendel-
kező vállalkozásból 21-et regisztráltak a megyében, melyek a legnagyobbak összes árbevé-
teléből 4,6 százalékkal, létszámából 5,3 százalékkal részesedtek. E tekintetben Borsod-Aba-
új-Zemplén megye az élmezőnyben helyezkedik el. 
A megye száz legnagyobb árbevételű vállalkozásának közel négy tizede a megyeszékhelyen 
koncentrálódott, melyek a top 100 vállalkozás létszámának 42 százalékát, árbevételének har-
madát tették ki. A legnagyobbak közé sorolt megyei vállalkozás közel fele a feldolgozóiparban 
tevékenykedik, továbbá 22 a kereskedelemben, 9 pedig az építőiparban működik. 

Vállalkozási környezet
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A poliol beruházás évtizedekre meghatározza térségünk gazdasági életét. 

A Jabil megyénk második legnagyobb foglalkoztatója. Kékesi Sándor a TOP 100 kiadvánnyal.



Léleksimogató szöszmötölés a könyvtárban
Művészetszerető és hobbiművész családból 
jövök. Anya nagyon szépen hímez, apa haj-
danán a festészetnek szentelte a szabadide-
je jelentős részét és a nővérem is képes bár-
mit életre kelteni vásznon, faroston vagy pa-
píron. Csupán én nem éreztem soha készte-
tést arra, hogy a kézügyességemet próbál-
gassam. Az iskolában eltöltött rajz-, techni-
ka- és háztartástan órákat leszámítva - ami-
kor muszáj volt készíteni valamit - sohasem. 
Ügyetlennek éreztem magam az ilyesfajta el-
foglaltsághoz. Egészen múlt hét szombatig, 
amikor Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtá-
ros minden jelenlévőt megnyugtatott a soron 
következő Szöszmötölő kezdetén: „Itt nincs 
olyan, hogy nem sikerül, mert a végén meg-
oldódik minden.” Igaza lett.

- Mi készült itt ma délelőtt?
- Könyvborítóból készítettünk zárható dobozt, 
amit ajándékozni lehet vagy tárolni benne bár-
mit. Elsősorban felnőtteknek szóló foglalkozás 
volt a mai, de amint láthatta, gyerekek is jöttek, 
aminek nagyon örülök. A lényeg az volt ma, 
hogy a könyveknek legyen valamiféle utóélete. 
Idáig csak a kötetek lapjaiból dolgoztunk, most 
a borítót használtuk fel. 
- Mióta tart ilyen foglalkozásokat?
- Három éve dolgozom a városban, azóta tar-

tom a gyerekeknek a Szombati Szöszmötölőt 
és a „Rajzolj és alkoss velünk!” alkalmakat, 
ami egy kicsit tehetséggondozó is. Itt a mű-
vészkedés, a kreativitás van inkább előtérben, 
nem pedig az egyszerű barkácsolás. Mindig ta-
nulunk valamit a művészeti stílusokról és a kü-
lönféle technikák alkalmazásáról. Egy komp-
lett kis csapat látogat el hozzám rendszeresen, 
amely sajnos a járványhelyzet miatt megcsap-
pant. Most kezdem újra összeszedni a régi kis 
rajzos növendékeimet. Felnőtteknek szóló fog-
lalkozásokat is terveztünk már az év elejére, de 
gyakorlatilag csak szeptemberben tudtunk be-
levágni. A mai volt a harmadik alkalom. Vi-
szont a pandémia alatt online ugyanúgy foglal-
koztam a kicsikkel, mint korábban, sem a „Raj-
zolj és alkoss velünk!”, sem a Szombati Szösz-
mötölő nem állt le. Mindkettő esetében rend-
szeresen készítettem fázisfotókkal tűzdelt ma-
gyarázó videókat, amelyeket feltöltöttem az in-
ternetre, így továbbra is folyamatosan tanul-
hattak, alkothattak - olykor szülői segítséggel 
- otthon a picik.
- Ön okleveles formatervező is. Miben gyöke-
rezik az alkotás iránti szeretete? Talán csalá-
di vonás?
- Anyukám német, apukám magyar, és a német 
ágon nagyapám festőművész volt. Nyíregyhá-
zán tanultam fotó és illusztrátor szakon a mű-
vészeti szakközépiskolában, utána pedig a Sop-

roni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézeté-
ben szereztem formatervezői diplomát. Grafi-
kusként kezdtem a pályámat, de rájöttem, hogy 
nem tudok a számítógép előtt ülni folyamato-
san. Viszont a gyerekeket nagyon szeretem, 
olvasni is imádok, és innen jött az ötlet, hogy 
könyvtáros leszek. A faluban, ahol lakom, talál-
tam is könyvtáros állást nagyon rövid munka-
idővel, alacsony fizetésért, de én masszívan csi-
náltam, mert rajongtam a munkámért. Mellette 
egyedi faldekorációk készítésével egészítettem 
ki a jövedelmemet, Hejőkeresztúrban, Szakál-
don és Szirmabesenyőn is én díszítettem ki az 
óvodák falait, de festettem magán megrende-
lésre is. Hat évig dolgoztam Szakáldon, és on-
nan kerültem ide. Azóta már könyvtáros vég-
zettségem is van. Azért jó ez a közeg nekem, 
mert itt minden megvan, amire vágytam az éle-
temben. A kollégáimmal pedig azon dolgozom, 
hogy még több látogatót, tagot köszönthessünk 
körünkben, mert a könyvtárban nem csak ol-
vasni lehet. A kézműves foglalkozásokon kívül 
számos más témában kínálunk ismeretterjesz-
tő és mesealkalmakat óvodás és iskolás csopor-
tok számára. A Lyukasóra című könyvtári fog-
lalkozásajánlónk megtalálható a honlapunkon, 
melyből a pedagógusok választhatnak. „Az én 
könyvtáram” elnevezésű kiemelt projekt ke-
retében is széles a programpalettánk. A babák 
és a mamák számára egyaránt kitűnő közössé-

