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Már csak néhány napjuk maradt dönteni a nyolcadikosoknak, a középiskolai beiratkozás határideje ugyanis 
február 22.  A jó tanulmányi eredmények mellett sok iskolában a központi felvételi is követelmény. A Tiszaújvá-
rosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 50 végzős tanulójából 40-en írtak központi felvételit, hiszen a diákok nagy 
része gimnáziumban vagy technikumban tanul tovább. Cikkünk a 7. oldalon.

Pumpapályára
pályázunk

/2. oldal

Nehéz év 
elé nézünk

/3. oldal 

Televíziós 
fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. 
Február 22-én (szerdán) ismét találkozhatnak dr. Fülöp 
György polgármesterrel. Városunk első emberével ak-
tualitásokról beszélgetünk, de természetesen nézőink-
nek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni, ezeket a foga-
doora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy a 49/341-844-
es illetve 49/341-755-ös telefonszámunkra várjuk feb-
ruár 20-án, hétfőn 12 óráig. 

Felhívás 
koszorúzásra

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordu-
lója alkalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, 
melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék 
elhelyezni 2023. március 15-én (szerda) 18.30 órától a 
Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészítése ér-
dekében részvételi szándékukat írásban jelezzék márci-
us 8-án (szerda) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Könyvtár igazgatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet 
és a koszorúzó személy(ek) nevét. 
A koszorúkat a művelődési központban március 15-
én 10.00 órától 16.00 óráig lehet leadni: Tiszaújváros, 
Széchenyi út 2.
Tel/fax: 49/542-004
e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán igazgatóÉletmentés a romok alól
Hétfőn este érkezett haza a föld-
rengés sújtotta Törökországból a 
Hunor Mentőcsapat, melynek a ti-
szaújvárosi Pólik Gyula tűzoltó is 
tagja.

Tiszaújváros polgármestere csütörtök 
délelőtt fogadta és köszöntötte a spe-
ciális mentőegység tiszaújvárosi tag-
ját. Dr. Fülöp György elismerését fe-
jezte ki a tűzoltónak, akit jutalomban 
részesített a katasztrófa helyszínén 
végzett munkájáért és helytállásáért 
(képünkön).
- Két nap alatt 17 túlélőt tudott kiemel-
ni a romok alól a mentőcsapatunk. 
Volt, aki teljesen sérülésmentesen 
került ki, de volt, akit félig kihűlve, 
kiszáradva, legyengülve, végtagtöré-
sekkel hoztunk a felszínre. Eufórikus 
hangulatban voltunk, amikor sikerült 
napok után is megmentenünk embe-
reket - nyilatkozta Pólik Gyula, a Ti-
sza TV szerdai adásában. A tűzoltóval 
készült interjút jövő heti számunkban 
olvashatják. 
Ide tartozó hír, hogy a képviselő-tes-
tület 10 millió forintos keretösszeget 
különített el olyan civil- és segély-
szervezetek támogatására, amelyek 
hazai vagy külföldi tömegszerencsét-
lenségek, humanitárius katasztrófák, 
háborús helyzetek áldozatainak nyúj-
tanak segítséget.

Bragato Giada 
az év sportolója

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Az év sportolója 2022 
közönségszavazáson két 
héten át négy kategóriá-
ban várták a szavazato-
kat a jelöltek. A legjobb 
női sportolónak járó díjat 
Bragato Giadanak, a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesü-
let kenusának ítélték oda 
az olvasók. A férfiaknál 
Lehmann Csongor, a 
Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub kiválósága a 3. he-
lyen végzett. (Részletek 
a 11. oldalon.)

Túlélők után kutat a Hunor.



A mottó: szeretetbe kapaszkodva
Sok nő már gyermekként is álmodozik 
a nagy napról, a hófehér menyasszonyi 
ruháról és az emeletes esküvői tortáról. 
Lehet nagyszabású, több száz emberrel, 
vagy szűk körű, néhány közeli család-
taggal. Az esküvő így vagy úgy, de min-
den pár életében emlékezetes marad. 
Pedig ez csak a kezdet, a lényeg utána 
kezdődik, hiszen akkor jön a „míg a ha-
lál el nem választ”.

Házasság hete
A házasságot népszerűsíti a házasság vi-
lágnapja is, amit 1983 óta február második 
vasárnapján tartanak, idén február 12-én. 
Csakúgy, mint sok más helyen, Magyar-

országon sem csak egyetlen napra korlá-
tozódik, hanem egy egész hetet kitöltenek 
a házasságot ünneplő különféle rendezvé-
nyek. Hazánkban idén már 16. alkalommal 
rendezték meg a Házasság hetét, ami a csa-
lád értékeire irányítja a figyelmet, és a há-
zasságra készülőknek vagy a párkapcsolati 
problémákkal küzdőknek nyújt segítséget. 
A szervező egyházak és civil szervezetek 
egy héten át közel 50 településen több mint 
száz programmal hívják fel a figyelmet a 
házasság fontosságára. Hazánkban a hét 
idei mottója: szeretetbe kapaszkodva. Ma-
gyarországon 1894 óta köthetünk érvényes 
polgári házasságot. 2021-ben országszerte 
közel 72 000, míg tavaly több mint 64 000 
házasságkötés történt.

Tiszaújvárosi esküvők
Habár napjainkban gyorsul az a világten-
dencia, ami a házasság helyett az együtt-
élést részesíti előnyben, Tiszaújvárosban 
is tartanak esküvőt szép számmal. Ha azt 
gondoljuk, hogy a pandémia ideje alatt ta-
lán kevesebben kötötték össze az életüket, 
akkor tévedünk. 2019-ben, a covid mizéria 
előtt városunkban 114 esküvőt tartottak, 
míg 2020-ban, a járvány berobbanásának 
évében 110 házasságot vezettek le. Tavaly 
121 házasságkötés történt, de már erre az 
évre is vannak előjegyzések, eddig ugyanis 
közel 30 pár jelentkezett be, hogy 2023-
ban esküdhessenek. Volt néhány menyegző 
már januárban és februárban is, de márci-
ustól egészen októberig vannak előjegyzé-

sek. Habár továbbra is népszerűek a nagy 
esküvők, hatalmas násznéppel, városunk-
ban egyre gyakoribb, hogy a jegyespárok 
a kis esküvőt választják, rokonokkal, szűk 
körben. Bár egyre többen kelnek egybe 
tavasszal és ősszel, az igazi szezon még 
mindig nyáron van. Szombatonként akár 
4-5 esküvő is lehet, de manapság hétköz-
napokon is egyre többen mondják ki a bol-
dogító igent. Egy korábbi felmérés szerint 
hazánkban a férfiak 35, a nők pedig közel 
33 évesen kötik össze az életüket párjuk-
kal. Ez itt, Tiszaújvárosban nem igazán ér-
zékelhető, hiszen sok huszonéves is meg-
házasodik, és egyre többen vannak már az 
50-60 év fölötti korosztályból is.

venna

Pumpapályára pályáz a Városgazda
A Városgazda Kft. pályázatot nyújthat 
be az Országos Bringapark Programra 
egy kerékpáros pumpapálya létesítésé-
re - határozott a képviselő-testület. Az 
egyes pályatípusoknál az elnyerhető tá-
mogatási összeg eltérő, és összesen nem 
haladhatja meg az összköltség 50%-át és 
az 50 millió forintot. A támogatás nem 
visszatérítendő, egy összegben, előleg-
ként folyósítják.

A Városgazda Kft. rendelkezésére áll a 
„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól 
2022-ben „Az Ifjúsági Park szolgáltatá-
sainak fejlesztése” célra kapott 15 milliós 
támogatás, mint önrész, így célszerű, hogy 
a Városgazda Kft. nyújtsa be a kerékpá-
ros pumpapálya (pumptrack) építésére a 
támogatási kérelmet.
A tervezői költségbecslés szerint a pálya 
költsége megközelíti a bruttó 50 millió fo-
rintot. A pályázat benyújtásához 50%-os 

saját forrás biztosítása szükséges, ezért a 
testület 10 millió forinttal megtoldotta az 
önrészt.
A pumpapálya helyszínéül az Ifjúsági Par-
kot találták alkalmasnak, mivel itt talál-
hatók meg a pályázati előírásban szereplő 
kritériumok, pl. ivókút, illemhely, közeli 
Kresz park, stb. A pálya megépülésével az 
Ifjúsági Park a lakosok számára az egész 
családnak a kicsiktől a felnőttekig komp-
lex sportolási és kikapcsolódási lehetősé-
get biztosítana.
A pumpapálya egy modern közösségi- és 
játszótér. Ha a használója megfelelően 
„pumpál” akkor tekerés nélkül képes kör-
be-körbe haladni rajta. A pumptrack hul-
lámok és kanyarok egymásutánja. Egyre 
növekvő népszerűsége annak köszönhető, 
hogy egyaránt nyújt élményt amatőröknek 
és profiknak, és használata nagyban hoz-
zájárul a biztonságos közlekedés elsajátí-
tásához.
Egy pumpapálya ránézésre csak hullá-

mokból és kanyarokból áll, de sokkal 
több annál. Minden pálya egy rendszer, 
melynek egyaránt ki kell szolgálnia egy 2 
éves futóbringást és egy profi versenyzőt 
is hosszú távon. Alkalmasnak kell lennie 
lassú és gyors (akár 40-50 km/h) sebes-
ségű haladásra is, mindkét menetirányban. 
Előnye a sokoldalúsága, de pont emiatt 
kihívás egy igazán jó pálya tervezése és 
kivitelezése. 
A pumpapálya használható bármilyen ke-
rékpárral, rollerrel, gördeszkával, görkor-
csolyával. Alkalmas sportbemutatók, ok-
tatás és versenyek lebonyolítására, kiváló 
alternatíva azon gyerekeknek, akiket már 
nem köt le egy játszótér.
Egy belépő szintű pumpapálya kivitele-
zéséhez legalább 600 m2-es területre van 
szükség. Fontos, hogy a terep sík legyen, 
dombnak felfelé nehéz pumpálni! Hasz-
nos, ha van a közelben ivókút és némi ár-
nyék. (Forrás: kerekparpalya.hu)

F.L.

