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Advent utolsó hetében

Elérkeztünk advent utolsó hetéhez. Nem csak az utcán, az üzletekben, hanem lapunkban is érzékelhető az ünnepi haj-
rá. Mai számunkban visszatekintünk advent szeles, havas, esős harmadik vasárnapjára, felidézzük a szederkényi gyer-
tyagyújtást, bemutatjuk a fenyőkínálatot, mustrát tartunk a Tisza úti vásárban. Előre is tekintünk, beharangozzuk a Tisza 
TV december 19-ei karácsonyi műsorát. 

Zárva a hivatal
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. 
(I. 28.) számú önkormányzati rendelete értelmében 2021. de-
cember 23-án és december 27. - december 31. napjai között - 
igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal 
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a halaszthatat-
lan ügyek (elsősorban anyakönyvi ügyek) intézése érdekében 
ügyelet működik minden nap 8:00 - 12:00 között.
2022. január 3-ától a megszokott munkarend szerint működik 
a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Krónika megjelenés
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnere-
inket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó, ünnepi szá-
ma december 23-án (csütörtök), 2022. évi első száma janu-
ár 13-án jelenik meg. Ezért kérjük, hogy a két időpont közöt-
ti időszakra vonatkozó hirdetményeiket, közleményeiket, hir-
detéseiket, közlésre szánt olvasói leveleiket legkésőbb 2021. 
december 21-én (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesztősé-
günkbe.
Köszönjük!

Tisza Média Kft.

Járványhelyzet
A hivatalos tájékoztatás szerint az elmúlt héten jelentősen 
csökkent Tiszaújvárosban az aktív fertőzöttek száma, össze-
sen 22 új beteget regisztráltak.
Három hét után lezárult a központi rendelkezés alapján indí-
tott „Oltási akcióhét” városunkban, melynek során több mint 
3000 vakcinát adtak be a rendelőintézet munkatársai. Dr. Fü-
löp György polgármester közösségi oldalán köszönte meg a 
szakszerű közreműködésüket.
Kedden 5506 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, 
meghalt 153 beteg - derült ki a kormányzati tájékoztató ol-
dalon szerdán közzétett adatokból.
A beoltottak száma 6 194 221, közülük 5 906 701 fő már a 
második oltását is megkapta, a harmadik oltás lehetőségé-
vel 3 028 149-en éltek. A járvány kezdete óta összesen 1 208 
020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak 
száma 37 232 főre emelkedett. A gyógyultak száma 1 005 
586 fő, az aktív fertőzötteké 165 202 fő. Kórházban 6337 
beteget ápoltak, közülük 540-en voltak lélegeztetőgépen.
A kormány újabb oltási akciót szervezett, amely csütörtö-
kön indul, és december 18-ig, azaz szombatig tart majd. Ez-
úttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrá-
cióval lehet felvenni az első, az elmaradt második, és akár a 
megerősítő harmadik oltást. Az oltás felvételére továbbra is 
101 kórházban lesz lehetőség. Előzetes időpontfoglalás nél-
kül az alábbi időpontokban lehet menni az oltópontokra: de-
cember 16-án 14–18 óra között, december 17-én 14–18 óra 
között, december 18-án 10–18 óra között. A kórházi oltó-
pontokon csak a 12 év felettieket oltják az oltási akcióban, 
az 5–11 éves gyerekek oltására továbbra is csak időpontfog-
lalással van lehetőség. 

Ünnepi fényekben a tankautó
A tavalyi népszerűségét követően idén 
ismét ünnepi díszbe öltözött a MOL 
egyik tankautója, ami idén kilenc vá-
rosba látogat el. Tiszaújvárosba de-
cember 14-én érkezett meg.

Az ünnepi fényfüzérben pompázó tanker 
egészen karácsony napjáig, minden dél-
után sötétedés után indul útnak, és a MOL 

egyes kiemelt forgalmú töltőállomásain 
kívül ellátogat a cégcsoport nagyobb vi-
déki telephelyeire is. A napi roadshow ál-
lomások végén a fénykamion az adott vá-
ros különböző pontján tűnik fel. 
Tiszaújvárosba a fénytanker december 
14-én, kedden késő délután érkezett meg. 
Először a MOL töltőállomáson csodálhat-
ták meg az arra járók, majd a városba ve-

zetett útja. A Hotel Phőnix előtt egy kicsit 
időzött is, itt lehetett róla fotót készíteni, 
mely ajándékkal is kecsegtet. A december 
24-ig az Instagramra feltöltött #fénytan-
ker hashtaggel ellátott fotók és videók kö-
zött ugyanis a MOL 50 cm-es mini kami-
ont sorsol ki. 
Sok szerencsét tiszaújvárosi fotósok, vi-
deósok!

Tiszaújváros hetilapja          2021. december 16.      XXXIX. évfolyam, 50. szám

Többen is megörökítették a tanker ti-
szaújvárosi látogatását. 

A díszbe öltözött tartálykocsi kedden járt nálunk. 
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Egyházi hírek 
Római katolikus
December 19. advent IV. vasárnapja. A szentmisék az adventi 
időszakban december 20-ától december 23-áig, hétfőtől csü-
törtökig reggel 7-órakor kezdődnek. A roraték előtt szentgyó-
nási lehetőség.
Adventi lelkigyakorlatunk december 17-18., péntek, szom-
bat. Mindkét nap 17.00 tól gyóntatás, 18.00-tól lelkigyakor-
latos szentmise. A lelkigyakorlatot Futó Béla piarista atya 
tartja. December 24-én szenteste az „éjféli szentmise” helyett  
karácsonyváró vigiliai szentmise 17.00-kor kezdődik a temp-
lom előtti téren. Megértésüket megköszönve, tisztelettel ké-
rem, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzenek fel. 
Karácsonyi miserend: december 24., péntek 17.00, december 
25., szombat és  december 26., vasárnap 11.00.
December 26-án vasárnap Szent Család vasárnapja, kérem a 
házaspárokat, illetve a családokat, hogy egymás mellé ülje-
nek, hogy házassági fogadalmukat megújíthassák.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása
december 20., 27.: Szünnap
december 21., 22., 23.: 8.00-18.30
december 24.: 8.00-17.00, december 25., 26.: 8.00-18.30
A plébániairoda nyitvatartása: 
kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök,15.30-17.30.
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. 16.30 gyóntatás Sajószögeden. 
Szombaton 10 órától gyóntatás, 17.00 vecsernye és utrenye. 
Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.00 ve-
csernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet advent negyedik vasárnapján: december 
19. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet advent negyedik vasárnapján: december 
19. 11 óra.
Konfirmációi előkészítőt - alkalmazkodva az ünnepi készülő-
déshez, és az iskolai szünidőhöz - legközelebb 2022. január 
9-én, vasárnap 15 órakor tartunk.
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 
december 19-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len Gábor út 17., tel.: 49/540-688), majd december 20-tól (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