gi időtöltést kínál a Babusgató - baba zenebona 
- amely mondókákkal és ölbeli játékokkal fej-
leszti a piciket, valamint a Lelki fitnesz, ahol az 
anyukák bármilyen témát körbejárhatnak és ta-
pasztalatokat is cserélhetnek az irodalom segít-
ségével, miközben a gyerekek együtt játszanak.
- Könyvtáros és formatervező? Úgy érzem, ta-
lán úgy jön e két terület egymáshoz, hogy job-
ban szeret emberek között dolgozni, mint ott-
hon, egyedül.
- Igen, jó meglátás. Néha jólesik elvonulni, de 
nagyon szeretem átadni, megosztani másokkal 
is, amit tudok. Nem azért, mert olyan nagy dol-
gokat tudok, hanem azért, hogy inspiráljam az 
embereket. Hogy igenis mindenkiben van te-
hetség, és muszáj a szürke hétköznapokat ki-
színezni, hogy jobban érezzük magunkat. Min-
den programunk ezt a célt szolgálja.
- Feltűnt, milyen kedvesen fordult mindenkihez.
- Világéletemben érdekeltek az emberek. El-
mondok egy történetet. Az első Szombati 
Szöszmötölőre, ami megvalósult itt helyben, 
egyetlen hölgy jött el. Azt mondta, csak azért 
jött, hogy megnézze: miként készül a papírvi-
rág. Csak figyelte, hogyan csinálom, közben 
pedig úgy elbeszélgettünk és megnyíltunk egy-
másnak, hogy ebből kialakult egy barátság. Lé-
leksimogató is lehet egy könyvtárlátogatás.

Ördögh István

Arany minősítés 
és nívódíj

November 13-án a Bokréta citerazenekar és a Mezei Virág nép-
dalkör a „Palócgála” elnevezésű regionális és nemzetközi nép-
zenei fesztiválon vett részt, ahol a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által szerve-
zett országos minősülésre is volt lehetőség. A zsűri a zenekart 
arany minősítésben részesítette, a népdalkört a fesztivál nívódí-
jával jutalmazta.
A zenekar vezetője nagyon köszöni a tagok munkáját, a Derko-
vits Művelődési Központ és a humánszolgáltató központ, mint 
fenntartók áldozatos segítségét. A Jó Isten áldását kéri a tagok 
életére, munkájukra, valamint mindazokra, akik segítettek, segí-
tik a csoportok működését.

Oláh Dezső
zenekarvezető

A Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk néhány képet a 
TVK fotóarchívumából. (Sokak kérésére nagyobb méretben.) Ha bárki fel-
ismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy csak kelle-
mes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg 
nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre. Hivatkozásként kérjük, 
tüntesse fel a kép alatti számsort. 
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A citerazenekar és a népdalkör szinte „összenőtt”, de most 
külön minősítették a két csoportot. 

Eddig három felnőtteknek szóló Szöszmötölőt tartottak. 

Barnóczki Ulrike: Itt nincs olyan, hogy nem sikerül, mert a végén megoldódik minden. 



A Tisza TV műsora 

November 18., csütörtök
9:00 HétHatár: Hétvégén is oltanak - Pro Urbe Klub - 

Megyei TOP 100 - Újra minősített lett a könyvtár - 
Társasházi ügyek - Tovább zöldül Tiszaújváros - 

Zabos Géza emlékkiállítás - Aranyminősítés és nívódíj - 
Márton-napi mise az iskolásoknak - Labdarúgás 

18:15 Hétről-Hétre: Járványhelyzet a városban - Szociális 
munka napja -  Pro Sanitate-díjas Dr. Szilárd Szilvia - 

Főzzünk vagy rendeljünk? - Rákász Gergely orgonaművész - 
Befagyasztott üzemanyagárak - Kosárlabda

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 12., péntek 
18:00 Tiszaújváros Retro

November 15., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Tiszafüred bajnoki labda-

rúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

November 24., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltási pont a rendelőben - 

Hotelnyitány - Karácsonyi készülődés - 
Ünneplőben a város - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Rákász Gergely koncertorgonista -
Tibor és Tibor, a kosaras kommentátorok - 

Acélmagnóliák - Postcovid tünetek - 
Az ember, mint energiarendszer -  TFCT-Tiszafüred

November 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Acélmagnóliák félhomályban
Mesébe illő sikertörténet. Azt hi-
szem, ennél találóbban nem jellemez-
hető egy mondatban a Veres 1 Szín-
ház, amelyet egy Kazinczy-díjas intéz-
ményvezető és egy drámapedagógus 
önerőből hívott életre hét évvel ezelőtt. 
Zorgel Enikő és Venyige Sándor teát-
rumának hírnevét azóta Székhelyi Jó-
zseftől Esztergályos Cecíliáig számos 
legendás művész öregbítette. Így hát 
nem csoda, hogy különösen nagy vá-
rakozás előzte meg a társulat érkezé-
sét a Derkovits Kulturális Központba, 
ahol november 14-én Robert Harling 
Acélmagnóliák című darabját mutat-
ták be. 