A pumptrack 
használata

A pumpapálya egy olyan speciális pá-
lya, ahol nem a bringa tekerésével, ha-
nem a súlypontunk folyamatos áthelye-
zésével, avagy „pumpálással” tudunk 
végighaladni. Dombnak felfelé felemel-
jük a bringát magunkhoz, lefelé pedig 
leeresztjük, követve a domb ívét. 
Egyszerű, mégis kihívást jelentő ez a 
gyakorlat, mivel jelentősen igénybe ve-
szi az izmainkat és az egyensúlyérzé-
künket is. 
Eredetileg az olimpiai sportág, a BMX 
versenyzés gyakorlásához jöttek létre a 
pumpapályák, de nagyon közkedvelt lett 
a kerékpáros közösségekben, ugyanis az 
amatőr és profi bringások egyaránt ta-
lálnak benne kihívásokat és gyakorolni 
valót.
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A pumpapálya remek közösségi tér is. A pályát kicsik és nagyok, amatőrök és profik egyaránt használhatják.

Tavaly 121 pár kötött házasságot Tiszaújvárosban.

Lévai Erika és Cseke Martin a koronavírus-járvány idején lépett frigyre.



Nehéz év elé nézünk

Február 13-án 11 óra 12 perckor 
a képviselő-testület meghozta az 
esztendő legfontosabb döntését, 
elfogadta Tiszaújváros 2023. évi 
költségvetését. A büdzsé főösszegei 
gyakorlatilag megegyeznek a ta-
valyi induló összegekkel, de ehhez 
a pénzmaradvánnyal, az érték-
papírok tervezett értékesítéséből 
befolyó bevételekkel kellett kiegé-
szíteni a pénzügyi tervet. Visszafo-
gott beruházás- és felújításpolitika 
várható, de a működőképességet, a 
szociális ellátórendszert nem fenye-
geti veszély, az önkormányzati szfé-
rában dolgozók pedig 16 százalékos 
bérfejlesztésre számíthatnak.

Gazdasági környezet
A 2023-as költségvetés elkészítése so-
rán, azzal szembesült az önkormány-
zat, hogy egy kihívásokkal teli, igen 
nehéz költségvetési év előtt állunk. 
Városunkat sem hagyja érintetlenül 
az energiaválság, az ennek követ-
kezményeként kialakult gyenge ipari 
környezet és a meredeken növekvő 
inflációs nyomás. Különösen nehéz 
helyzetbe kerültek az olyan energia- 
és anyagigényes ágazatok, mint a 
városunkat meghatározó vegyipar és 
az ehhez kapcsolódó műanyag- és fel-
dolgozóipar. A petrolkémia ciklikus-
ságára és az elemzői prognózisokra 
figyelemmel a helyi gazdaság teljesí-
tőképessége előreláthatóan 2023 kö-
zepén érheti el mélypontját, ugyanak-
kor az új beruházásokból számottevő 
bevétel még nem várható.
Az egyik legnagyobb adózó 2022. 
évi harmadik negyedéves kimagasló 
teljesítménye ellenére a petrolkémia 
üzletágának csoportszintű eredménye 
(EBITDA) az előző év azonos idő-
szakához képest 90%-kal esett, mely 
előrevetíti az adófizetési kötelezettsé-
gének jelentős csökkenését.

Főösszegek
Hogy a város likviditása és folyama-
tos működőképessége megmaradjon, 
szükség van az elmúlt évek adóbevé-
teleiből származó tartalékok nagy ré-
szének bevonására és számos kiadás-
csökkentési döntés meghozatalára.
A költségvetési bevételek tervezett 
előirányzata mindössze 7,3 milliárd 
Ft, melyet az előző évi maradvány 
igénybevétele, értékpapírok értéke-
sítése, illetve a lekötött betétek meg-
szüntetése 5,2 milliárd Ft-tal egészít 
ki. Így a bevételek főösszege több 
mint 12,5 milliárd Ft.
A költségvetési kiadások tervezett 
előirányzata közel 12,5 milliárd Ft - 
ebből a működési költségvetés kiadá-
sainak előirányzata 11,4 milliárd Ft, 
a felhalmozási költségvetés kiadásai-

nak előirányzata 1,1 milliárd Ft.
A bevételek és a kiadások főösszegé-
nek egyezősége ellenére a költségve-
tési hiány (éves költségvetési bevéte-
lek - költségvetési kiadások) csaknem 
5,2 milliárd Ft.
A működési költségvetés kiadásainak 
egyik legjelentősebb tétele 2023-ban 
is a szolidaritási hozzájárulás.
A törvény szerint a 22 000 forint fe-
letti egy lakosra jutó iparűzési adóe-
rő-képességgel rendelkező önkor-
mányzat az egy lakosra jutó iparűzési 
adóerő-képességétől függő mértékű 
szolidaritási hozzájárulást teljesít a 
központi költségvetésnek. Tiszaújvá-
ros önkormányzatát szolidaritási hoz-
zájárulás címén az idén 3.222.984.305 
Ft befizetési kötelezettség terheli. 

Szociális biztonság, 
feladatellátás

A költségvetés előkészítésének idő-
szakában a hivatal felülvizsgálta az 
önkormányzat által ellátott kötelező 
és önként vállalt feladatokat, és meg-
állapította, hogy a források továbbra 
is lehetővé teszik az önként vállalt 
feladatok - az egyszeri év végi tá-
mogatás, a gyermekes családok év 
végi támogatása, a hulladékszállítási 
díjtámogatás, a kábel TV előfizetési 
díjtámogatás, a települési lakhatá-
si támogatás, az adósságcsökkentési 
települési támogatás, a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg hozzátartozó-
jának az ápolását, gondozását végző 
személy részére nyújtott települési 
támogatás, a fiatalok lakás, valamint 
lakóház vásárlásának támogatása, 
a fiatalok életkezdési támogatása, a 
születési támogatás, a táboroztatási 
támogatás, a szociális alapú intézmé-
nyi gyermekétkeztetési térítési díj-
kedvezmény, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő 
kiskorú gyermekek részére nyújtott 
szünidei gyermekétkeztetés, a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj, az iskolakezdési 
támogatás, illetve önkormányzati la-
kótelkek megvásárlásának, valamint 
lakóépülettel történő beépítésének tá-
mogatása - ellátását. 
Az önkormányzati feladatok ellátásá-
ban változatlanul fontos szerep hárul 
az intézményekre, a Polgármesteri 
Hivatalra és az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságokra. Egyes 
feladatokat pedig a civil szervezetek 
tevékenységének támogatásán ke-
resztül lát el az önkormányzat.
Az önkormányzat az intézményeket 
2023-ban is a kialakult szervezeti ke-
retek között kívánja működtetni. A 
gazdasági társaságoknál sem időszerű 
a struktúraváltoztatás, hiszen ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben egyéb-
ként is sok kihívással kell szembenéz-

niük, az aktuális problémák megoldá-
sára kell fókuszálniuk.

Béremelés, támogatások
2023-ban az önkormányzati szférában 
16%-os mértékű általános bérfejlesz-
tés megvalósítására van lehetőség.
A költségvetésben tervezett beruhá-
zások, felújítások, a közterületek, 
ingatlanok, ingóságok karbantartása 
elősegíti a felelős gazdálkodás alapel-
veinek érvényre jutását, a vagyontár-
gyak értékének megőrzését, állagának 
védelmét, valamint értéknövelő hasz-
nálatukat, gyarapításukat.
Az ivóvíz-szennyvíz közművek fel-
újítási munkáira az előző évekről 
áthúzódó kötelezettségvállalások, 
tartalékok, valamint a képviselő-tes-
tület által elfogadott 15 éves gördülő 
fejlesztési terv tárgyévi üteme alapján 
összesen 381.520.643 Ft áll rendelke-
zésre. 
A fiatalok lakás, valamint lakóház 
vásárlásához kölcsön nyújtására 
208.000.000 Ft, vissza nem térí-
tendő támogatásra 102.000.000 Ft, 
önkormányzati tulajdonú lakótelek 
megvásárlásához kölcsön nyújtására 
16.000.000 Ft, vissza nem térítendő 
támogatásra szintén 16.000.000 Ft 
előirányzatot tartalmaz a költségve-
tés. 
Tiszaújváros önkormányzata hosszú 
évek óta biztosít támogatást a város-
ban működő civil szervezetek szá-
mára programjaik lebonyolításához, 
illetve működésükhöz. Erre 17 millió 
Ft-os támogatási keret áll rendelke-
zésre.
Különös jelentőségű a sportegyesü-
letek működési feltételeinek meg-
teremtéséhez nyújtott rendszeres 
önkormányzati támogatás, illetve a 
Sportcentrum létesítményeinek teljes 
éven át történő használatát segítő, je-
lentős önkormányzati forrás. Igaz, a 
sporttámogatások reálértékét az inflá-
ció csökkenteni fogja, de ennek kom-
penzálására jelenleg nincs lehetőség. 
Az összességében csaknem 292 mil-
lió Ft így is szép summa. 
A képviselő-testület a Tiszaújváros-
ban működő történelmi egyházakat 
is támogatja céljaik megvalósításá-
ban. Idén a római katolikusok és a 
reformátusok 5-5 millió forintot, a 
görögkatolikusok 2 millió forintot 
kapnak. A támogatások átadása min-
den esetben megállapodással történik, 
melyben részletesen meghatározzák a 
támogatás átadásának, felhasználásá-
nak feltételeit, illetve azon dokumen-
tumokat, melyekkel a jogszerű fel-
használást igazolnia kell a támogatott 
szervezetnek. 
(A költségvetés egyes részleteire ké-
sőbbi lapszámainkban visszatérünk.)

Ferenczi László

Drágul az étkeztetés
Március elsejétől 39 százalékkal emelkedik az intézmé-
nyi felnőtt étkeztetés térítési díja.