  BorBély Mihályné 
(szül.: Bodnár Jolán)

 81 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi körben 
2021. december 17-én (péntek) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Helyesbítés
A múlt héten megjelent „Hittel, reménnyel, szeretettel” című 
cikkünkben tévesen írtuk egyik nyilatkozónk nevét. Nem a 
Horváth Klára, hanem a Horváth Jánosné a helyes, mivel a 
hölgy férjezett nevét használja. Az érintettől elnézést kérünk.

A szerkesztőség

Búcsúzunk tőled
Megrendülve vettük tudo-
másul, hogy kedves kol-
léganőnk, Lukács Gyulá-
né, született Kiss Erzsébet, 
Szederkény városrész Er-
zsike nénije eltávozott kö-
zülünk. 40 éven keresztül 
dolgoztál a „falu” óvodájá-
ban, amit ma már Szederin-
da óvodának hívnak. Elein-
te még dajka, aztán óvoda-
pedagógus lettél, majd 
1991-től 20 éven át már 
óvodavezetőként elhivatot-

tan szolgáltad a gyermekek nevelését. Generációk nőttek fel 
a kezed alatt. Hivatástudattal, elkötelezettséggel megáldva, 
sokat tettél az óvoda mai arculatának kialakításáért, a népi 
hagyományok megismertetéséért, a gyermekcentrikus szel-
lemiség megvalósításáért. Itt nevelted fel gyermekeidet is. 
Az ÁMK megalakulásával egy nagyobb szervezetben is tud-
tál meghatározó egyéniségeddel közösséget formálni. 
Mindenkinek hiányozni fog kedves, mosolygós, szeretetet 
árasztó személyiséged. Nyugdíjba vonulásod után aktívan 
vettél részt több közösség életében: a Szederke Díszítőmű-
vészeti Szakkör, a Fonalvarázs klub, a Nyugdíjasklub mun-
kájában és eseményein pároddal együtt sokszor megörven-
deztetted a közönséget. Szinte minden szederkényi rendez-
vényen részt vettél valamilyen formában. Mindenkihez volt 
néhány szép szavad. 
Hittel, szeretettel, időnként aggódással meséltél családodról, 
hobbidról, az angyalkákról. Ez most itt véget ért.
Emlékeinkben megőrizzük kedves hangod, arcod, a moz-
dulataidat, kézműves alkotásaid sokféleségét. Hálás szívvel 
gondolunk Rád! Szívből kívánom, hogy olyan szeretetben 
élj az angyaloknál odafent, ahová mentél, amennyi szeretet-
tel te öleltél körül mindenkit, amíg velem, velünk voltál. 
Legyél nagyon boldog az angyalaid körében. Isten áldjon!

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
dolgozói  nevében Oláh Dezsőné

a Szederinda óvoda szakmai koordinátora

Masinafesztivál
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. de-
cember 18-án (szombaton) a járványügyi szabályok figye-
lembevételével rendezi meg adventi hagyományos ételek 
kóstolásával egybekötött Masinafesztivál elnevezésű rendez-
vényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 
A rendezvény programja:
• Megnyitó: 16.00 órától.
• Hagyományos ételek kóstolása.
• Tombolasorsolás (nyereménytárgyak: 13 db számítógép, já-
tékcsomagok, edénykészlet, karácsonyfa).
Rendezvény helyszíne: Tiszaújváros, Rákóczi u. 81.

Farkas Sándor elnök

Óvatos
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik decem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket de-

cember 28-ig egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

2. � Sokféle 2021. december 16.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető Édesanya, Nagymama 

TóTh Ferencné 
(szül.: Janovszky erzséBeT) 

86 évesen, hosszas szenvedés után 2021. 12. 11-én elhunyt.
Temetése 2021. 12. 21-én Miskolcon 

a Mindszenti temetőben lesz.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
akik felejthetetlen halottunk

 kerekes isTvánné 
(szül.: Balogh ilona) 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

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



Házaknál is kínálnak kivágásra szánt 
fenyőket karácsonyfának, de a város 
több pontján is árulják saját nevelésű 
fáikat az őstermelők.

Itt vert gyökeret

A hotel mellé egy aszalói vállalkozó te-
lepült ki évekkel ezelőtt, aki olyannyira 
megszerette a várost, hogy ide is költö-
zött családjával. A munka hozta ide, a kö-
zösség tartotta itt Homonnay Gábort. 
- Tiszaújvárosba 600-800 fát hozunk, de 
otthon, háztól is adnak el a szüleim. A fe-
leségem itt él, így én is ide költöztem Ti-
szaújvárosba, és akkor jött ez az ötlet, 
hogy itt is árusítunk - mondja Gábor, mi-
közben forró teával kínál minket. - Lesz 
folyamatosan fa utánpótlás, hisz folyama-
tos a vágás. Nap, mint nap hozzuk Asza-
lóról a fákat, ott van több ültetvényünk 
is. A lucot folyamatosan pótoljuk, mert 
hajlamos hamarabb elengedni a levele-
it, ezért próbálunk minél később a piacra 
menni ezekkel, hogy a vásárlók elégedet-
tek legyenek és visszatérjenek hozzánk.

Drágább, de kelendő 
a nordmann

- Mi az, amit leginkább visznek? 
- Egy régebben elkezdődött trend fi-
gyelhető meg, miszerint nordmann min-
den mennyiségben, mindenféle méret-
ben, persze itt a városban a panel miatt 
a kisebb, keskenyebb, ami kelendőbb, 
de nyilván a terebélyesebb, 3 méterest is 
viszi, akihez befér. A nordmann azért is 
kedvenc, mert tartós, nem hullajtja a le-
velét, gyermekbarát, nem szúr, és bírja a 
meleget. Ez lenne a lényeg itt a panelban.
- Az árak hogyan alakulnak?
- Nálunk nem változtak, igazából tavaly 
is a luc az 3500 Ft/méterről indult, az 
ezüstöt 5000 Ft/méterért adjuk, a nord-
mannt pedig 6000 Ft/méterért.
- Földlabdás fákat árulnak?
- Földlabdás most nincs, de lesz minden-
képpen. Azt tudni kell, hogy most az idő-
járás nem volt kegyes az utolsó hetek-
ben, sáros időben ki lehet szedni a fenyő-
ket, viszont el is kell adni, egyelőre vár-
juk, hogy száradjon a talaj, a hétvégén bí-
zunk benne, hogy már tudunk eladni a vá-
sárlóknak.