Hat nagyon különböző, magányos nő 
összetartása elevenedett meg a nézőse-
reg szeme előtt, amelyet egy drámai for-
dulat még inkább megerősített. Hatan 
egy kisvárosi fodrászüzletben, nem csak 
időpontfoglalással. Látszólag törékeny 
mind, finom és sérülékeny, csakhogy 
ezek a nők fáradhatatlanok és kemények. 
Nem hősök, de képesek bármire: a leg-
nagyobb fájdalmak közepette is nevetni, 
meg persze nevettetni! Ez az igazi erő.
Percekkel a fellépése előtt a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem végzős hallga-
tójával, Mari Dorottyával beszélgettem.
- Kit játszik ma este, milyen karakter-
be bújik?
- Shelbyt játszom, aki körül kiépül a cse-
lekmény, az ő karaktere bontakozik ki a 
leginkább a darabban, ez az ő történe-

te. Egy nagyon erős és nagyon ambició-
zus lány, aki minden akadályon keresz-
tülviszi a saját akaratát. Nem is az aka-
ratát, nem ez a jó kifejezés. Van benne 
egyfajta életöröm, ami őt mindenen át-
segíti, és a környezetére, a körülötte ál-
ló nőkre is képes hatni ezzel a pozitivi-
tással, amit áraszt magából. Nagyon sze-
retem ezt a karaktert, mert számos tulaj-
donsága visszatükrözi a saját személyisé-
gemet, és rendelkezik olyan részletekkel, 
amelyeket magam is szívesen elsajátítok. 
Például azt a fajta látásmódot, azt a fajta 
hozzáállást az élethez, amit Shelby kép-
visel. Nem mondanám, hogy egy az egy-
ben magamat látom benne, de tudok ve-

le azonosulni sok ponton. A szeleburdi-
ságával is.
- Az 1989-ben készült, azonos című 
filmben Julia Roberts játszotta az ön 
szerepét. Mennyire érzi közel magához 
az Oscar-díjas színésznő személyiségét, 
habitusát, a szerephez kapcsolódó szí-
nészi játékát?
- Van egy olyan babonám vagy szoká-
som, hogy nem szeretem előre megnéz-
ni annak a szerepnek a korábbi változata-
it, amelyikre éppen készülök. Ha jó, azért 
nem, mert akkor tudat alatt automatiku-
san beépülne az emlékezetembe az, amit 
láttam, és valószínűleg utánoznám, vagy 
ahhoz hasonlítgatnám magam. Ha pedig 
olyat látnék, ami nem tetszik, akkor erő-
szakosan törekednék arra, hogy az ellen-
kezőjét csináljam, ami ugyancsak nem 
vezetne jóra. Jobb szeretem nem látni a 
színmű korábbi feldolgozásait a felkészü-
lési időszakban, hogy teljes mértékben én 
legyek jelen a színpadon, hátha így újat 
tudok mutatni. Julia Robertshez nem ha-
sonlítanám magam.
- Ismerős önnek Tiszaújváros?
- Most járok itt először. Nem sokat láttam 
belőle, mert célirányosan érkeztünk meg, 
napnyugtakor, félhomályban. De az épü-
letet láttam hátulról, valószínűleg elölről 
is fogom látni, amikor elmegyünk. Annak 
nagyon örültem, hogy nem kellett olyan 
messzire utazni, azt hittem, messzebb van 
Budapesttől, de még éppen besötétedés 
előtt ideértünk. Ez mindenképpen pozitív.

Ördögh István

Minősített Karakter

A Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola szép sikereket 
ért el a Nyíradonyban megrendezett Revolution Dance Cup 
versenysorozatán.

A versenysorozat évente több alkalmat foglal magába, számos 
iskola méretteti meg magát ezen a nemzetközi táncfesztiválon, 
melyre több kategóriában is nevezhetnek a táncosok. A Karakter 
ATI is így tett, és nagyon szép eredményekkel tértek haza tán-
cosaik.
Moderntánc gyermekcsoport kategóriában „Kiemelt arany mi-
nősítést”, valamint különdíjat is szereztek, divattánc kategóriá-
ban „Ezüst minősítést” kaptak a táncosok.
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A Karakter két kategóriában nevezett. 

Arany, ezüst, különdíj.

Mari Dorottya (Shelby) a fodrász székben. 

Hat fáradhatatlan, kemény nő. 



Itt van az ország legnagyobb 
élelmiszergyűjtő akciója!