Tiszaújváros képviselő-testülete az intézményekben folyó 
felnőtt étkeztetésért fizetendő térítési díjat 2022. június 
30-ig a 2020 februárjában megállapított és térítési díjjal 
azonos szinten, bruttó 685 Ft/adag árban, majd a díjemelé-
si tilalom megszűnését követően, 2022. július 1-től bruttó 
755 Ft/adag árban állapította meg. 
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (TIK) szá-
mításokat végzett az önköltségre vonatkozóan és azt álla-
pította meg, hogy az önköltség ÁFA-val növelt összege 
1.050 Ft/adag, ami az élelmiszer alapanyagárak, valamint 
a személyi bérek emelkedése miatt 295 Ft-tal magasabb, 
mint 2022-ben. Ez 39%-os emelkedést jelent.
2023. március 1-jétől így a TIK az önkormányzati intéz-
ményekben és az állami fenntartású köznevelési intézmé-
nyekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, vala-
mint a „vendég étkezők” számára önköltség + ÁFA/adag 
áron biztosítja az étkezést, mely szerint a térítési díj 1.050 
Ft/adag, ahol a nyersanyagnorma 315 Ft, a rezsi 512 Ft, az 
ÁFA pedig 223 Ft. 
A TIK alaptevékenységébe tartozik a konyhák üzemel-
tetéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álló, időlegesen 
szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés 
céljából végzett tevékenység is. Ezért a testület úgy hatá-
rozott, hogy a közalkalmazottként vagy köztisztviselőként 
nyugdíjba vonult alkalmazottak, a nem önkormányzati 
fenntartású közfeladatot ellátó intézmények (köznevelé-
si intézmények kivételével), az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok dolgozói, valamint az önkormányzat 
egészségügyi feladat-ellátási kötelezettsége teljesítésében 
vállalkozási formában közreműködő orvosok és alkalma-
zottaik esetében az étkezésért fizetendő térítési díj összege, 
a fentiekkel összhangban ugyancsak 1.050 Ft/adag legyen. 

f.l.

Mennyi az annyi?
Nehéz év elé nézünk, na de ennyire? Tavaly csaknem 
22, most meg csak 12,5 milliárd? Nem eszik olyan for-
rón a kását! 
Matekból gyenge vagyok, a számvitelről nem is beszél-
ve, így hát a polgármesteri hivataltól kértem magyará-
zatot. Íme, mire jutottam:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főössze-
ge többszöri módosítással 12,6 milliárd Ft-ról 2022. 
december 31-ig 21,9 milliárd Ft-ra módosult. A  9,3 
milliárd Ft-os növekedéséből azonban 6,5 milliárd a 
finanszírozási kiadások és bevételek emelkedéséhez 
kapcsolódik. Ez nem valós költségvetési bevétel- és ki-
adásnövekedés, hanem finanszírozási jellegű növeke-
dés. 
Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközei-
ből - a költségvetési bevétel növelése érdekében, mely 
kamatként és hozamként jelentkezik - az év folyamán 
több alkalommal is állampapírt vásárolt. 
Az értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, bevál-
tásából származó bevételek és kiadások finanszírozá-
si bevételnek és finanszírozási kiadásnak minősülnek, 
amelyek elszámolására jogszabály szerint nettó módon 
nincs lehetőség. Állampapír-vásárlás esetében szüksé-
ges az előirányzati fedezetet biztosítani, így a tavalyi 
költségvetés 9,3 milliárd Ft-os növekedéséből 4,4 mil-
liárd Ft az értékpapírok vásárlására, illetve eladására 
képzett előirányzat. 
További 2,1 milliárd Ft a hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak megfelelően az év folyamán megelőlege-
zett állami támogatás folyósítására, illetve törlesztésé-
re képzett előirányzatból adódik.
Hát ennyi az annyi milliárd. Azért így is nehéz év elé 
nézünk.

-efel-
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Március elsejétől 1050 forint lesz egy adag ebéd.

A béremelést és a szociális ellátórendszer biztonságát mindenki fontosnak tartotta a jelenlegi helyzetben is.



Versenyképes 
kombináció

A MOL Petrolkémia és a Miskolci Szakképzési Cent-
rum stratégiai megállapodást írt alá, amely tovább 
erősíti a már meglévő szakmai kapcsolatot. Az együtt-
működés eredményeként a gépészet, valamint az elekt-
ronika és elektrotechnika ágazatokban közösen képzik 
a régió legjobb szakembereit. 

A MOL célja, hogy a duális képzés keretei közt, az ok-
tatási intézményekkel közösen modern, gyakorlatközeli, 
élményalapú tanuláson keresztül ismertesse meg az elmé-
leti és gyakorlati anyagot a tanulókkal. Fontos szempont a 
vállalatnál jelentkező új technológiák szakmai programba 
történő beépítése, hiszen így a tanulók a legmodernebb, 
naprakész szakmai tudással hagyhatják el az iskolapadot. 
Az együttműködés kiterjed a szakmai gyakorlati képzés és 
az iskola oktatói számára a legkorszerűbb technológiákkal 
kapcsolatos tudásmegosztásra is. A vállalat 2017-től szá-
mos közép- és felsőfokú szakképzési területtel működik 
együtt.
A Miskolci Szakképzési Centrummal is 2017-re nyúlik 
vissza a kapcsolat, és 2019-ben indult el az első gépgyár-
tástechnológiai technikus duális osztály a Miskolci SZC 
Andrássy Gyula Gépipari Technikumban. A program sike-
rességét és a felek kölcsönös elégedettségét mutatja, hogy 
a tanulók 70%-a a MOL-t választja első munkahelyének, 
a többiek felsőfokú képzésben folytatják tanulmányaikat. 
Később ők az MPK és a Miskolci Egyetem közös vegyipa-
ri gépészmérnök mesterképzésén mélyíthetik el tudásukat.
A duális képzés népszerűsítése mellett az együttműködés 
lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiac, a technológiai kör-
nyezet változásaira megoldásokat találjanak oktatási és 
üzleti vonalon egyaránt. Ennek a közös gondolkodásnak 
eredményeként jött létre az új vegyipari gépész szakirány 
is, mely hiánypótló a jelenlegi képzési portfoliót tekintve. 
- Iparágunk működése elképzelhetetlen a magasan képzett 
szakemberek nélkül - nyilatkozta Császár Péter, az MPK 
vezérigazgatója. - A MOL Petrolkémia további fejlődésé-
nek egyik kulcsa a jövő nemzedékének oktatása. A duális 
képzés egy olyan versenyképes kombináció, ahol az elmé-
leti tudást gyakorlati tapasztalattal egészítjük ki, korszerű 
és modern környezetben, kiváló oktatókkal. A képzés le-
hetővé teszi, hogy tanulmányaik végeztével a fiatalok kész 
szakemberként hagyják el az iskolapadot.
- A MOL-csoporttal olyan együttműködő partnerre talál-
tunk, amelyik hasonlóan gondolkodik a szakképzésről, 
mint a Miskolci Szakképzési Centrum - mondta Kiss Gá-
bor, a szakképzési centrum kancellárja. - A tudatos pá-
lyaválasztást támogatjuk és segítséget nyújtunk a karrie-
rút tervezésében személyre szabott tanácsadással, online 
felületen, nyári táborok szervezésével és kiadvánnyal. A 
Tervezd a karriered! tájékoztató füzetet idén második al-
kalommal készítettük el, melynek támogatója a MOL. A 
cégcsoport továbbá 2020-tól milliós értékben nyújt esz-
köztámogatást a szakirányú oktatásra. 

Aktív alkalmazkodás
A sok éves hagyományt követve a 
költségvetés végszavazása előtt a 
képviselő-testületet alkotó frak-
ciók vezetői és a polgármester is 
zárszóban mondott véleményt az 
önkormányzat 2023. évi pénzügyi 
tervéről. Az alábbiakban ezekből 
közlünk néhány gondolatot.

Steinerné Vasvári Éva
frakcióvezető

Fidesz-Városért Egyesület

A költségvetés kapcsán a bevéte-
lekről nem nagyon érdemes többet 
beszélni, mert az tőlünk független, 
talán annyit, hogy jó lenne, ha olyan 
szerencsések lennénk, hogy minden 
negyedévben nem visszafelé kellene 
módosítani a költségvetésünket, ha-
nem ahogy eddig minden negyedév-
ben csurrant-cseppent eddig hozzá, 
hátha most is így lesz, hogy jönnek a 
félmilliárdok minden negyedévben. 
Nagyon sok céljával teljesen egyet-
értünk az önkormányzatnak, a leg-
fontosabb az önkormányzat által 
foglalkoztatott dolgozók bérének az 
emelése. Az infláció mindenkit érint, 
és, hogy az emberek megfelelő szin-
ten meg tudjanak élni, ne legyen sok 
visszalépés az életszínvonalban, ez 
az egyik legfontosabb, ezt támogatni 
fogjuk. Nagyon fontos, hogy akik vi-
szont nehéz helyzetbe kerülnek, azo-
kat továbbra is tudjuk támogatni. A 
szociális hálónak a jelenlegi méretét 
meg kell őrizni, nem szabad, hogy az 
idén kiessenek azok, akik erre rászo-
rulnak. Nagyon jó dolog, hogy takaré-
kosan készült a költségvetés, mert lát-
tuk, hogy azért eddig a költségvetések 
úgy készültek, hogy sok intézménytől 
visszakerült forrás év végén, amit el-
vontunk, mert nagyobb ceruzával lett 
megtervezve a költségvetés. Ugyan-
akkor a mostani takarékos költségve-
tésnél az intézményeknek azt is tudni 
kell, hogy ha baj lesz, ha hiány lesz, 
akkor az önkormányzat mindig mö-
göttük lesz. Amit a kiadásoknál hiá-
nyolok az a felújítások, karbantartá-
sok, kis értékű beruházások. Azért kis 
értékűek, mert jelenleg nagy értékű-
ben gondolkodni se tudunk önkor-
mányzati szinten, mert forrás nincs 
rá, hiába rendelkezünk ötszázmilliós 
tartalékkal, az nem biztos, hogy erre 
fordítható, hanem bizonyára fel fog-
nak lépni olyan dolgok az év során, 
aminél azonnal intézkedni kell és meg 
kell csinálni olyan dolgokat, amit nem 
terveztünk be, de az élet úgy hozta, 
hogy azonnal lépni kell.