Műfenyőt, vagy igazit?

- A környezettudatosság vagy a divat mi-
att egyre többen vásárolnak műfenyőt, ez 
érzékelhető? 
- Mi nem érezzük azt, hogy kevesebb len-
ne a vásárló. Nyilván halljuk a környe-
zetünkben, hogy műfenyőt vesznek, és 
azt is halljuk, hogy miért is, ez egy elég 
paradox és érdekes dolog, hiszen azt hi-
szik, hogy azzal, hogy műfenyőt vesznek 

környezetbarátabban állnak a világhoz 
az emberek, pedig a műfenyő műanyag-
ból van és az ökolábnyom így sokkal na-
gyobb igazából, úgyhogy a műfenyő-
vel szerintem csak a környezet ellen me-
gyünk. A földlabdás fenyők viszont egyre 
kelendőbbek, a környezettudatosság eb-
ben is megnyilvánul. 

A Penny mellett is formás fenyők sora-
koznak, még csak az első vágás van itt, 
de folyamatosan érkezik az utánpótlás, 
ahogy mozog a kereslet.

Házhoz is szállítják

A Bodnár házaspár épp fanézőben volt 
ott, kevesebb, mint egy perc alatt dön-
tésre jutottak. Kiválasztották a legszeb-
bet, és mivel egy méretesebb fát szemel-
tek ki, házhoz szállítást is kértek az őster-
melőtől.
- Ezüstöt szerettünk volna mindenféle-
képpen, itt megláttuk. Ritkaság mosta-
nában az ekkora méretű, meg az ilyen te-
rebélyes, úgyhogy gyorsan el is visszük 
- mondja Bodnár Tibor. - Régebben ál-
talában 4 méteres fákat vettünk, most 
már, ahogy idősödünk, elég nehéz létrára 
mászni, így maradunk a két, két és fél mé-

teres fánál, a választásnál figyeljük az il-
latot, hogy milyen formás és lehetőleg te-
rebélyes legyen - mondja Tibor.

Ázva, fázva a fákkal

Hiába süt a nap, meleget már nem nagyon 
ad, az üzletnek azonban mennie kell, így 
reggel 8-tól, estig kint állnak vevőkre vár-
va az árusok. 
- Hát nincs melegünk, de öt réteg ruha 
van rajtam, meg persze mozgunk is köz-
ben, no meg itt van a forró tea a termosz-
ban. A nap is pont idesüt, talán segít va-
lamit. Vasárnap viszont kegyetlen volt 
a szélviharos, jeges, havas idő - mondja 
az egyik eladó, majd kollégája, Nyírcsák 
Gábor is szóba elegyedik velünk, árakról, 
árukról. 
- Most inkább még csak nézelődnek, az 
árakat kérdezik jobban - mondja. 
- Én is pont erre vagyok kíváncsi!
- Ezüst-, nordmann- és lucfenyőnk van. 
Az ezüstnek 5000 forint métere, a nor-
dmann 7000, a hagyományos lucfenyő 
3500 forint méterenként. Nem mentek 
fel az árak, tavaly is ennyi volt. Próbáljuk 
tartani az árakat, folyamatosan van vágás, 
karácsonyig nincs megállás. Őstermelők 
vagyunk, és ahogy fogy, úgy hozzuk a 
kertből, Bőcsről és Berzékről, ott vannak 
a telepítéseink, 20 ezer darab. 
- Műfenyő is van mindenféle színben, faj-
tában, no nem itt, hanem a bevásárlóköz-
pontokban. Érzik azt, hogy megjelent a 
piacon a műanyag konkurencia? 
- Igen, minden évben egyre rosszabb, ez 
a tapasztalat. Mindenképp kevesebb fa 
fogy, tudom, számolom, mert én évek óta 
mindig felírom, hogy mennyi fogy, me-
lyikre milyen a kereslet. 
- Mit mutat a házi statisztika?
- Inkább a luc meg a nordmann a sláger, 
az ezüst már kifutószéria, azt már nem 
nagyon szeretik, mert szúr, úgyhogy a 
nordmannt veszik, a lucot pedig az illatá-
ért, meg az olcsóbb.
- A fenyőárusnak milyen fája lesz majd 
karácsonykor? 
- Nekem? Tavaly luc volt, az idén nord-
mann, én már be is állítottam. 

berta

Fenyővásár tavalyi áronEszközfejlesztés 
a rendelőintézetben

Több szakrendelésre is új eszközöket vásárolhat a tiszaúj-
városi rendelőintézet. A Széchenyi 2020 program 10 opera-
tív programja közé tartozik az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (EFOP), ezen a pályázaton nyert el több 
mint 140 millió forintot az intézmény. A pénzből korszerű 
berendezésekkel, egészségügyi eszközökkel fejlesztik a ren-
delőintézetet.