6500 önkéntes, 315 áruház, 3 napon át:
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is megszervezi Karácsonyi adománygyűjtését, a szo-
lidaritás és az összefogás jegyében. A háromnapos tartósélelmiszer-gyűjtő akció 160 települé-
sen, 315 áruház részvételével, 300 karitatív szervezet közreműködésével és 6500 önkéntes oda-
adó munkájával valósul meg. 
2006 óta az ünnepek közeledtével az Élelmiszerbank minden évben arra kéri az ország lakossá-
gát, hogy gondoljanak a rászoruló emberekre, családokra, és áruházi vásárlásaik során az ő szá-
mukra is tegyenek a kosarukba egy tetszőleges tartós élelmiszert. A kezdeményezés sikere sze-
rencsére azóta töretlen: az egyesületnek az elmúlt években rendre 250 ezer tonnánál is több ado-
mányt sikerült így összegyűjtenie, amiből több mint 50 ezer nélkülözőnek tudtak élelmiszercso-
magokat biztosítani az ünnepi időszakban.
A gyűjtés idén november 19. és 21. között, péntektől vasárnapig lesz négy kiskereskedelmi lánc, 
a Tesco, az ALDI, az Auchan és a Metro áruházaiban, országszerte 315 helyszínen, így Tiszaúj-
városban is. A Tesco, a vásárlói által a 3 nap során adományozott termékek értékének 20%-ával 
megegyező pénzbeli támogatást is nyújt az Élelmiszerbanknak, amellyel az egyesület alaptevé-
kenységét, egészéves élelmiszermentő munkáját finanszírozza.
Az élelmiszeradományokat az áruházakban az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkéntesei-
nél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat 19-én pénteken, 
15:00-20:00 óráig, november 20-án, szombaton 8:00-19:00 óráig, november 21-én, vasárnap pe-
dig 8:00-18:00 óráig fogadják. Az összegyűjtött adományokat az Élelmiszerbank a gyűjtések 
helyszínének környéken, az ott működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a rá-
szorulókhoz az ünnepeket megelőző hetekben, illetve azt követően 2022 január végéig. 
„Kivételes terheket hozott az idei november a nélkülöző emberek, családok számára. Nemcsak 
a fűtési kiadások emelkednek a hideg időben, nemcsak gyógyszerre kell többet költeni. Sajnos a 
koronavírus negyedik hulláma és az élelmiszerárak jelentős megnövekedése is a legkiszolgálta-
tottabb rétegeket érinti a legsúlyosabban. Ilyenkor még inkább szükség van a munkánkra, ezért 
minden járványügyi szabályt betartva, megszervezzük az idei adománygyűjtésünket.” - mondta 
el Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.
A rászorulók részére az olyan tartós élelmiszerek jelentik a legnagyobb segítséget, mint az éto-
laj, cukor, hús- vagy készétel konzerv, keksz, csokoládé, bébiétel, liszt, tészta, tartós tej, édesség 
vagy bármilyen hűtést nem igénylő termék.
Aki a hétvége során nem tud személyesen ellátogatni egyik áruházba sem, de szívesen segítené 
a gyűjtést, annak a Tesco Otthonról szolgáltatása kínál lehetőséget a jótékonykodásra. Honlapju-
kon néhány kattintással online is lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok ré-
szére, egészen december 5-ig.
Az Élelmiszerbank bízik benne, hogy a háromnapos összefogás nyomán jelentős mennyiségű 
adománnyal tudja enyhíteni az élelmezési problémákat és szebbé tenni sokezer nélkülöző ember 
ünnepét. Az adományokból főként időseket, nagycsaládosokat, fogyatékkal élő embereket, haj-
léktalanokat és gyermekotthonok lakóit segítik majd.
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 2 fő részére

ÓVODAI, ISKOLAI 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ 

munkakör betöltésére 
Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyer-
mekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonat-
kozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 10/A. § alapján,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.ti-
szaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap 
alján található),
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § 
(1) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenke-
ző esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázat azonosító számát: 2110-15/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. december 03.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2110-15/2021. azonosító 
számon 2021. november 17. napján jelent meg.

Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2021. november 25-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozótermében. 

Napirendi javaslat: 
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójára beérkezett pályáza-
tok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormány-
zati rendelet módosítására
2. Javaslat az anyakönyvvezető közre-
működését igénylő rendezvények hiva-
tali munkaidőn kívüli, valamint hivata-
li helyiségen kívüli engedélyezéséről és 
a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. 

(II.24.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. 
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendez-
vénytervére
6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő 2021. évi nemzetközi ver-
senyeken elért sportteljesítmények elis-
merésére
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szol-
gáltatástervezési Koncepciójának felül-
vizsgálatára
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-
kenység működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára
9. Javaslat a víziközművek 2021-2035. 

évi gördülő fejlesztési tervének módosí-
tására
10. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására, vala-
mint lakóközösségek azonnali beavatko-
zást igénylő gépészeti felújításának támo-
gatására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ 2019. és 2020. 
évben végzett tevékenységéről
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi 
tulajdonában lévő ingatlant:

Tiszaújváros 2336/1 helyrajzi számú, természetben Tiszaúj-
városi Ipari Parkban található 2.739 m² területű, „ipari park” 
megnevezésű belterületi ingatlan.
Az értékesítés a legmagasabb vételi ajánlatot adó, érvényes 
pályázatot benyújtó pályázó részére történik.
Az ingatlan értékesítési irányára: 12.900.000,- Ft + ÁFA. 
A pályázat benyújtási határideje: 2021. év november hó 24. 
nap (szerda) 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módokon vehető át:
• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött 
megkereséssel (a megkeresés tárgyában kérjük tüntessék fel, 
hogy „Tiszaújváros 2336/1 hrsz pályázati kiírás-igénylés”, a 
levélben pedig adják meg az igénylő nevét, jogi személy ese-
tén cégnevét is).
Az ingatlan a pályázati kiírásban rögzített módon telefonos 
időpont egyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Beépítetlen telek 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a TiszaSzolg 
2004 Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan 
közös tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter 
úton lévő beépítetlen telekingatlant: 

Építési telek adatai
HRSZ Terület    

(m2)
Öveze-
ti beso-
rolás

Alapár (Ft+Áfa) Biztosíték ösz-
szege (Ft)

1144/57 1.800  Vt/3 25.500.000+Áfa
32.385.000

25.500.000+Áfa

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra le-
het. A licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft 
felett 200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jel-
lemzőiről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerző-
dési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meg-
hatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyúj-
tása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottja-
ik vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: 
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó 
Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejleszté-
si és Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gá-
bor út 7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje: 
2021. december 6-án 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg 
2004 Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. 
iroda), elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. december 7-én 09:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. 
irodaház 205. sz. tárgyalóban.
TiszaSzolg 2004 Kft. és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet

SEGÉDKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tisza-
parti Fiókkönyvtár