Pap Zsolt
frakcióvezető

Tiszaújvárosi Lokálpatrióták
Mindent egybevetve a büdzsé az em-
berközpontúság, a humánum, a szo-
lidaritás figyelembevételével készült. 
A korábbi évek takarékos és előrelátó 
tervezésének köszönhetően is bizto-

sított a 2023-as év közszolgáltatása-
inak, szolgáltatásainak, kötelezően, 
illetve önként vállalt feladatainak el-
látása. Volt némi vita, ami szerintem 
egy kicsit félreértésből is adódott a bi-
zottsági ülésen, hogy szabad-e lemon-
dani önként vállalt feladatunkról?  Az 
alap, hogy csak akkor szabad ellátni 
az önként vállalt feladatokat, amikor 
a kötelező feladatokat teljesítettük és 
tudjuk teljesíteni. Felülvizsgáltuk az 
önként vállalt feladatoknak az ellátá-
sát, és úgy látjuk, hogy a költségvetés 
biztosítja ezeket a jövőben is. Tehát 
elsődleges szempont a humanitás, az 
emberközpontúság és a szolidaritás. 
Fontosnak tartjuk az önkormányza-
ti szférában dolgozó munkavállalók 
megbecsülését, megtartását, ezért a 
2022. december 31-ei bérhez viszo-
nyítva 16 százalékos béremelés tör-
ténik. 

Meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy 
nem minden önkormányzatnál törté-
nik ez így. Meg kell tartanunk azt a 
támogatási rendszert, amelyet nyúj-
tottunk a sportegyesületeknek, civil 
szervezeteknek, lakóközösségeknek, 
történelmi egyházaknak, oktatási in-
tézményeknek. Az önkormányzatnál 
mindig kiemelt figyelmet fordítottunk 
a szociális ellátórendszerre, a kiala-
kult polikrízisben elengedhetetlen 
a rászoruló személyek támogatása. 
Igen, sűrűbbre kell fonni a szociális 
hálót, hogy ne maradjon ki egyetlen 
egy rászoruló ember sem. Ezért átdol-
gozzuk majd a szociális rendeletet, 
hogy minél többen igénybe tudják 
venni a támogatásokat. 

Dr. Fülöp György
polgármester

Kockázatos és törékeny ez a költ-
ségvetés. Alapvetően a kockázatok 
miatt felállítottunk prioritásokat, és 
felállítottunk magunkkal szemben 
elvárt követelményeket is. Prioritás-
ként határoztuk meg, hogy az önkor-
mányzati érdekszférában dolgozók 
béremelése 16 százalékos legyen. 
Tavaly 17 százalékos volt, 2 év alatt 
33 százalékot emeltünk! Ez azért azt 

gondolom, hogy egyedülálló. A szo-
ciális ellátórendszert megtartjuk, de 
nemcsak megtartjuk, ígéretet tettem 
és ígéretet teszek a város nyilvános-
sága előtt is, hogy legkésőbb júniusig 
teljes egészében felülvizsgáljuk, sőt 
márciusban már egy gyermekvéde-
lemmel kapcsolatos támogatást ide 
fogunk hozni, mert úgy látjuk, hogy 
ott be kell avatkozni. Az a helyzet, 
hogy szép lassan azért emelkedtek a 
nyugdíjak, emelkedtek a jövedelmek, 
tehát nekünk a szociális ellátórend-
szert azért kell áttekinteni, hogy ne 
essenek ki belőle az emberek, mert 
akkor szép lassan eljutunk oda, hogy 
akiknek segítségre lenne szükségük, 
már nem tudunk segíteni. Ezt nem 
lehet ad hoc módon elvégezni, ezért 
kell júniusig idő. Mindenkinek nyitott 
vagyok a javaslatára, mert azt gondo-
lom, hogy nagyon fontos egy város 
életében, hogy mindazoknak, akik 
gyermeket nevelnek, akik betegek, 
idősek, szegények, elesettek, azoknak 
segíteni tudjunk, és ez a segítség hat-
hatós és érdemi segítség legyen. (…) 
Ezek voltak a prioritások, mik a kö-
vetelmények velünk szemben? Jogos 
minden tiszaújvárosi állampolgártól 
az az elvárás, hogy átláthatóan, tisz-
tességesen, ésszerűen csak a közjót 
szolgálva hozzuk meg döntéseinket. 
Nekünk az az alapelvünk, hogy tisz-
tességesek vagyunk, és azt gondoljuk, 
hogy ez a pénz, ami itt átmenetileg a 
testületre van bízva, az nem a mi pén-
zünk, az a közösség pénze és így is 
kell vele gazdálkodni. 

(…) Abban biztos vagyok, hogyha 
azt a fajta cselekvő szolidaritást, ami 
eddig is jellemezte a munkát fenn-
tartjuk, akkor a Tiszaújvárosban élő 
állampolgárokat túlzottan nagy baj 
nem érheti. Sajnos azt is el kell mon-
danom, mert most már hallok ilyen 
dolgokat is, hogy úgy beszélnek a 
válságról, hogy válság van, ez majd 
ripsz-ropsz eltűnik. Hát nincs ilyen, 
egyáltalán nem tűnik el. Ez egy folya-
mat, és ezért mondtuk azt, hogy en-
nek az évnek az aktív alkalmazkodás 
évének kell lenni.

F. L.
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A megállapodást Császár Péter, az MPK vezérigazgatója, 
Molnár Péter, a szakképzési centrum főigazgatója, és Kiss 
Gábor, a szakképzési centrum kancellárja írta alá.

A fiatalok kész szakemberként hagyják el az iskolát.



Tücsök és bogár a tányéron
Sokaknak hátborzongató a gondolat is, 
hogy a mindennapi étrendbe beleillesz-
sze a különböző rovarokat. Mondjuk 
elég távoli is ez, mivel egy 100 grammos 
csomag 3000 forintba kerül. Egyelő-
re nem fenyeget minket a veszély, hogy 
rántott tücsök vagy párolt sáska kerül-
jön a tányérunkra. Mégis van apropója 
a témának, ugyanis elfogadták, hogy az 
Európai Unió országaiban hivatalosan 
is lehet bizonyos bogarakat és lárvákat, 
valamint azok feldolgozott formáját 
használni egyes élelmiszerek elkészíté-
sénél. 

- Négyféle rovart engedélyeztek az Uni-
óban élelmiszeripari felhasználásra - tud-
tuk meg Kovács Norinától, az F Medical 
Magánklinika dietetikusától. - Ezek a kö-
zönséges lisztbogár lárvája, a keleti ván-

dorsáska és lárvája, a házi tücsök és az 
alombogár lárvája. 
- Nem hangzik túl jól...
- Ezeket fagyasztott, szárított és por for-
májában állítják elő. A poralakban való 
felhasználás talán népszerűbb lehet majd, 
hiszen ha nem látja az ember a rovart, ha-
marabb megeszi. Ilyen például a különbö-
ző gabonák, amiket dúsítanak szárított ro-
var- vagy lárvaporral. Ezekből kekszeket, 
kenyereket, tésztákat készítenek.  
- Előfordulhat, hogy tudtunkon kívül olyan 
terméket vásárolunk a boltban, ami rovart 
tartalmaz?
- Nem, mivel jól látható módon fel kell 
tüntetni a csomagoláson, ha ilyesmi ada-
lékanyagot tartalmaz. Ugyanúgy, mintha 
allergén összetevőt tartalmazna. Egyelőre 
azonban nem kell attól tartani, hogy elö-
zönlik a boltokat a rovarok, lárvák és a 
belőlük készült élelmiszerek, hiszen ezek 
nem olcsók. Nem gondolom, hogy bár-
ki is beépítené a napi étrendjébe. Ez egy 
alternatíva, nem fogja felváltani a finom-
lisztet vagy a teljes kiőrlésű lisztet, vagy 
amit gyakran hallani, a húsféléket. Persze 
a vállalkozó szelleműeknek van arra lehe-
tőségük, hogy megkóstolják, alapanyag-
ként kipróbálják, de ezek egyelőre csak 
interneten szerezhetők be.    
- Az európaiak gyomra, szervezete nincs 
hozzászokva a rovarhúshoz. Lehet ennek 
bármilyen negatív hatása a szervezetünk-
re?
- Negatív hatást nem igazán tudok mon-
dani, hacsak nem azt, hogy a legtöbben 
undorodnak az ízeltlábúaktól. Már akár 
a látványától is. Viszont számos kedvező 
hatásról be tudunk számolni. A rovarok-
ból készült lisztnek például nagyon magas 
a fehérjetartalma, esszenciális aminosa-

vakat tartalmaz, ami azért nagyon fontos, 
mert az emberi szervezet nem tudja elő-
állítani, de számára nélkülözhetetlenek. 
A sült rovarok, tücskök tartalmaznak 
Omega-3 és Omega-6 zsírsavakat is, ezen 
kívül különböző ásványi anyagokat, amik 
közül kiemelném a magas vastartalmat és 
az élelmi rostot. Gazdag vitaminokban is. 
Megtalálható benne például a B12 és a B6 
vitamin is, és pontosan ezen tulajdonságai 
miatt lehet majd a húst is helyettesíteni 
vele.
- Miért volt szükség rá, hogy engedélyez-
zék ezeknek a rovaroknak a használatát? 
Értem, hogy egészséges, de nekünk van 
más, jól bevált fehérjeforrásunk.
- A rovarok elterjedése az élelmiszeripar-
ban nem egyik napról a másikra fog be-
következni. Ez egy lehetőség lesz, illetve 
a húspótlás egyik alternatívája lehet. Ha 

mondjuk évtizedek múlva úgy alakul, 
hogy nem lesz megfelelő mennyiségű fe-
hérje, amire a lakosságnak szüksége van, 
akkor legyen valami, amihez lehet majd 
nyúlni. Lehet ez a szemléletváltás előszo-
bája. A másik dolog, amiért engedélyez-
ték Európában ezeket a rovarokat, az az, 
hogy biztonsággal lehessen megvásárolni, 
felhasználni ezeket. Az uniós élelmiszer-
ipari szabályozások nagyon szigorúak, 
tehát ami engedélyt kap, az biztosan meg-
felel mindenféle előírásnak. Ezzel ki lehet 
védeni azt, hogy ne a világ különböző tá-
jairól rendeljenek az emberek mindenféle 
kétes eredetű rovart.   
- Dietetikusként kóstolta már valamelyik 
rovart, lárvát?
- Még nem, de mindenképpen szeretném 
majd megkóstolni. 

ema

Meszelés, komposztálás, madáretetők
Lassan éledezni kezd a természet, fel-
ébrednek téli álmukból a fák, és előbúj-
nak az ősszel elvetett haszonnövények. 
Idén nem volt nagy tél, hótakaró sem 
volt a mezőgazdasági földeken. Lenner 
Ádámot, a Tiszatáj Közalapítvány ter-
mészetvédelmi és tájgazdálkodási me-
nedzserét kérdeztük, mire számítsunk 
tavasz elején.