- Az EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fej-
lesztése című pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be, 
még 2017-ben egészségügyi eszközök beszerzésére, ez több 
mint 140 millió forint értékű pályázat. Mint mondtam 2017-ben 
nyújtottuk be, pályázatunkat azonban akkor elutasították for-
ráshiány miatt, viszont tartaléklistára helyeztek minket, és a na-
pokban kaptunk egy hivatalos értesítést, miszerint sikeres a pá-
lyázatunk, úgyhogy indulhat az eszközök beszerzése, a pályá-
zati célok megvalósítása - tájékoztatta lapunkat Nagyné Kántor 
Judit a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója. 
- Milyen eszközöket vásárol ebből az összegből az intézmény?
- Mivel a pályázatot 2017-ben írták ki, így elképzelhető, hogy az 
infláció miatt újból árajánlatokat kell majd kérnünk, hiszen nem 
tudjuk pontosan, hogy az eszközök mennyire drágultak, tehát át 
kell vizsgálnunk a beadott pályázati anyagot. A betervezett esz-
közök közül a szemészetre már több mint 23 millió forint ér-
tékben vásároltunk eszközöket, de ezen kívül még nagyon sok 
területet érintenek a fejlesztések. A központi sterilizálóba nagy 
értékben fogunk vásárolni. A műszermosót és a beépített steri-
lizáló gépünket (autoklávunkat) szeretnénk újabbra, üzembiz-
tosabbra cserélni. Ennek a két eszköznek a beszerzési összege 
majdnem 30 millió forint. A tüdőgyógyászatra veszünk egy spi-
rométert, amit a légzésfunkciós vizsgálatoknál használnak, illet-
ve egy test pletizmográf nevezetű készüléket is, amely szakmai 
berkekben egy nagyon modern csúcskészüléknek számít, a ki-
vizsgálás menetét lerövidíti, mert a mért értékekkel megkönnyí-
ti az orvos diagnosztika tevékenységét abban, hogy eldönthesse, 
tüdő vagy szív eredetű a páciens légzési problémája. A bőrgyó-
gyászatnak egy videókamerát veszünk, amit a dermatoszkóphoz 
tudunk kapcsolni, a fürdőbe egy mágnesterápiás készüléket. Az 
egynapos sebészetre nagyon sok mindent szeretnék vásárolni, 
egy hiszteroszkópot is, amivel az egynapos nőgyógyászati sebé-
szeti műtéteket tudják majd elvégezni. Azokat a típusú beavat-
kozásokat, amik nem igényelnek hasi felmetszést és kevés vér-
zéssel járnak, ezzel a készülékkel végzik. Tervezzük, hogy ve-
szünk új műtőlámpát, illetve atroszkópos tornyot is szeretnénk 
beszerezni, erre a különböző ízületi műtétekhez lenne szükség.

berta

Adventi hangolódás
December 19-én, vasárnap utolsó napjához érkezik az 
Adventi hangolódás rendezvénysorozat. Az előző alkal-
makhoz hasonlóan most is változatos programokkal vár-
ják az érdeklődőket a Városháztéren. 
Délután 4 órától harangjáték nyitja az eseményt, majd a ren-
dezvénysorozat hivatalos zárásaként dr. Fülöp György, Tisza-
újváros polgármestere tart beszédet. Ahogy eddig minden va-
sárnap, ezúttal sem maradhat el a gyertyagyújtás, immáron 
az utolsón, a negyediken a sor, és persze szokás szerint el-
hangzik az egyházak köszöntője is. Ezek után a Tiszaújvárosi 
Gimnasztráda Csoport műsora következik, majd az esemény 
tényleges záróakkordja Varga Feri és Balássy Betty karácso-
nyi koncertje lesz. 
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Tavalyi áron kínálják a formás fenyőket.

Gyors választás után házhoz is szállították a fenyőt Bodnáréknak.

A Homonnay család, apa és fia őstermelőként árulják fáikat a hotel mellett.

A műszermosó, amit hamarosan újra cserélnek.



Ittas vezetőket 
szűrtek ki

Újabb országos rendőrségi akcióhoz csatlakozott a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság. A Roadpol ellenőrzési terv kere-
tein belül most az Alcohol & Drugs elnevezésű ellenőrzést 
hajtották végre. December 6-a és 12-e között az ittas vagy 
bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére fordítottak 
kiemelt figyelmet.

- Átlagosan havonta tíz ittas járművezetővel szemben intéz-
kedünk - nyilatkozta lapunknak Lipták Ferenc, a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője. - 
Ez a szám sajnos magasnak mondható. Abban az esetben, ha va-
lakinél bebizonyosodik, hogy ittasan ült a volán mögé, az min-
dig a vezetői engedély bevonását jelenti és még pénzbírságot is 
kell az illetőnek fizetnie. A büntetés mértéke a szabálysértés sú-
lyosságától függ, amiről a tárgyalást követően a bíróság dönt. 
Viszont, ha ittasan okoz valaki személyi sérüléssel járó közleke-
dési balesetet, az minden esetben büntetőeljárást von maga után. 
Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy inkább hozzunk egy 
felelősségteljes döntést, mint hogy a felelőtlen döntés következ-
ményeivel kelljen a későbbiek során együtt élnünk, hiszen ha 
egy ilyen balesetben valaki meghal, vagy maradandó, súlyos sé-
rüléseket szerez, az bizony tönkre teszi nemcsak az áldozat és a 
hozzátartozók életét, hanem a balesetet okozó személy életét is. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság év végén fokozott ellenőr-
zéseket tart majd annak érdekében, hogy az ünnepek alatt se a 
bolti lopások, se a közlekedési balesetek száma ne szaporodjon. 
Fokozottan ellenőrzik a 35-ös számú főutat és a bevásárló köz-
pontok parkolóit. 

ema

Negyven fa 
Tiszaújváros jövőjéért

Újabb fákat ültetett el a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. A negyven darab túlkoros, többször iskolázott egyede-
ket a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támogatásával vá-
sárolták.

- Virágos kőrist, hársfát, ostorfát, illetve juharfát telepítettünk 
Tiszaújváros belterületein - tudtuk meg Tamits Adrienntől, a Vá-
rosgazda Kft. kertészeti részlegvezetőjétől. - A Hajdú tér, a Jó-
zsef Attila út és az Örösi út közötti területen, a szánkózó domb 
környezetében harminc egyedet, a Nyugdíjas park melletti te-
rületen pedig tíz darabot. A fásítás nagyon fontos a város szem-
pontjából, hiszen javítja a lakosság komfortérzetét, mivel enyhí-
ti a szélsőséges éghajlati viszonyokat, például a nyári nagy me-
legeket. Az elmúlt időszakban a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
vány mellett több cég is segítette, hogy tovább zöldülhessen a 
város, ami több mint 50 facsemetét jelent. Mindemellett a Vá-
rosgazda Kft. további 90 fát ültetett el ősszel a város különböző 
pontjain, melyek egy része új telepítés, másik része pótlás volt. 

ema

Mérlegen az idei „gombaszezon”
Beköszöntött a december, amely egyet 
jelent az idei gombaszezon végével is, 
így szokásunk szerint áttekintjük az év 
fontosabb tanulságait a Tiszaújváro-
si Krónika hasábjain. Tavaly ilyenkor 
úgy fogalmaztam, hogy a „kitartób-
bak még találhatnak itt-ott lilatönkű 
pereszkét, esetleg késői laskagombát.” 
Ez napjainkban is aktuális, hiszen van 
csapadék, és az enyhébb téli napokon 
előbújik például a késői laskagomba 
vagy a téli fülőke. Lilatönkű pereszké-
re van a legkisebb esélyünk, mert ősz-
szel se nagyon volt. De ne ugorjunk 
ennyire előre!