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 könyvtári dokumentumszolgáltatás, olvasószolgálati fel-
adatok (tájékoztatás, kölcsönzés), statisztikák vezetése,
 a könyvtári állományok gondozása, a raktári rend fenntar-
tása, 
 könyvtári foglalkozások, programok szervezésében, lebo-
nyolításában való részvétel,
 közreműködés a könyvtári projektek lebonyolításában, ad-
minisztrációjában,
 az állományellenőrzésben, selejtezésben való aktív rész-
vétel.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3 
hónap próbaidővel).
Munkaidő: teljes munkaidő (8 óra) 2 műszakos munkarend-
ben.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvény-
könyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szak-
képesítés, képességek:      
 szakirányú középfokú szakképzettség - segédkönyvtáros,
 magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, internetes 
grafikai szoftverek, adatbázisok),
 jó kommunikációs készség.
A munkakör betöltésének feltétele:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, informati-
kus könyvtáros, 
 könyvtári munkában szerzett tapasztalat,
 idegennyelv ismeret,
 Huntéka integrált rendszer ismerete.
Beküldendő dokumentumok:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)  
másolata,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az 
intézmény honlapjáról)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének kezdete: 2022. január 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a konyv-
tar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi cím-
re kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „segédkönyvtáros” munkakör megneve-
zését feltüntetni.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
További információ: Kázsmér Ágnes könyvtárvezetőnél a 
49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon, valamint a 
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.

PISZTRÁNGTELEPÍTÉS
Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy
 a Zabos Géza Horgász Egyesület 
2021. november 19-én (pénteken) 

200 kg szivárványos pisztrángot telepít 
a Csécsi tó nagyobbik részébe.

 2021. november 19-én, pénteken 6:00 órától, 
2021. november 20-án, szombaton 6:00 óráig

a Csécsi tó nagyobbik részén HORGÁSZNI TILOS!

A Csécsi tó kisebbik részén nincs horgászási tilalom!

Pisztrángból naponta 3 db fogható, ami nem számít bele a 
heti 5 db-os kvótába. A kifogott és megtartott pisztrángot a 
fogási napló utolsó oszlopába (egyéb idegenhonos hal) fél 

kg-ra kerekítve, azonnal be kell írni!

A változtatás jogát fenntartjuk.
Serfőző Gergely
horgászmester

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig 

feladja.

2021. november 18. Közlemények � 9.

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
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A Sportcentrum  eseményei
November 20. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FCT - Gyöngyös U13-as mérkőzés Füves pálya 
11.00 FCT - Sajóvölgye U19-es mérkőzés Füves pálya
10.00 Petrolszolg Kupa   Játékcsarnok

November 21. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 TFCT - Tiszafüred bajnoki mérkőzés Centerpálya
Kézilabda
18.00 TSC - Gyöngyös ffi bajnoki mérkőzés Edzőterem

Remek végjáték
KOSÁRLABDA. A Phoenixnek meg kellett válnia egyik 
centerétől, Lajsz Gergelytől, a helyére érkezett légiós, Du-
san Zmijarevic még keveset edzhetett együtt a csapattal, de 
bemutatkozott a Hódmezővásárhely elleni hazai mérkőzé-
sen. Nehéz meccsen, a végjátékban hatalmas szívvel játszott 
a Phoenix és megszerezte a győzelmet.

Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli
 82-77

 (20-31, 18-13, 16-19, 28-14)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (26/12), 
Gerőcs Roland Bálint (12/6), Molnár Bence (9/9), Dusan Zmi-
jarevic (7), Kovács Zoltán (4). Csere: Drizner Gábor (-), Hajdu 
Boldizsár (3/3), Frikker Marcell (8), Szabó Norbert (-), Szilasi 
Bence (2), Asszú Áron (11), Asszú Ádám (-). 
Vezetőedző: Siska János.
Ijesztő, 0-9-es rohammal indított a Vásárhely, a Phoenix a 
harmadik percben kezdett magára találni. Bár a Gerőcs-Dra-
hos-Molnár-Asszú négyes ezt követően szorgalmasan gyűjtöt-
te a pontokat, nem tudták beérni az ellenfelet. Egy kétpontos 
felzárkózás után (9-11) a vásárhelyiek újabb lendületet vettek, 
és tizenegy egységes előnyt alakítottak ki a tizedik perc végére.
A második etap játéka már sokkal jobb képet mutatott. Zmija-
revic is megszerezte első tiszaújvárosi pontjait, majd Frikker, 
Kovács és Hajdu is bekapcsolódott a kosárszerzésekbe. A ne-
gyed hajrájában Asszú Áron ismét eredményes volt, ezzel há-
rom pontra zárkóztak fel a hazaiak, de az utolsó szó a Vásárhe-
lyé volt a félidő előtt. A nagyszünethez 38-44-es állással érkez-
tek el a csapatok.
A nézők abban bíztak, hogy a harmadik felvonásban folytató-
dik a Phoenix lendületes felzárkózása, a helyzet azonban rom-
lott, a vendégek jobban pörögtek, így ismét növekedett a hát-
rány (54-63).
A kilencpontos lemaradás jó játékkal leküzdhető lett volna, ám 
a záró etap első perceiben úgy látszott, nagyon távol van a Pho-
enix ettől a lehetőségtől, az ötödik percre tizennégy pontos hát-
rányba került (60-74). A remények már szétfoszlani látszottak, 
ám ezt követően Drahos rutinja és lélekjelenléte kilenc pontot 
hozott a konyhára, ehhez Gerőcs is hozzájárult két közelivel, így 
egy 13-0-s rohanással a Vásárhely nyakára ugrott a csapat (73-
74). Drahos lendülete ezek után sem tört meg, a mérkőzés lefú-
jásáig újabb hét egységet gyűjtött össze, végül Zmijarevic dup-
lája állította be a győzelmet (82-77).
Siska János: Gratulálok a csapatnak, ez a győzelem igazi csa-
patmunka volt. Bárki a pályára lépett, hozzá tudott tenni a játék-
hoz, azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
Utasi Gábor: Harmincöt percen keresztül kontrolláltuk a mér-
kőzést, a végjátékban jobb volt a Tiszaújváros. Ki kell értékelni, 
hogy miben hibáztunk, és aztán ez alapján továbblépni.