- Elég hideg volt mostanában, hogy elpusz-
tuljanak a kártevő rovarok, vagy egy kicsit 
többet kell majd permetezni idén?
- Mindenképpen jó, hogy februárban meg-
jöttek a fagyok, esténként mínusz 5, mí-
nusz 10 fok is volt és hótakaró sincsen, ami 
megvédje a kártevőket, így valamennyire 
pusztulnak. De az tény, hogy nem olyan 
mértékben, mint mondjuk a ’80-as évek-

ben, amikor hónapokig volt tél, fagy. A 
kártevők ilyenkor jobban túlélnek, és már 
ilyenkor lehet gondolkodni a védekezésről, 
mert a permetezésen kívül nagyon sok más 
megelőzési módszer is van. Sokan a fák 
törzsét fehérre meszelik, nem csak a kárt-
evők ellen, hanem azért is, mert ahogy a 
hőmérséklet ugrál föl-le, és a keringés elin-
dul a fatörzsben, ha nagyon felmelegszik, 
akkor idő előtti rügyezés, virágzás várható. 
Ha lefestjük, akkor később melegszik fel, 
nem mozdulnak meg az anyagcsere fo-
lyamatok a fákban. Ezen kívül még segít 
a beteg, fertőzött lombok, növényi részek 
összegyűjtése és azok megsemmisítése, 
komposztálása, hogy az áttelelő kóroko-
zókat, kártevőket elvigyük azoktól a nö-
vényeinktől, amelyekre károsan hathatnak. 
Már most nyugodtan ki lehet tenni a B tí-
pusú madárodút is a kertünkbe. Kertenként 
egyet, ha kiskertről van szó, vagy esetleg 

kettőt, de akkor legyen köztük 30-40 méter 
távolság. Ebbe olyan énekesmadarak fész-
kelhetnek bele, amelyek nagyon jótékony 
hatással vannak a kertünkre, gyümölcse-
inkre és gyümölcsfáinkra, ugyanis mind-
egy, hogy cinke vagy veréb megy bele, fi-
ókanevelés időszak alatt rengeteg rovartól 
szabadítanak meg minket. Az is nagyon 
jól látszik, amikor az őszapók megjelen-
nek, vagy a kék cinkék is és a rózsa végén 
lévő levéltetveket lehúzzák a csőrükkel és 
elfogyasztják őket. Beszélhetünk a fecs-
kékről is, akik előszeretettel táplálkoznak 
levéltetvekkel. Tehát attól függetlenül, 
hogy megmarad esetleg több, számunkra 
nem tetsző rovar, mert nincs fagy, az táp-
lálékforrás lehet bizonyos fajoknak és ha a 
predátoraikat beszoktatjuk a kertbe, tehát a 
természetben jól működő fékek rendszerét 
aktivizáljuk, nem mondom, hogy egyálta-
lán nem kell permetezni, de a permetezé-
sek száma, a hatóanyag kivitel mennyisége 
erőteljesen csökkenhet, és azért az nekünk 
is pozitív, ha az előállított élelmiszer keve-
sebb vegyszerrel találkozott.
- Február közepe van. Kell aggódnunk 
amiatt, hogy valamelyik gyümölcs, gyü-
mölcsfa lefagy, mint ahogy például tavaly 
nem volt barack emiatt, vagy még korai 
erről beszélni?
- Ez még korai kérdés, de pár héttel ezelőtt 
rövid időre elindult a nedvkeringés a fák-
ban, amikor ez a kellemes meleg, tavaszias 
idő volt. A rügyek megdagadtak, de amíg 
nem bomlik ki, addig védi a benne lévő 
virágot, leveleket. Ezért ahogy már emlí-
tettem, sokan fehérre festették a gyümölcs-
fák törzsét, mert ezzel késleltetni tudják a 
felmelegedést, ezáltal a rügyfakadást is a 
fákon. Örülök, hogy bejött most ez a nem 
olyan nagyon szörnyű hideg, de mégis 
ezt a folyamatot megállította és reméljük, 

azért ez márciusig kitart. Mert azt láttuk 
sajnos, hogy azok a lepkék, amelyek imágó 
formában, tehát lepke formában telelnek 
át, például az Atalanta lepkék is, megmoz-
dultak, elkezdtek röpködni. Még nagyobb 
tragikum, hogy a denevérek is felébredtek 
téli álmukból és jó pár napot röpködtek. Ez 
katasztrofális lehet számukra, mert súlyuk 
egynegyedét is elveszíthetik, bár pár rovar 
már repül, de az nem biztosít számukra 
elegendő energiát. Tehát ez egy komplex 
dolog, a barackért is persze mindenképpen 
kár, ha lefagy, de más élőlényekre is nega-
tívan hathat. Egy bonyolult ökológiai rend-
szerben élünk, hogyha egyes fajok egyede-
it kilőjük, vagy egy probléma keletkezik, 
akkor az lecsúszhat akár mondjuk a szú-
nyog-mennyiségre a nyáron. Ha a tél elhú-
zódik, és a denevérek elpusztulnak, akkor 
az bizony sok ezer, tízezer plusz szúnyogot 
jelenthet a közvetlen környezetnek.

Surányi P. Balázs

2023. február 17. 5. � Természet

A rügyek még védik a virágokat, leveleket.

Meszeléssel késleltetik az anyagcsere beindulását.

Kovács Norina

Jó étvágyat!



Fényes égi randevú

Egy látványos és érdekes esemény-
sorozatra szeretném a Krónika csil-
lagászat iránt érdeklődő olvasóinak 
szíves figyelmét felhívni. Sokan 
megfigyelhették, hogy derült alko-
nyati időszakban két nagyon fényes 
objektum látható a nyugati égbolton, 
és ezek napról napra egyre közelebb 
kerülnek egymáshoz. A két legfénye-
sebb bolygó, a Vénusz és a Jupiter 
szoros együttállása van kibontako-

zóban. Ez az együttállás március 
1-jén kora este éri el a maximumát, 
melynek során a két nagyon fényes 
bolygó olyan közelségbe kerül, hogy 
a Hold korongja már nem férne kö-
zéjük. Ezt egy szintén nagyon szép 
esemény fogja megelőzni. Február 
22-én a két közeledő bolygó közé 
beáll a telő Hold keskeny sarlója is, 
létrehozva ezzel a Naprendszer há-
rom legfényesebb éjszakai tagjának 

csodálatos együttállását. A jelenség-
sorozat megfigyeléséhez semmiféle 
távcsőre nincs szükség, csak a nyu-
gati égboltra történő szabad rálátást 
kell biztosítani. 
Remélem ez az eseménysor kis kár-
pótlást ad az égbolt szerelmeseinek a 
most itt járó C/2022 E3 (ZTF) üstö-
kös szabadszemes megfigyelhetősé-
gének elmaradására.

Szutor István

Irány a sereg! 
Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő, ez az 
Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi 
mérlege - áll a Magyar Honvédség közleményében.

Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fi-
atalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár 
jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, 
milyen a katonák élete. A kiképzések tervezetten március 
13-án indulnak az ország valamennyi pontján, a Magyar 
Honvédség területvédelmi ezredeinél. Az első 2 hónapban 
az alapkiképzésen a katonai érintkezés és a fegyveres harc 
alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. A képzés 
második, 4 hónapos részében az önkéntesek folytathat-
ják a kiképzést ugyanott, a lakóhelyük vonzáskörzetében, 
de műveleti besorolású alakulatnál is. Utóbbi azt jelenti, 
hogy az adott katonai szervezetre jellemző (akár ejtőer-
nyős- vagy búvárképzést is) kaphatnak, de megtanulhat-
nak harcjárművet vagy munkagépet is kezelni. A fizikai 
és szellemi kihívást támasztó kiképzésen nagy hangsúlyt 
kap a csapatmunka, a fegyelem és a szabályok betartá-
sa. A szolgálat az önkéntességen alapul, ezért bármikor 
megszüntethető, de közben is dönthet úgy a résztvevő, 
hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottsá-
gát tanulmányai folytatása mellett, illetve egyéb munka-
viszonyban, tartalékosként bizonyítja. Az ÖKSZ második 
ciklusának végén életvezetési tanácsokkal, stressz- és 
konfliktuskezelési, probléma megoldási és kommunikáci-
ós stratégiákkal segítik a jelentkezők polgári életben törté-
nő elhelyezkedését, amely a katona leszerelését követően 
megkönnyíti a civil életben történő tájékozódást is. Sokan 
azonban megtalálják számításukat a honvédségnél: a tarta-
lékos katonák közül tavaly több mint 400-an választották a 
szerződéses katonai szolgálatot.
A képzés első két hónapjában a fizetés a mindenkori mi-
nimálbérnek megfelelő összeg, ez jelenleg nettó 154 ezer, 
a 25 év alattiak számára 189 ezer forint. Aki a program 
második részében speciális területet választ, már a garan-
tált bérminimumot kapja havi fizetésként, amely jelenleg 
nettó 197 ezer, a 25 év alattiak számára közel 242 ezer 
forint. A résztvevőknek jár továbbá ruházati ellátás, napi 
egyszeri meleg étkezés, utazási költségtérítés, valamint 
szükség esetén szociális támogatás. Az ÖKSZ alatt leg-
alább 6 hónap teljesítésével 16 vagy 32, egyéves szolgá-
lattal akár 64 felvételi többletpontot is lehet szerezni a 
felsőoktatási felvételi eljárásban. A sikeres teljesítés az 
Acélkocka Altisztképzési Rendszerbe történő jelentkezés 
esetén is előnyt jelent. 
Az eddigi ÖKSZ kiképzések résztvevői elhivatottság-
gal álltak a programhoz, és jellemzően végigcsinálták 
a kiképzést. A katonai toborzók február végéig várják a 
jelentkezést a toborzó ügyfélszolgálati irodákban, a Ma-
gyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában, az 
onlinetoborzo@mil.hu címen, vagy a www.iranyasereg.hu 
karrieroldalon. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az 
ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei: 4. HADKIEGÉSZÍ-
TŐ ÉS TOBORZÓ IRODA Cím: 3526 Miskolc, Hatvan-
ötösök útja 2. Telefon: 06 (46) 327-245 E-mail: borsod.
toborzo@mil.hu SÁTORALJAÚJHELY - toborzó ügy-
szolgálati iroda Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 
1. Telefon: 06 (30) 815 0706 E-mail: zemplen.toborzo@
mil.hu További információk: iranyasereg.hu
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Ünnepélyes eskütétel.