Nem véletlenül tettem idézőjelbe a gom-
baszezon szót, ugyanis szezonról nem 
igazán beszélhetünk. Röviden és lényeg-
re törően: az elmúlt tíz év legrosszabb 
idényén vagyunk túl. Gomba alig akadt, 
nemhogy a környéken, de még a tágabb 
régiónkban sem. Az időjárás nem fogadta 
kegyeibe a gombászokat. Pedig jól indult, 
hiszen a tavaly téli csapadék és a tavaszi 
esőzések egészséges optimizmusra adtak 
okot. A nyár beköszöntével viszont nem-
csak a nagy meleg, hanem a hosszú szá-
razság sem engedte, hogy kicsirázzanak a 
gombaspórák. Az az egy-két zápor, ziva-
tar, amely térségünket elérte, nagyon ke-
vés csapadékot szállított. A vízhiány a nö-
vény- és állatvilágot egyaránt megviselte. 
A polgári legelőkön öklömnyi vastagságú 
repedések éktelenkedtek, a gyep kiégett, 
a MOL körüli véderdőkben csörgött a lá-
bam alatt az avar. Csegénél olyan ala-
csony volt a Tisza vízszintje, hogy gya-
log is át lehetett kelni. Nemcsak a csapa-
dék mennyiségével volt a baj, hanem az 
eloszlásával is. A nyári viharfelhők ma-
napság foltokban keletkeznek, és amilyen 
gyorsan jönnek, olyan gyorsan el is men-

nek. Egyszerre sok, akár több napra ele-
gendő csapadék is lehull, amely azonban 
gyorsan elszivárog és nincs utánpótlása. 
A gombák növekedéséhez heti gyakori-
ságú, egy-két napos esőnek kellene esnie. 
Ez nemhogy a nyáron, hanem az ősszel 
sem volt meg, amely a helyi gombászok 
legaktívabb időszakának számít. Minde-
zek ellenére volt dolga a szakellenőrnek, 
hiszen hoztak be néhány fajt (nagy őzláb-
gomba, sárga gévagomba, gyűrűs tuskó-
gomba, nyárfa érdestinóru, stb.). Kiemel-
ném a súlyosan mérgező begöngyöltszélű 
cölöpgombát, amely mindenféle lombos 
és fenyőerdőben, parkban, kertben te-
rem nyártól késő őszig. Környékünkön is 
gyakori. Ezt a gombát sokáig fogyasztot-
ták Közép- és Kelet-Európában (Finnor-
szágban még mindig, alapos sütés-főzés 
után), és csak egy tömeges lengyel mér-
gezés után bizonyosodott be, hogy súlyos 
mérgezésekre képes. Nyers fogyasztása 
esetén bélrendszeri problémákat okoz, de 

később felismerték, hogy gyakori esetben 
okoz autoimmun hemolízist még azoknál 
is, akik évek óta fogyasztják egyéb ká-
ros hatás nélkül. Alattomos méreganyaga 
van, amely az immunrendszert arra kény-
szeríti, hogy támadja meg a vörösvértes-
teket.
A gombák szedésével, szállításával és tá-
rolásával kapcsolatban komolyabb sza-
bálytalanságot nem tapasztaltam. Egy-két 
ember jelent meg zacskóba szedett, ösz-
szetört és befülledt gombával. Tovább-
ra is jellemző, hogy távolabb lakó, he-
lyi kötődésű lakosok is ellenőriztetnek 
gombát. Szedtek gombát a Dunántúlon, 
a Mátrában és a debreceni Nagyerdő-
ben. Egy személy alapfokú gombaisme-
rői tanfolyamot is elvégzett. A szakelle-
nőri helységbe 68 személy hozott gombát 
ellenőriztetni, és kb. 20 kg-ot hagytam jó-
vá fogyasztásra. Nagyjából ugyanennyi 
gombát elkoboztam.

Kákóczki Balázs

Melegen ajánlott távleolvasás
Hasznos és meggyőző látogatást tettek 
a Nyírségvíz Zrt-nél a TiszaSzolg szak-
emberei és a lakástulajdonosok egyesü-
letének képviselői a melegvízmérő órák 
távleolvasásának ügyében. 

Hetek óta intenzív egyeztetések zajlanak 
a TiszaSzolg 2004 Kft., a lakástulajdo-
nosok egyesülete, az önkormányzat és a 
MOM Zrt. között arról, hogy miként le-
hetne megoldani Tiszaújvárosban a me-
legvízmérő órák távleolvasását. A fejle-
ményekről rendszeresen  tudósított la-
punk, most egy múlt heti eseményről tu-
dunk beszámolni. A TiszaSzolg Kft. és a 
lakástulajdonosok egyesületének delegá-
ciója ugyanis a helyszínen, Nyíregyházán 
tanulmányozhatta egy olyan rendszer mű-
ködését, amilyet Tiszaújvárosban is létre 
szeretnének hozni. 
- A Nyírségvíz Zrt.-hez látogattunk el, 
amely 25 ezer háztartásban távleolvasás-
sal oldja meg az órák leolvasását - tájé-
koztatta lapunkat Kósa-Tóth Zoltán, a Ti-
szaSzolg ügyvezetője. 
- Ezek hidegvízmérő órák ugyan, de a 

rendszer ugyanaz. Megnéztük, hogyan 
működik a támogató szoftver, és a tere-
pen azt is, hogy miként történik a leolva-
sás. Meggyőző volt, amit láttunk, egy la-
kótelepen 10 perc alatt 150 lakás óráját 
olvasta le a kolléga. 

- Milyen információkat kaptak még?
- Egyebek mellett arról is tájékoztattak 
bennünket, hogy 2010 óta használják ezt 
a rendszert, 25 ezer mérőt kezelnek, eze-
ket kéthavonta olvassák le. A modul fel-
szerelése, üzembe helyezése és rendszer-
be állítása mérőóránként mintegy 10 per-
cig tart. Elmondták azt is, hogy évente át-
lagosan egy-két meghibásodás történik, 
azok egy része is külső, fizikai hatás mi-
att.
Megkérdeztük Csoma Bertalant, a lakás-
tulajdonosok egyesületének elnökét is, 
aki szintén hasznosnak ítélte meg a látot-
takat. 
A labda most már a tulajdonosi közös-
ségek térfelén pattog, a rendelkezésük-
re bocsátott információk alapján nekik 
kell dönteniük arról, hogy élnek-e a lehe-
tőséggel. Az önkormányzat támogatná a 
modulok felszerelését, akár a mintegy 10 
ezer forintos költség 50%-os átvállalásá-
val is.