Tisza Kupa
TESTÉPÍTÉS. Két év után e hétvégén remélhetőleg meg 
tudja rendezni a hagyományos Tisza-Kupa testépítő, fitness 
és gyermek fitness versenyt a TIFIT SC.

November 21-én (vasárnap) a Derkovits Művelődési Központba 
várják a versenyzőket és az érdeklődőket. A forgatókönyv sze-
rint 9 órakor a  gyermek fitnesszel kezdenek, a felnőttek várha-
tóan 16 órakor lépnek színpadra. Az egész napi programra 1000 
Ft a belépőjegy, 6 éves kor alatt nem kell jegyet venni.

Három pont a Viharsarokból
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 17. fordulójában a Békés-
csaba II ellen idegenben lépett pályára 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Vitel-
ki Zoltán tanítványai, ha nehezen is, de 
kiharcolták a győzelmet.

A kék-sárgák a legutóbbi, KBSC ellen el-
veszített hazai csatát követően nehéz mér-
kőzésre számíthattak Békéscsabán. Az 
NB II-ben szereplő lilák fiókcsapata ki-
használva, hogy a másodosztályban nem 
volt a hétvégén forduló, erősebb összeál-
lításban szerepeltethette harmadosztályú 
együttesét. Az első félidőt jobban kezdte 
a hazai gárda, 5 perc alatt számos nagy 
helyzet adódott előttük, de ezek mind-
egyike kimaradt. A kezdeti csabai roha-
mok után magára találtak a vendégek, és 
folyamatosan alakították ki helyzeteiket. 
A felek támadásainál rendre a pontrúgá-
sok jelentették a legnagyobb veszélyt. A 
23. percben Lőrincz gurított vissza Bar-
tuszhoz, ő nagyszerűen látta meg Gott-
friedet, aki 7 méterről kapásból lőtt a há-
lóba, 0-1. A játékrész hátralévő időszaká-
ban újabb találat már nem esett, így egy-
gólos vendég előnnyel vonulhattak öltö-
zőbe a csapatok.
A második játékrész elején egyik edző 
sem cserélt. A lila-fehérek támadóbb fel-
fogásban léptek pályára, megpróbál-
tak gyorsan egyenlíteni. Az 54. percben 
góllá értek a hazai támadások. Hodonic-
ki jobbról kanyarintotta középre a labdát, 
amelyre Ilyés érkezett, aki a rosszul ki-
mozduló Herceg fölött 5 méterről a kapu-
ba fejelt, 1-1. A bekapott gól után is lát-

szott az újvárosiakon a győzni akarás. 
Benkét és Papot is csatasorba küldte Vi-
telki mester, és a hajrában sikerült újból 
vezetést szereznie a kék-sárgáknak. A 81. 
percben Bussy jobbról elvégzett szöglete 
után Bartusz perdített a kapu elé és Oláh-
ról, a hazaiak játékosáról a labda a hálóba 
pattant, 1-2. A végjátékban már nem esett 
újabb gól. A találkozó krónikájához taro-
zik, hogy a Békéscsaba végül 10 ember-
rel fejezte be a mérkőzést, ugyanis a 92. 
percben egy durva szabálytalanság után 
Szabó megkapta második sárga lapját és 
a kiállítás sorsára jutott. Összességében 
megérdemelt győzelmet aratott a Tiszaúj-
város, hiszen nagyon bátran futballozott a 
csapat, és 1-1-es állásnál is hajtott a győz-
tes gólért. 
A következő fordulóban november 21-én, 
vasárnap 13 órától a Tiszafüred csapatát 
fogadják Vitelki Zoltán tanítványai, akik 
jelenleg a bajnokság hatodik helyén áll-
nak. 

Békéscsaba II - Tiszaújváros 
1-2 (0-1)

Békéscsaba, 100 néző. V.: Nagy A.

Békéscsaba 1912 Előre II: Winter - Cz-
valinga, Hodonicki, Ilyés, Váradi, Bónus 
(Kasik), Zvara, Paudits (Oláh Á.), Ze-
lik (Tóth P.), Szabó Cs., Varga T. Vezető-
edző: Brlázs István Gábor.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Géringer L., Gelsi, Bussy, Tóth S. (Pap), 
Bartusz, Lőrincz, Gottfried (Lehóczki), 
Vasiljevic, Erős (Benke), Molnár M. Ve-
zetőedző: Vitelki Zoltán.

Brlázs István Gábor: Az első félidő ele-
jén jól játszottunk, néhány nagy ziccert is 
kialakítottunk, de ezek kimaradtak, ami 
megbosszulta magát. A végén balszeren-
csés góllal szenvedtünk vereséget. Úgy 
érzem egy pontot megérdemeltünk volna.
Vitelki Zoltán: Nehéz mérkőzés volt, az 
elején a vendégeknek volt több lehető-
ségük. Ahogy haladtunk előre az időben, 
úgy lettünk egyre magabiztosabbak, és az 
első gólt mi szereztük. Végig nagyon kel-
lett koncentrálunk, de azt éreztem, hogy 
ezt a meccset nem tudjuk elbukni. Na-
gyon jó teljesítmények voltak, mindenki 
odatette magát, igazi csapatmunka volt.

A 17. forduló további eredményei:
DVTK II. - Hidasnémeti 4-2
Újpest II. - BKV Előre 7-0

SBTC - Putnok 2-3
Sényő - Jászberény 2-1

Tállya - DEAC 1-3
DVSC II. - Kisvárda II. 2-0

Tiszafüred - Eger 1-0 
Füzesgyarmat - Törökszentmiklós 3-3 
Kazincbarcika - Hajdúszoboszló 2-0

Következik a 18. Forduló
2021. november 21., vasárnap 13:00

Hajdúszoboszló - Békéscsaba 
Tiszaújváros - Tiszafüred 

Eger - DVSC II. 
Kisvárda II. - Újpest II. 