Kiképzés közben.



Véghajrában a továbbtanulók
Már csak néhány napjuk maradt 
dönteni a nyolcadikosoknak, a kö-
zépiskolai beiratkozás határideje 
ugyanis február 22.  A jó tanulmá-
nyi eredmények mellett sok isko-
lában a központi felvételi is köve-
telmény. A Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola 50 végzős 
tanulójából 40-en írtak közpon-
ti felvételit, hiszen a diákok nagy 
része gimnáziumban vagy techni-
kumban tanul tovább.

A végzős tanulók zöme a helyi kö-
zépiskolákat választja, de sokan dön-
tenek Debrecen és Miskolc mellett is.
- A Debreceni SZC Vegyipari Tech-
nikumba megyek tovább - kezdte 
Trungel Panna, a Hunyadi nyolcadi-
kosa. - Szerintem nem túl nehéz ide 
bekerülni, viszont ha már bent vagy, 
nagyon jól kell tanulni. A félévet is 
megnyomtam, mert nézik a jegyeket 
a felvételin, van, amit már 5. osztály-
tól, van, amit csak 7.-től. A kezdetek-
től nagyon vonz a kémia és mindig 
tudtam, hogy ezen a területen szeret-
nék elhelyezkedni. Az a tervem, hogy 
gyógyszerész legyek, hogy segíthes-
sek az embereken.
- A Debreceni Mechwart András 
Gépipari és Informatikai Technikum-
ba jelentkezek, mert mechatronikai 
mérnök szeretnék lenni - mondta egy 
másik végzős, Csuhai Noel Róbert. 
- Nagyon sokat tanultam, szerencsé-
re kitűnő lettem félév végén. Főleg 

matek és fizika kell a felvételihez, 
de én a középfokú nyelvvizsgát is le 
akarom tenni ebben az évben, mert 
az a tervem, hogy külföldre megyek 
dolgozni. Egyrészt a jobb megélhetés 
reményében, másrészt pedig szeret-
nék világot látni. Az osztályomban a 
gépészmérnök szak a legnépszerűbb, 
de sokan mennek gimnáziumba is.
Központi felvételit nem minden kö-
zépiskola kér, de amelyik igen, ott a 
felvételi 50%-át teszi ki a központi 
írásbeli eredménye. Minden iskola 
mást kér és mindenhol más a jelent-
kezés menete is. Az általános iskolák 
szülői értekezleteken is segítenek 
eligazodni a felvételi folyamatának 
útvesztőjében, de emellett az oktatá-
si hivatal honlapján is megtalálható 

minden szükséges információ.
- A pályaválasztási folyamat kezde-
te előtt a középiskolák is eljöttek, 
bemutatkoztak, ismertették képzési 
kínálatukat és felvételi eljárásukat 
- nyilatkozta Prémné Horváth Kata-
lin, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatóhelyettese. - Ez 
is sokat segített a gyerekeknek, de 
egy 14 éves még nehezen dönti el, 
hogy mi szeretne lenni. Korábban 
pályaválasztási tanácsadó voltam itt 
az intézményben, és négy szempon-
tot szoktunk kiemelni. Mik a gyerek 
képességei, milyen iskolatípusba sze-
retne menni, érettségi után dolgozna, 
vagy továbbtanulna, illetve, ami nem 
egyszerű téma, hogy 10 év múlva mit 
keres a munkaerőpiac. Tavaly a 64 
végzősből 21 diákot gimnáziumba 
vettek fel, 38 tanuló ment technikum-
ba és 5-en szakképző iskolába. Sokan 
maradnak itt, a helyi középiskolák-
ban, de nagyon kedvelt Nyíregyháza, 
Debrecen és Miskolc is. Arra, hogy 
mit választanak a diákok, sok min-
denre hatással van, gondolok itt a 
kortársakra, vagy a szülőkre, és nyil-
ván attól is függ, hogy amelyik sza-
kot választotta a gyermek, azt melyik 
városban indítják.
Március 21-22-én még lesz lehető-
ség a megjelölt iskolák sorrendjé-
nek módosítására. Február 22-e után 
azonban új intézményt már nem lehet 
felvenni a leadott listára.

venna

IT turnébusz 
a Hunyadiban

2023. február 9-én egy napra iskolánkba érkezett az 
„Az IT a jövő/d” turnébusz, melyet a Széchenyi 2020 
pályázat keretében nyertünk. Délelőtt 5 rendkívüli in-
formatikaórát tartottak a busszal érkező pedagógusok 
felső tagozatos tanulóinknak. Míg a laptopokkal, in-
teraktív panellel és 3D nyomtatókkal felszerelt buszon 
16 fős csoportokban kóstolhattak bele a 3D-nyomtatás 
világába a gyerekek, addig egyik tantermünkben szin-
tén 16-16 fővel robotkonstrukciókat terveztek és prog-
ramoztak. Délután a diákok alaposabban is elmélyül-
hettek a témában és belekóstolhattak az informatikusok 
hétköznapjaiba, alkotófolyamataiba. Végül a szülők 
egy csoportjával osztottak meg aktuális információkat 
az informatikával és a továbbtanulással kapcsolatban. 
Tanulóink és a szülők véleménye szerint is különleges, 
tartalmas napot zártunk.

Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető

A művészet örök 
Ma látogatható utoljára Zajácz Tamás jubileumi tár-
lata a Városi Kiállítóteremben. A bőrműves iparmű-
vész hetvenedik születésnapja alkalmából életre hívott 
kiállításon címadó pályázatot is indított a jeles alkotó. 
Nem titkolt célja volt, hogy ezzel is közelebb vigye a 18 
év alatti fiatalokhoz a művészetek szépségét és értékét.

A verseny várakozáson felüli részvétellel zárult, 77 diák 
vette alaposan szemügyre és nevezte el a bemutatott műal-
kotásokat. Az első hét helyen végzett pályázó a „Bőrmű-
vészet 1000 oldalon” című életmű kiadvánnyal gyarapo-
dott, a három legjobbnak ítélt címadót a könyvek mellett 
értékes ajándékokkal is jutalmazta a művész, egy rögtön-
zött játékot követően pedig egy bőrbe foglalt falióra is új 
otthonra talált az eredményhirdetés után. A díjazottak kö-
zött volt Pöstényi Sára is. 
- Az egyik osztálytársam beszélt rá, hogy induljak el ezen 
a versenyen - mondta Sára. - Nagyon megtisztelő, hogy 
ilyen sok pályázó közül kiválasztottak, nem számítottam 
arra, hogy a legjobbak között leszek. Igazán örülök, hogy 
a művész úrnak tetszettek az ötleteim. Én is nagyon sze-
retek rajzolni és mindenféle kézműves területen tevékeny-
kedni, érdekes és jó érzés volt látni, mi mindent ki lehet 
hozni a bőrből is. 
- Megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen sokan részt 
vettek a pályázaton - nyilatkozta lapunknak az eredmény-
hirdetés után Zajácz Tamás. - Mindig abban hittem, hogy 
a fiatalok gondolkodása érintetlen, ezért ők azok, akik 
képesek első sugallatra őszintén reagálni bármire. Öröm-
mel tölt el, hogy mennyire valódi, mélyre szóló címeket 
adtak a képeknek. Másutt is meghirdetem majd ezt a kis 
megmérettetést, hogy megnyerjem a képzőművészetnek a 
fiatalság szeretetét. Ugyan a technika viszi előre a világot, 
könnyíti meg és színezi a hétköznapjainkat, de az igazi 
élmény a művészetekben rejlik. A művészet örök és hal-
hatatlan.
A díjazottak: 1. Papp Szilvia, 2. Járási Zoltán, 3. Bognár 
Panni. Albumot kaptak: Bognár Dávid, Juhász Jázmin, 
Kántor Réka, Pöstényi Sára

Ördögh István 

2023. február 17. 7. � Oktatás/Kultúra

A pályázók jóvoltából összeállt a bőrmozaik.

A helyi középiskolák mellett a debreceni és miskolci intézmények is népszerűek.

Trungel Pannának és Csuhai Noel Róbertnek határozott elképzelésik vannak.



 

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Február Helye Ideje Kinek a részére

20. hétfő Bölcsőde 3. sz. pavilon 08.30-12.00
Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelése

22.                    
szerda

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház 
(Központi Étterem) 8.00-15.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

23.                       
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

27. hétfő Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

28. kedd Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője

2023. február 22-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Bölcsőde egész nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek 
bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének 
ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek ellátása. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tar-
tása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitva tartása az 
alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2023. június 26. - július 21. között
Szivárvány óvodája

(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
Tündérkert óvodája

(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
2023. július 24. - augusztus 18. között

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2023. június 26. - július 21. között

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2023. július 24. - augusztus 18. között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2023. augusztus 21-étől minden épület teljes nyitva tartással üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjas közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2023. március 13-án 14.00 órától tartja éves 
közgyűlését. (Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 14.30 órától lesz.)
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Varjas Lászlóné elnök
2. Beszámoló az egyesület 2022. évi gazdasági munkájáról
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Komló Sándorné felügyelő bizottsági elnök 
4. Egyesületi elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság választása 

Varjas Lászlóné elnök

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszá-
mot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyi-
ben a diszpécser hibaelhárítást végez, üzenetrögzítő rögzíti.