F.L.

Emlékeztetőül
Gazdaságossági okból és a munkaerőhiányra hivatkozva a TiszaSzolg 2004 Kft. 
jövőre nem vállalja a melegvíz-mérőórák leolvasását. A döntésnek jogi alapja is 
van, egy kormányrendelet értelmében ugyanis ez a tulajdonosi közösség feladata. 
Az ügyben a távleolvasás hozhat elfogadható megoldást, állapították meg a felek két 
egyeztető megbeszélésen is, melyet a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi 
Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete (lakástulajdonosok egyesülete) kez-
deményezésére hívtak össze. Annál is inkább, mivel a TiszaSzolg 2016 óta olyan 
MOM Aquarius-S típusú vízmérő órákat szerel be a lakásokba, melyek utólagosan 
is elláthatók a távleolvasáshoz szükséges modullal, így nem kellene órát cserélni. 
- Ez a jövő útja, és ha megvalósul, akkor továbbra is a fogyasztó és a szolgáltató kö-
zött lesz közvetlen adatszolgáltatási kapcsolat - nyilatkozta egy hete lapunkban Cso-
ma Bertalan a lakástulajdonosok egyesületének elnöke.
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Tíz perc alatt 150 mérőórát olvastak le.                   (Fotó: Csoma Bertalan)

A 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb érték már ittas vezetésnek minősül.  

Harminc fát a szánkózó dombnál, tízet a Nyugdíjas park 
mellett ültettek el.

A begöngyöltszélű cölöpgomba súlyosan mérgező, mégis sokan szedték. 



Jótállás, elállási jog, panasz
A december vége az igazi nagy döm-
ping a kereskedőknek és a vásárlók-
nak is. A legtöbbet ilyenkor költünk, 
mindent megveszünk, még sokszor azt 
is, amire semmi szükségünk. Pusztán 
azért, hogy legyen valami a karácsony-
fa alatt. Ez a hajsza, nem egyszer be-
lekényszerít minket abba, hogy bedő-
lünk olyan akcióknak, ami igazából 
nem is az, megvesszük, mert azt hirdeti 
a reklámújság, hogy most olcsóbb, pe-
dig áprilisban is pont ennyibe került. 
Az internetes boltokról már nem is be-
szélve. Persze tisztelet a kivételnek. De 
azért nem árt odafigyelni, óvatosabb-
nak lenni.

- Szerencsére nekem csak pozitív tapasz-
talataim voltak az internetes vásárlások 
során - mondta Mezei Mária. - Én csak 
a napi bevásárlást intézem személyesen, 
karácsonyra az internetről szerzek be 
mindent. Ahol én szoktam vásárolni na-
gyon korrektek, segítőkészek. Arra azon-
ban figyelek, hogy csak megbízható, ma-
gyar oldalakról vásároljak.
De mi számít megbízhatónak? Mikor és 
hogyan tudjuk a terméket visszacserélni? 
Milyen feltételekkel kell tisztában lenni?  
Többek között ezekre a kérdésekre is vá-
laszolt Horváthné Szendrei Szilvia, a Bor-
sod - Abaúj - Zemplén Megyei Kormány-
hivatal, Fogyasztóvédelmi Osztály osz-
tályvezetője. 
- Mindenképpen nagyon fontos, hogy a 
vásárlást követően tartsuk meg a vásár-
lást igazoló blokkot, számlát, nyugtát 
- tanácsolja a szakember. - Ez azért na-
gyon fontos, mert csak akkor tudunk az 
adott termékkel kapcsolatban reklamálni, 
ha bizonyítani tudjuk, hogy ott, abban az 
üzletben, azon a standon vásároltuk. Tu-
dom, ilyenkor mindenki legyint, hogy ezt 
mindenki tudja, aztán valahogy mégsem 
sikerül megőrizni. Erre mindig fel kell 
hívni a figyelmet.

- Történt bármilyen változás az elmúlt 
időszakban, ami a vásárlókat érinti, ami-
re oda kell figyelni?
-  A jótállásra vonatkozó szabályok 2021 
januárjától megváltoztak. Eszerint a 
helytállási kötelezettséget sávosan hatá-
rozták meg a kereskedők vagy a forgal-
mazók részére. Ez azt jelenti, hogy 10 
ezer forinttól 100 ezer forintig egy éven 
belül kötelező vállalni a jótállást. 100 000 
és 250 000 forintig két évig, 250 000 fo-
rint feletti vásárláskor pedig három évig 
terjed a jótállási kötelezettség.
- Népszerű az online vásárlás is. Mire kell 
odafigyelnünk, ha webáruházakban bön-
gészünk?
- Nagyon fontos, hogy a vásárlás előtt 
minden esetben tájékozódjunk. Járjunk 
utána, hogy ha problémánk akadna, akkor 
hol tehetünk panaszt, nézzük meg mik az 
elállás feltételei, olvassuk el a kommente-
ket is, hiszen ha egy webáruházról túl sok 
negatív vélemény kering, akkor az már  
gyanús lehet. Illetve egy cégnek az adó-
száma is nagyon sok mindent elárul. Pél-
dául működik-e egyáltalán, vagy nincs-e 
végrehajtás vagy felszámolás alatt. Ezek 
nagyon fontos információk, ahhoz, hogy 
ne járjunk pórul.  
- Mi történik akkor, ha nem olyan termé-
ket kapunk, mint amilyenre számítunk? 
Mondjuk, nem tetszik a színe, nem jó a 
mérete, nem vagyunk megelégedve a mi-
nőségével.
- Az úgynevezett elállási jog minden eset-
ben fennáll. Az online vásárláskor ugyan-
is az üzleti döntésünk elég korlátozott in-
formációkon alapul, ezért a jogalkotó le-
hetőséget biztosít arra, hogy a webes vá-
sárlások esetén a fogyasztó utólag dönt-
hessen úgy, hogy neki mégsem kell az a 