BKV Előre - Tállya
DEAC - Sényő 

Jászberény - SBTC 
Putnok - DVTK II. 

Hidasnémeti - Törökszentmiklós 
15:00 Kazincbarcika - Füzesgyarmat 

Három meccsen is diadal
LABDARÚGÁS. Az utánpótlás csa-
patok az Encs, a Békéscsaba, a Felső-
zsolca és a Heves együttesei ellen léptek 
pályára. A mérleg: három győzelem és 
egy vereség.

U19
Encs - Tiszaújváros 

0-2 (0-2)
Gól: Illés D., Nótár Z.

U16
Tiszaújváros - Békéscsaba

 2-0 (1-0)
Gól: Kovács M., Orosz D.

Hágen Zsolt: A mérkőzés elején és a vé-
gén mi domináltunk, sikerült gólokat is 
lőni, így megérdemelt a győzelmünk. Volt 
a találkozónak egy fordulópontja, amikor 
negyedórával a vége előtt Bodnár Balázs 
bravúrral büntetőt hárított, ebből mi jöt-
tünk ki jobban, ezt leszámítva a vendégek 
nem jelentettek komolyabb veszélyt a ka-
punkra.
Az őszt értékelve kiemelendő, hogy a ta-
bellán a 3. helyezést szereztük meg, min-
den mérkőzésen tudtunk az aktuális ellen-

felünk ellen bizonyos időszakokban fö-
lényben játszani, igaz ugyanígy tudtunk 
beleszürkülni is a mérkőzésekbe. A mu-
tatott játékkal zömében elégedett vagyok, 
a megszerzett pontok számával nem, 5-6 
pontot elszórtunk a már említett játékbe-
li visszaesések, és egyéni figyelmetlen-
ségek miatt, remélem tavaszra ezeket ki 
tudjuk javítani.

U14
Tiszaújváros - Felsőzsolca 

1-4 (1-1)
Gól: Tóth R.

U13
Heves - Tiszaújváros 

1-6 (1-0)
Gól: Gyüge M. 3, Czókó N. 2, Hajdu Ö.

Véget ért a hosszú szezon
TRIATLON. Lehmann Csongor az Abu 
Dhabi-ban megrendezett világbajnoki 
sorozathoz tartozó versennyel fejezte be 
idei, hosszúra nyúlt szezonját. 

A tiszaújvárosiak U23-as világbajnoka a 
rendkívül sűrű elit mezőnyben elért 18. 
helyével értékes pontokat szerzett.
- Ezzel befejeztem a 2021-es versenyé-
vadot - fogalmazott Lehmann Csongor. 
- Többet akartam, előkelőbb helyezés-
re számítottam, de nem voltam elég éles. 
Egyáltalán nem vagyok szomorú a 18. 
hely miatt, főleg egy ilyen nagyszerű sze-
zon után.
- Csongor végigversenyezte eddigi pá-
lyafutásának leghosszabb szezonját, mi-
közben elérte valamennyi kitűzött célját: 

megnyerte az U23-as világbajnokságot, 
a hazai Európa-kupát, dobogón állt elit 
világkupán és még sorolhatnám. Ha ez 
a WTCS 18. hely a gyengébb szereplés, 
aláírjuk. Mindenesetre az itt szerzett pon-
toknak is köszönhetően 40. a világrang-
listán, így jövőre már nem kell várólis-
tázni a különböző futamok előtt. Ugyan 
ez elmondható a jó átlagot hozó Dévay 
Márkról (36.) és Bicsák Bencéről (39.), 
de Faldum Gábor is a TOP 60 tagja, ami-
re az elmúlt években még nem volt pél-
da. Azért is jó volt, hogy eljöttünk Abu 
Dhabiba, mert jövőre - már olimpiai tá-
von - ugyanitt lesz a WTCS döntője. Most 
megismertük a pályát, az extrém időjárási 
körülményeket - mondta Lehmann Tibor, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-veze-
tőedzője.
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Az U16 a harmadik helyen zárta a szezont. 

Zmijarevic 7 ponttal mutatkozott be. 



Márton-napi lámpás vonulás
Szent Márton napjára gyűltek össze a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói 
és pedagógusai november 11-én délután. Az iskola minden évben megemlékezik a jóságáról ismert 
szentről. Idén is saját készítésű lámpásokkal vonultak az iskolások a római katolikus templomba. 
- A kis lámpások a jó cselekedetek fényét szimbolizálják - mondta Koscsó Mónika, az iskola igaz-
gatója. - Szent Mártonról minden évben megemlékezünk. Ilyenkor róla szóló történeteket mesé-
lünk a gyerekeknek, amiket szeretnek és szívesen meg is hallgatnak, hiszen a jó szándékról, segí-
tőkészségről, emberségről szólnak.
A templomban Pásztor Pascal plébános avatta be a gyerekeket a szentről szóló nem mindenna-
pi történetekbe.   
- Szent Mártonról azt kell tudni, hogy egy tehetős családból származott - kezdte Pásztor Pascal. 
- Katona volt, de nem tetszett neki ez a szakma, inkább az egyház felé fordult, hogy hirdesse az 
evangéliumot. A jómódú családi háttér ellenére nem lett felfuvalkodott, hanem észre vette a sze-
gényeket. Egy koldussal osztotta meg a fél köpenyét. A mai világban ezt furcsáljuk, hiszen nem 
szoktunk olyat csinálni, hogy valakinek odaadjuk a fél kabátunkat. Abban az időben teljesen más 
világ volt. A köntös azt jelentette, hogy a viselője védve van, nem csak a hidegtől, hanem valaki a 
védelme alá vette. Említettem, hogy a katonáskodás helyett ő inkább az egyházban találta meg az 
útját és püspökké akarták választani. Ezt azonban ő nem szerette volna, ezért a róla elterjedt tör-
ténet szerint egy libaólba bújt el, ahol a libák nagy gágogásba kezdtek, így lebuktatták a bujká-
ló Mártont.
A Márton-napi felvonuláson és szentmisén a katolikus iskolások mellett azok a gyerekek is részt 
vettek, akik bár más iskolák tanulói, de katolikus hittanra járnak. 