8. � Közlemény 2023. február 17.

Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
A hatékonyabb és gyorsabb hibaelhárítás érdekében a lakosságnak lehetősége van 
közvetlenül (telefonon, e-mailben, illetve online hibabejelentőn keresztül) a szolgál-
tató felé bejelenteni a meghibásodást, nem szükséges a Polgármesteri Hivatal részére 
elküldeni a bejelentést. 
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 06 80/42-43-44.
Az MVM Next EnergiaApp-jában található közvilágítás hibabejelentésen keresztül.
A https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton a 
Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig 

feladja.

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres 

minőségellenőr 
munkatársat

Elvárások:
• középfokú végzettség 
• precíz, önálló, lelkiismeretes munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásában szerzett gyakorlat
• MS Office alkalmazások ismerete
Ajánlatunk: 
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 4 műszakos munkarend 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő e-mail címre:
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542 084/121
Jelentkezési határidő: 2023. február 28.
A meghallgatásokra folyamatosan hívjuk majd be a kiválasztott jelentkezőket, 

már a jelentkezési időszakban is. 

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)
munkakörbe munkatársat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek, kihívásnak érzik az új feladatokat, vállalják 
a 3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok ellátásá-

hoz kapcsolódó dinamikus munkavégzést. 
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat a 
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@

partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni

A Zempléni Z. H. K.  Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 

hulladékudvar kezelő 
munkakör betöltésére

Feladatok:
- Hulladékok típus, fajta szerinti átvétele, mérlegelése, adatrögzíté-
se, gyűjtése, tárolása.
- A begyűjtött hulladékok mennyiségeinek függvényében a kiszál-
lítások kezdeményezése.
- A hulladékok mennyiségének nyilvántartása.
- Rendszeres adatszolgáltatás előírásnak megfelelően.
- A hulladékudvar működéséhez szükséges egyéb adminisztrációs 
feladatok elvégzése.
- A hulladékudvarral kapcsolatos helyszíni ügyfélszolgálat ellátása.
- A hulladékudvar tisztán tartása, rendben tartása.
Elvárások:
- középfokú végzettség,
- számítógépes ismeret (Excel),
- jó kommunikációs készség,
- pontosság, precizitás, megbízhatóság,
- hatékony munkavégzés,
- együttműködési készség.
Előnyt jelent:
- hulladékgyűjtő szakképesítés
Munkavégzés helye: Tiszaújváros
Az önéletrajzokat a zemplenizhk@zhk.hu e-mail címre várjuk!

Ruhaosztás
romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat a rászoruló roma családok 
részére ruhaosztást szervez, melynek 
időpontja 2023. február 18. (szombat) 
10.00 óra. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. 
szám.

Farkas Sándor elnök

Horgászengedély 
romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az idén is hozzájárul a 
tiszaújvárosi roma lakosság részére a 
horgászengedélyek kiváltásához, és vár-
ja azok jelentkezését, akik 18. életévüket 
betöltötték és szociálisan rászorultak. 
Jelentkezni lehet 2023. március 10-ig a 
Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt.

Farkas Sándor elnök

A Krónika  elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

2023. február 17. 9. � Közlemény/Hirdetés



Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Bánkus János 
88 éves korában elhunyt. 

Temetése 2023. február 21-én (kedd) 9.30 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. Kérjük, aki 
szeretné, egy szál virággal rója le kegyeletét. 

Felesége és lánya

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti 
szolgálatot február 19-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd febru-
ár 20-tól (hétfő) 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 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
                                        Hétköznap      Szombat   Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00 szerda 8.30 vasárnap 11.00.
Hittanos farsang a Római Katolikus Plébánián 2023. 
február 17-én 16 órától. A részletek a plébánia honlap-
ján.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la szeretettel várja a leendő első osztályosokat a „Ma-
nósuliba” kedden és csütörtökön 16.30-tól. 
Akik ebben az évben házasságot szeretnének kötni, 
február 28-áig jelentkezzenek a plébánián. Akik első 
áldozók, bérmálkozók szeretnének lenni, a jelentkezé-
si lapot február 28-áig adják le a hitoktatóknál vagy a 
plébánián. A jelentkezési lap megtalálható és letölthető 
a honlapunkról.
Az egyházközségek közös testületi ülése: 2023. febru-
ár 21. kedd, 19.00.
Minden este a 8 órai harangszókor egy Miatyánkot 
és egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk a békéért és a 
földrengés áldozataiért.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd-vasárnap 08.00-18.00. 
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 
11.00 Szent Liturgia. Tiszta hétfőn egyházunkban meg-
kezdődik a nagyböjt szent időszaka. A nagyböjti hét-
köznapokon a Szent Liturgiát mint Isten Országának 
szentségét nem ünnepeljük, de a vasárnapi ünneplés
ajándéka, „lényeges táplálékunk” velünk marad, hogy 
élőnek őrizzen meg a nagyböjt pusztaságán keresztül 
vezető utazásunkban: szerdán 17.30 Előreszentelt Ado-
mányok Liturgiája.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra. Bűnbánati is-
tentisztelet: szerda, csütörtök 18.00 óra.
Tiszaújváros
Keresztutak: angol-magyar ifjúsági klub: szombat 
17.00 óra. Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Halacska csoport - gyermek-istentisztelet: vasárnap 
11.00 óra. Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Bűnbánati istentisztelet: szerda, csütörtök 17.00 óra.
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új száma: 06-49/739-194.

Február 20., hétfő
18:00 Sporthétfő: a TFCT - Kisvárda II. bajnoki 

labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

Február 22., szerda
18:00 HétHatár: Jabil tanműhelyátadó - Horgász-
közgyűlés - Roadpol - Covidkártya - Kocsonyabál 

- Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Együnk tücsköt, bogarat! - 
Nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyás-

parti - Labdarúgás
18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel

Utána az adás folyamatos ismétlése másnap 11 
óráig

A Tisza TV műsora Tisztújító 
nyugdíjasok

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnökségének 
4 éves megbízatása lejár. Felhívjuk az egyesületi tagok 
figyelmét, hogy a 2023. évi közgyűlés előkészítése  ér-
dekében egyesületi elnökre és az elnökség tagjaira ja-
vaslataikat a megválasztott jelölőbizottság tagjainál 
személyesen az egyesület irodájában (Kazinczy út 3.) 
január 31-én, február 7-én, február 14-én, február 21-
én, február 28-án 8-tól 11 óráig, vagy a következő tele-
fonszámokon adhatják le. Pöstényiné Harangi Gizella, 
a jelölőbizottság elnöke 20/316-4428, Nagyné Balázs 
Éva, a jelölőbizottság tagja 20/211-8378.

Kaffkások 
figyelmébe

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub értesíti 
tagjait, hogy a 2023-as évre a tagsági igény meghosz-
szabbítása 2023. március 15-ig lehetséges a nyugdíjas 
egyesületben /Kazinczy út. 3 / csütörtöki napokon 9-től 
11 óráig.
Várjuk új tagok jelentkezését is!

Várkonyi Ilona 
klubvezető

Az utolsó percig halogattam ezt az írást. Talán tudat 
alatt arra vágytam, hogy csak álmodom, és majd verí-
tékben úszva ugyan, de felébredek és a fészen olvasha-
tom újabb kiosztó posztodat. De nem. A fészen barátaid, 
bajtársaid, ismerőseid búcsúzó sorai sorjáztak.
Letaglózott a hír, hogy elmentél. Értetlenkedtem, hi-
tetlenkedtem, többször is visszakérdeztem: ez biztos? 
Egész egyszerűen nem hittem el.
Mintha közeli rokonomat veszítettem volna el. Pedig 
nem voltunk barátok, haverok, igazából közeli ismerő-
sök sem. Rokonlelkek voltunk. Nem csak világnézeti, 
politikai tekintetben. Kedveltük egymás humorát, iróni-
áját, öniróniáját, őszinteségét, szókimondását. És igen, 
néha nyers stílusát. 
Sokszínű ember voltál, s nem kétszínű. Az utóbbiakat ki 
nem állhattad. De kiálltál az igazságért, a tisztességért, 
a becsületességért, az egyszerű emberekért. Sokoldalú 
voltál. Voltál vagány, voltál matróz, voltál zsaru, voltál 
professzionális amatőr színjátszó. 
Hej, hát elmentél? Elment az egykori bohém, csibész 

Dudus? Elment a kiváló zsaru, a nyomozó, a leninvá-
rosi-tiszaújvárosi Piedone? Elment a nagy (nem ho-ho) 
horgász, elment a nagy kutyabarát? Elment Versényi 
Miklós, Miki bá’, a nagyapa? És elment Sneider úr, vele 
a Bakter is? Mindet elsodorta a sors? 
Nem, Miki! Te itt maradsz mindannyiunk szívében, akik 
szerettünk, szeretünk. 

-efel- 

Dudus, Piedone, Sneider, Bakter
10. � Sokféle 2023. február 17.
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Ártalom
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk febru-
ári sorozatunkat. 
A megfejtéseket február 28-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.



A Pénzügyőr köszönte, a két pontot elvitte
KOSÁRLABDA. A küzdelem meg-
volt, de támadásban és védekezés-
ben is akadozott a Phoenix játéka 
a Pénzügyőr SE elleni találkozón. A 
vége sima vereség lett.