termék, amit megrendelt és ki is fizetett. 
Ebben az esetben ki kell tölteni az elállá-
si nyilatkozatot, amit a webáruházak felü-
letéről le lehet tölteni, de sok esetben már 
a csomagba is belehelyezi az adott keres-
kedés. Az elállásra a csomag átvételétől 
számolva 14 napunk van, és azt is nagyon 
fontos tudni, hogy ugyanennyi nap áll 
rendelkezésünkre, hogy a terméket mara-
déktalanul visszaküldjük a kereskedő ré-
szére, aki a termék visszaérkezésétől szá-
mítottan 14 napon belül köteles a vételá-
rat visszafizetni. Kiemelném azt is, hogy 
a termék visszaküldésekor minden eset-
ben a fogyasztót terheli a postaköltség, te-
hát elállás esetén a fogyasztónak kell ezt 
a költséget viselni. Előfordulhat, hogy a 
csomagunkat egy magyarországi depóból 
szállítják ki, ilyenkor figyelnünk kell ar-
ra, hogy nem a depó címére kell vissza-
küldeni, hanem annak a webáruháznak a 
címére, ahonnan rendeltünk.  És itt szo-
kott lenni a probléma, mert, ha például 
egy másik uniós országba kell a terméket 
visszapostázni, annak költsége már jelen-
tős terhet jelent.
- Ha mégsem sikerül megegyezni a keres-
kedővel, akár személyesen, akár online, 
akkor hová fordulhatunk?
- Azt javaslom elsősorban mindenképpen 
a kereskedőnél kell jelezni a problémát, 
neki 30 napja van arra, hogy a felmerü-
lő panaszt érdemben megvizsgálja és an-
nak eredményéről tájékoztasson. Ha a ka-
pott válasszal nem vagyunk elégedettek, 
akkor lehetőségünk van a lakóhelyük sze-
rinti területi fogyasztóvédelmi hatóság-
hoz fordulni, amely a kormányhivatalo-
kon belül működik, illetve a békéltető tes-
tület eljárását is ajánlom.
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Vásári hangulat 

A Tisza úti piac a mai napig népszerű a városlakók köré-
ben. A nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején KG-
ST, más néven lengyel piac volt. Akkoriban búvárszivattyút 
és szerszámkészleteket árultak, de volt tiszta szesz is, literes 
üvegben. Aztán a kilencvenes évek közepétől átalakult ruhás 
piaccá - Törökországból csempészett farmerek és pólók fé-
láron volt a sláger.

Most pedig igazi vásár hangulata van. Hagyatékból maradt 
dolgok - porcelánszobrok, teás- és kávéskészletek, leselejte-
zett templomi díszek, fakanalak, kézműves termékek, terítők, 
szőnyegek és mindenféle ruhanemű - sapka, melegítő, kabátok.
- Van régiség, van koszorú, kézműves termékek, porcelánok, 
ezüst, minden - mondja Szendrei Szabolcs, aki Miskolcról jött 
árulni. - Mindent próbáltunk hozni vegyesen, van bronz-kato-
nától kezdve rézváza, minden, hollóházi készlet, herendi kész-
let kávézósból.
Szabolcs a kevés vásárlóra panaszkodik, mellette viszont Ko-
vács Lászlónál egy hölgy kapucnis melegítőfelsőt vásárol ép-
pen.
- Vigye a szürkét, az jobb! - mondja László a vevőnek. - Olyan 
terméket árulok, amit keresnek. Valamint szeretem a vevők 
szükségletét úgy kielégíteni, hogy cserélek, vagy ha valami nem 
jó, akkor levásárolhatja. Egyébként nagyon szeretem a tiszaúj-
városi vevőket, mert nagyon aranyosak, kedvesek.
Mások azért szeretik a piacot, mert olcsó, és helyben van.
- Tiszaújvárosban nincsenek olyan üzletek, amelyek kimondot-
tan jó minőségű dolgokat árulnak - mondja Édenhoffer Ernőné. 
- Be kell menni Miskolcra vagy Debrecenbe. Itt sok helyen van-
nak kézművesek, akik maguk készítik el a terméket, és jobb a 
minősége. Ezért érdemesebb kijönni.
A piac a régi, évezredes funkcióját is megtartotta: közösségi tér-
ként is működik. Van, aki csak a társaság miatt jön ki ide.
- Ez is benne van, mert rögtön azonos hullámhosszon voltunk - 
mondja Gulyásné Kovács Katalin. - Beszéltünk a nadrágról, utá-
na meg beszéltünk másról. De tulajdonképpen azért jöttem le, 
mert a negyedik emeleten lakok, lift nélküli házban. Piac van, 
így sétálok, mert csak úgy ok nélkül nem szeretek.
A Tisza úti vásár december 17-én, pénteken is nyitva lesz, ez az 
utolsó péntek az idén.

Surányi P. Balázs

2021. december 16. Vásárfia � 5.

Horváthné Szendrei Szilvia

A vásárlást követően tartsuk meg a blokkot, nyugtát. 

A ruhanemű mindig jól megy.

Szobrok, porcelán hagyatékok.

A vásár közösségi térként is működik. 



Karácsony a tévében
December 19-én, vasárnap 16 órától karácsonyi műsorral 
jelentkezik a Tisza TV. Érdemes lesz minket nézni, hiszen 
színes lesz az ünnepi kínálat.

Élőben jelentkezünk több helyszínről is, lekapcsolunk a Város-
háztérre az ünnepi forgatagba, kóstolunk spanyol churrost, ha-
zai illatos forró italokat, belenézhetnek a színpadi műsorokba, 
és mikrofonvégre kapjuk a sztárházaspárt, Balássy Bettit és Var-
ga Ferit a koncertjük után.
Közös zenéléssel köszöntenek a zeneiskolás tanárok és növen-
dékeik, a római katolikus énekkarhoz templomi próbájukon ko-
pogtatunk be, sütit sütünk, karácsonyi díszeket, ajándékokat 
barkácsolunk ügyes kezű tiszaújvárosi anyukák segítségével és 
megmutatjuk advent tiszaújvárosi ablakait is.  
Lesz sok régi ismerős is a képernyőn, hiszen több, immár külföl-
dön élő tiszaújvárosi család is bekapcsolódik az adásba online. 
Élőben jelentkezik Tábori Nóra Hollandiából, Katz-Turi Márta 
Németországból, Molnár Enikő az angolok karácsonyát mutat-
ja meg Cambridge-ből, Kunfalvi Kamilla különleges görög han-
gulatot hoz a műsorba, a Vacsi család Hawaiiról jelentkezik be a 
karácsonyi adásba és kapcsoljuk Mexikót is, ahol bár nincs ka-
rácsony, de az ott élő magyar közösségek ünnepelnek a maguk 
módján. Legyen együtt szép az ünnep, gyújtsák meg velünk a 
negyedik adventi gyertyát! 
December 19-én vasárnap 16 órától várjuk Önöket a képernyők 
elé!