ema

Főzünk, vagy inkább rendelünk?
Hét közben dolgozunk, rohanunk. Hétvégén 
ott a házimunka, de inkább szeretnénk pi-
henni, és a családdal lenni. A feladatok közül 
talán a konyhában töltött időből lehetne le-
csípni. Mit szoktunk csinálni? Főzünk, vagy 
inkább rendelünk?

Vasárnap délben üres éttermek fogadtak min-
ket a városban, elviteles megrendelés is csak 
egy-kettő akadt.
- Hét közben a menü megy leginkább, tizenegy 
órától egyig - mondja Juhász Kata, az Arany 
Holló étteremből. - Kényelmesen, gyorsan 
megebédelnek, aztán mindenki megy vissza a 
munkahelyére. Hétvégén pedig inkább az elvi-
teles forgalom megy. Amióta van ez a pandé-
mia, félnek az emberek, nem nagyon ülnek be, 
még a törzsvendégek sem jönnek. Bevezettük 
a kiszállítást, így kényelmesebb is az emberek-
nek, és inkább otthon esznek.
Hét közben viszont minden étteremben nagy a 
forgalom. Tóth Réka a Grill Farmtól azt mond-
ja, hogy ilyenkor náluk is sokan választják az 
elvitelt.
- Főleg az ebédidő az, ami nálunk a leghúzó-
sabb - mondja Réka -, mert akkor jönnek ki a 
munkások, gyorsan beülnek, megebédelnek.
Vacsorára is egyszerűbb és gyorsabb a rende-
lés. Lakatos Tamás a Cipó Büféből azt is el-
mondta, hogy sok szülő a gyerekek ebédjét is 
így oldja meg a hétköznapokon. 
- Sokáig dolgoznak - mondja Tamás -, késő dél-
utánig, és nincs idejük arra, hogy amikor ha-
zaérnek, még elkezdjenek főzni. Gyerekek is 
egyre sűrűbben jönnek. A délután folyamán, 
amikor végeznek az iskolában, akkor nagyon 
sokan nálunk esznek, már visszajáró diákjaink 
vannak. Azt tapasztaljuk, hogy egyre keveseb-
ben főznek otthon a szülők.
- A vasárnapi nap szokott csendesebb lenni - 
mondja Krakkai Tamás, a Gorilla Burgertől. 
- Azt gondolom, ezt a napot családi környezet-
ben töltik inkább az emberek, és azt fogyaszt-
ják, amit ők főztek. Ez érezhető a hétfői forgal-
mon is. Ami megmarad vasárnapról - a húsle-
ves vagy a rántott hús - az még kitart másnapig. 

A többi nap pörgősebb, a péntek, szombat este 
az, ami leginkább beindul.
Nem számít, hogy fiatalok, vagy idősek - hét-
végén mindenki szeret minőségi ételt készíteni 
a családnak. A nagymama húslevesével semmi 
nem tudja felvenni a versenyt.
- Én mindig is a házi kosztot szerettem - mond-
ja Pazsa Marianna. - Amikor hazamentünk is-
kolából, inkább anya mindig megfőzött ne-
künk, és az sokkal jobb volt.
- Hét közben is főzök - mondja Zavodnyik 
Lászlóné. - Szombaton szoktam főzni, és ak-
kor vasárnap, hétfőn is van. Aztán kedden fő-
zök megint, szerdára is. Így minden másnap fő-
zök. Nyugdíjasok vagyunk már mind a ketten, 

úgyhogy megpróbálunk így élni.
- Most anyukámnál lakom, és abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, hogy ő főz - mondja 
Káposzta-Kormos Alexandra. - De vannak na-
pok, amikor elvitelre is vásárolok. Ez inkább 
hétköznapokon van. Hétvégén mindig a család 
főz. Hol anyósomnál, hol anyukámnál, de min-
dig valakinél ebédelünk.
Sok vendéglős szerint a SZÉP kártyás forgalom 
menti meg az üzletüket.
- Márciusban vezettük be a SZÉP kártya el-
fogadását - mondja Lakatos Tamás -, és egy-
re többen ki is használják azt, hogy a különbö-
ző zsebekből lehet vásárolni. Úgy gondolom, a 
forgalmunk 30-40%-át ez teszi ki.

- Nagyjából minden ötödik ember szokott 
SZÉP kártyával fizetni - mondja Tóth Réka -, 
nagyon szeretik. Most, hogy van átjárás az al-
számlák között, sokan szokták használni a szál-
lás zsebet is ételvásárlásra, merthogy most itt 
van ez a Covid időszak, és nem nagyon utaz-
gatnak.
Jövő év szeptember végéig engedélyezték az 
átjárást a SZÉP kártya alszámlái között. Így 
a szálláshely, vagy a szabadidő-szolgáltatás 
zsebből is fizethet készételért a közel egymillió 
SZÉP kártya tulajdonos munkavállaló.

Surányi P. Balázs

12. � Színes 2021. november 18.

A Grill Farmot sok munkás keresi fel ebédidőben. 

Lakatos Tamás: Egyre több gyerek is elviteles ebédet eszik. Tóth Réka: Hét közben az ebédidő a leghúzósabb. 
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