Phoenix KK - Pénzügyőr 
50-73

(15-19, 17-16, 9-20, 9-18) 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Bán Tibor (5/3), Lakatos Péter 
(-), Jordan Ismael Santiago (15/6), 
Okoh Victor Kelechi (10), Gaál Ben-
ce (7/6). Csere: Czimer László Adrián 
(-), Taskó István (-), Sándor Bence 
(-), Molnár Bence (3/3), Kovács Zol-
tán (2), Asszú Ádám (8). Vezetőedző: 
Lekli József.
Hazai pontokkal kezdődött a mér-
kőzés, ám a Pénzügyőr már az ötö-
dik percben fordított, és négypontos 
előnnyel zárta az első etapot (15-19). 
Bár a pontatlanságok már ekkor is je-
lentkeztek, alapvetően biztató volt a 
második etap, hiszen az egyenlítésig 
is eljutottak a hazaiak (25-25), és a fé-

lidőig sikerült faragniuk egy keveset 
korábbi hátrányukból (32-35).
Nem sikerült átmenteni a lendületet a 
harmadik negyedre. A jóval pontosab-
ban dobó vendégek fokozatosan távo-
lodtak, a Phoenix pedig egyre kevés-
bé tudta összehangolni saját játékát. A 
záró etap 41-55-ös állással kezdődött, 
de ez a szakasz sem hozott változást 

a játék képében: a Pénzügyőr hatéko-
nyabban támadott és védekezett, így 
megérdemelten aratott 50-73-as győ-
zelmet a találkozón.
Lekli József: Gratulálok az ellenfél-
nek. Ez szégyen volt, elnézést kérünk 
a szurkolóktól.
Dr. Bagi Melinda: Köszönjük az el-
lenfélnek a játékot.

Az egy pont is több a semminél
LABDARÚGÁS. Lejátszotta idei 
első bajnoki mérkőzését a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros.  A labda-
rugó NB III Keleti csoportjának 
21. fordulójában, a bajnokságban 
2. helyen álló Putnok ellen 1-1-es 
eredményt értek el az újvárosiak.

A találkozó nagy kérdése az volt, hogy 
megkezdi-e a menekülést a kiesőzó-
nából a hazai együttes. A Putnok ellen 
ez nem volt könnyű a feladat, hiszen 
ellenük harmadosztályú bajnokin ál-
talában pontot sem szerzett az újváro-
si alakulat, és a gömöriek egyébként 
is jobban szerepeltek a bajnokságban. 
Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés 
a törökországi és szíriai földrengés ál-
dozataira, és a téli szünetben elhunyt 
Mizik György szurkolóra/rendezőre 
emlékezve.
Az unalmas első 20 percet követően 
gyorsultak fel az események. A 28. 
minutában a kiugró Szabó Zs.-t lökte 
fel egy újvárosi védő a 16-oson be-
lül, melyért a játékvezető tizenegyest 
ítélt. A büntetőt Galacs végezte el, de 
félmagas lövését Herceg bravúrosan 
szögletre tenyerelte. Az első félidő-
ben valamivel aktívabbak voltak a 
vendégek, de a gólszerzés sem nekik, 
sem a házigazdáknak nem sikerült.
A szünetben a putnoki tréner változ-
tatott, Szűcs Zs.-t küldte csatasorba. 
Az 51. percben megszületett a mér-
kőzés első gólja. Egy jobbról a bal 
oldalra lőtt labdát Galacs kapásból 
ívelt 8 méterről az újvárosi kapuba, 
0-1. A bekapott gól után aktivizálta 
magát Vitelki Zoltán együttese, a ha-
zai tréner az 58. percben Nagy D.-t és 
Fajkót is pályára küldte. A 67. perc-
ben veszélyes helyről végezhetett el 
szabadrúgást a hazai csapat, de Tóth 
B. lövése a kapu felett hagyta el a já-
tékteret, majd a 76. percben Boros lőtt 
nagy helyzetben kapu mellé. A 77. 
percben eldőlhetett volna a mérkő-
zés. A csereként beállt Komári kapott 
ragyogó indítást, de 13 méterről éles 
szögből leadott lövését Herceg véde-
ni tudta. A hazaiak mindezek ellenére 
sem adták fel, mentek előre az egyen-
lítő gólért, amely a 85. percben, ha 
némi szerencsével is, de össze is jött. 
Fajkó ívelt középre, a kapu torkába, 

Pápai bizonytalankodott, Nagy D. pe-
dig köszönte szépen, és egy lépésről 
a hálóba kotorta a labdát, 1-1. A házi-
gazdák így, ha nehezen is, de legalább 
1 pontot szereztek a Putnok ellen, és 
egy hosszú negatív szériának vetet-
tek véget. Egy pozitív sorozat viszont 
folytatódott, a tiszaújvárosiak zsinó-
rban harmadik meccsükön maradtak 
veretlenek. Vitelki Zoltán tanítványai 
jelenleg 16 ponttal, csak rosszabb 
gólkülönbségük miatt állnak a 19. he-
lyen a Jászberény mögött. A követke-
ző fordulóban ismét hazai közönsége 
előtt játszhat az újvárosi együttes. 

Tiszaújváros - Putnok 
1-1 (0-0)

Tiszaújváros, 200 néző. 
Tiszaújváros: Herceg - Varjas L., 
Nagy P., Páll (Nagy D.), Kundrák 
(Fajkó), Gelsi, Gottfried (Vitelki B.), 
Tóth B., Géringer L., Lőrincz P., Bo-
ros (Tóth S.). Edző: Vitelki Zoltán.
Putnok: Pápai - Gellén, Sághy, Galacs 
(Sramkó), Nagy Zs. (Nádimov), 
Buda, Arday, Vajda (Komári), Nemes, 
Juhos (Szűcs), Szabó Zs. (Kiss K.). 
Edző: Szala Ákos. 

Vitelki Zoltán: A mérkőzés előtt azt 
kértem a játékosoktól, hogy nagy el-
ánnal játszanak. A pálya talaja nem 
engedte meg, hogy folyamatos játék 
alakulhasson ki. Fontosnak tartottam, 
hogy jól kezdjük az évet. Úgy gondo-
lom, hogy reális az iksz. Az a hozzá-

állás, amit ma mutattunk, abból nem 
szabad engednünk, az a minimum. 
Abban biztos vagyok, hogy a játék 
minősége lesz még jobb is. Szeret-
nénk a következő mérkőzést 3 ponttal 
abszolválni. 
Szala Ákos: Reális döntetlen szüle-
tett ugyanis mindkét csapatnak voltak 
lehetőségei, bár igazán nagy helyze-
tekről nem beszélhetünk, ezek inkább 
csak „lehetőségecskék” voltak. Közel 
álltunk a győzelemhez, de a pontosz-
tozkodás igazságosnak mondható. 

Brézai

További eredmények
DVTK II. - Jászberény 3-0

Pénzügyőr - Kisvárda II. 1-2
Hatvan - Eger 1-0

Békéscsaba II. - H.szoboszló 1-5
Füzesgyarmat - Zugló 0-0

Sényő - Karcag 1-1
DVSC II. - DEAC (2023. 03. 01.)

Tiszafüredi VSE - BKV Előre 
(2023. 03. 01.)

Következik a 22. forduló
2023. február 19., vasárnap 14:00

BKV Előre - Sényő
Jászberény - Tiszafüred
Körösladány - DVTK II. 

DEAC - Vasas II. 
Zugló - DVSC II. 

Hajdúszoboszló - Füzesgyarmat 
Eger - Békéscsaba 

Pénzügyőr - Hatvan 
Tiszaújváros - Kisvárda II.

Putnok - Karcag 

Bragato Giada 
az év sportolója

A Észak Magyarország és a boon.hu február 1-jén in-
dította útjára Az év embere, valamint Az év sportolója 
közönségszavazását. A jelöltek a saját területükön ki-
magasló eredményt értek el, kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak az elmúlt esztendőben. A cél az volt, hogy az 
olvasók segítségével díjazzák és elismerjék nem min-
dennapi munkásságukat.

Borsod-Abaúj-Zemplén Az év sportolója 2022 közönség-
szavazáson két héten át négy kategóriában várták a szava-
zatokat a jelöltek. Az alábbi eredmény született:
A legjobb női sportolónak járó díjat Bragato Giadanak, a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ke-
nusának ítélték oda az olvasók.
A legjobb férfisportolónak járó díjat Csomós Miklós ra-
liversenyző veheti át. Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub kiválósága a 3. helyen végzett.
A legjobb női csapat a DVTK-Hun-Therm kosárlabdacsa-
pata lett.
A legjobb férficsapatnak GreenPlan-VRC Kazincbarcika 
röplabdacsapatát választották a voksolók.
A díjakat egy ünnepség keretében adják át, várhatóan feb-
ruár második felében.

Személyi változások 
a focistáknál

LABDARÚGÁS. Az átigazolási időszak végén Nagy 
Gergő személyében fiatal védekező középpályás érke-
zett kölcsönbe Nyíregyházáról az FC Tiszaújvároshoz. 
A szakmai stábban is történt változás, a felnőtt csapat 
szakmai vezetője Huszák Géza lett. Ezt a pozíciót az el-
múlt években Lukács Flórián elnökségi tag töltötte be. 
Az ő helyét veszi át részmunkaidőben az  A licenccel 
rendelkező volt labdarúgó, aki utoljára hasonló pozíciót 
töltött be az NB II-ben. Játékosként és edzőként is meg-
fordult Diósgyőrben, ahol az NB I-ben is játszott, míg 
edzőként 10 bajnoki címet szerzett, megyei, NB III-as 
és NB II-es bajnokságokban, de dolgozott külföldön is.

A Sportcentrum eseményei
Február 18. (szombat)

08.00 Kajak- kenusok regionális erőfelmérője  
               Edzőterem, Atlétikapálya
Labdarúgás
08.00 FCT - Felsőzsolca
U19 csapatok edzőmérkőzése                Műfüves pálya
10.00 FCT - MVSC
U13 csapatok edzőmérkőzése                Műfüves pálya
12.00 FCT - MVSC
U15 csapatok edzőmérkőzése                Műfüves pálya
14.00 FCT - Mezőkövesd
U12 csapatok edzőmérkőzése   Műfüves pálya

Február 19. (vasárnap)
Labdarúgás
14.00 TFCT - Kisvárda II.
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése       Centerpálya

2023. február 17. 11. � Sport

Giada halmozta az érmeket 2022-ben.

Herceg jól védett, tizenegyest is hárított.

Jordan (22) 15 pontig jutott.



12. � Rendezvények 2023. február 17.
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