Harmadik 
adventi vasárnap

Advent harmadik vasárnapján csak a bátrabbak mentek ki a Vá-
rosháztérre. Az ünnepi hangulatot és a nézősereget bizony meg-
tizedelte az orkán erejű szél és a havas eső. Az átfagyott kezeket, 
lábakat a forró tea sem melegítette át, ez volt az elmúlt évek leg-
zordabb gyertyagyújtása, már ami az időjárást illeti. 
Fukász László református lekész és Jeviczki Ferenc parókus ad-
venti gondolatokkal érkezett a színpadra, ami utána jött volna, a 
karácsonyi kántálás viszont elmaradt. Pál Dénes klasszikus ka-
rácsonyi dalokkal jött koncertezni hozzánk, az élményt nem tud-
ta sokaknak átadni, hiszen a harmadik adventi gyertyát a nagy 
többség otthon, családi körben gyújtotta meg.

berta

Közös gyertyagyújtásra gyűltek ösz-
sze a tiszaszederkényiek. Már minden-
ki az év legnagyobb ünnepére készül, 
amihez hozzátartoznak a karácsonyi 
programok, műsorok, adventi gondo-
latok.

- Mi vagyunk, jövünk és megyünk, nem 
vagyunk állandóak ebben a világban - 
mondta Dr. Varga István református lel-
kész. - De valahol ott a betlehemi já-
szol bölcsőjében születik egy gyermek 
és testté lesz az ige. Istenből egy kis da-
rab megszületik ebben a világban és ez a 
gyermek eljön közénk, mint Isten és mint 
Megváltó. Dr. Fülöp György polgármes-
ter is köszöntötte a jelenlévőket. A nehéz 
időszak ellenére az ünnep fontosságát he-
lyezte előtérbe.   
- Azt gondolom, hogy ennek az ünnep-
nek az a csodája, hogy több mint 2000 
éve ünneplünk egy születésnapot, ami 
egy olyan születésnap, ami az emberi-
ség nagy részét összehozza. Ez a csoda 
az, hogy mi emberek számíthatunk egy-

másra. A vírus miatt nem tudjuk egymást 
megölelni, erre sajnos most nincs lehető-
ség, de ha mosolyogva nézünk egymásra, 
azt gondolom, hogy az is nagyon sokat 
jelent - mondta a polgármester. 

Az ünnepi köszöntők után dr. Varga Ist-
ván és dr. Fülöp György közösen gyúj-
tották meg az összetartozás gyertyáját. 
A Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola tanulóinak karácsonyi műso-
rával folytatódott az adventi program. 
Versekkel, dalokkal és angyalok táncá-
val varázsolták el az ünnepre készülő 
közönséget. - Tiszaszederkényi vagyok, 
és amikor csak tehetem, eljövök ide, hi-
szen a Szederkényi gyertyagyújtás hoz-
zátartozik a karácsonyi készülődéshez - 
mondta Sándor Júlia. - A gyerekek ked-
ves kis műsora megható és szívhez szó-
ló volt. Én nagyon szeretek itt lenni. A 
művelődési ház udvarán folytatódott a 
program, ahol Pap Zsolt alpolgármester 
is köszöntötte a jelenlévőket, majd Sze-
derkény díszbe öltöztetett karácsonyfá-
ján kigyúltak az ünnepi fények. Az ün-
nepi hangulatról a Bokréta Citerazene-
kar és a Mezei Virág Népdalkör gondos-
kodott. A program zárásaként a diós és 
mákos bejgli mellé meleg teát és forralt 
bort kínáltak a szervezők. 
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Szederkényi gyertyagyújtás
6. � Ünnep 2021. december 16.

Többször is lesz élő kapcsolás a Városháztérről. 

Két kamera is megörökítette a sütikészítést. 

Alig akadt néző, a zord időben mindenki otthon ünnepelt.

Szederkény karácsonyfája is fénybe borult.

Dr. Varga István és dr. Fülöp György közösen gyújtották meg a gyertyát.



December 16., csütörtök
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése 
HétHatár: Prevenciós intézkedések - Fejlesztés a rendelőben 

- Karácsonyi készülődés - Szondáztatnak a rendőrök - Fenyő-
vásár - Tisza úti vásár -  Faültetés - Karácsonyi gyertyagyúj-
tás Szederkényben - Advent szélben, fagyban - Kosárlabda

Hétről-Hétre: Vallási negyedóra adventi gondolatokkal - Ad-
venti kórusmuzsika: válogatás korábbi adventi hangverse-

nyekből
Utána a képviselő-testületi ülés ismétlése 

December 19., vasárnap
16:00 Karácsonyi különkiadás, benne: 

Képeslapok: Tiszaújvárosiak karácsonya külföldön - Ünnepi 
édességek - Kapcsolás a városháztéri forgatagból, a templom-
ból, a katolikus énekkar próbájából - Tiszaújváros adventi ab-
lakai - Zenés köszöntő a zeneiskolásoktól - Ünnepelt a város 

- Ajándékozz élményt, maradandót!

December 24. péntek  
18:00 B4 híradó

A Tisza TV műsora

Próbanyelvvizsga és versenyek
A Kazinczy iskolában két évvel ezelőtt 
hagyományteremtő szándékkal indí-
tottuk útjára az idegen nyelvi tehetség-
napokat. Ennek folytatásaként ebben a 
tanévben is számos angolos programot 
szerveztünk tanulóinknak.

Novemberben projektversenyt hirdet-
tünk az angol nyelvű országok témaköré-
ben, ahol a gyerekek bebizonyították kre-
ativitásukat, a plakátokon kívül készültek 
hímzett angol zászlók, az Amerikai Egye-
sült Államok 3D-s térképe, angol társas-
játék, lapbook, sőt, LEGO-ból megépítet-
ték a Tower Bridge makettjét is. 
Hetedik alkalommal rendeztük meg a 
Play with Us játékos angol nyelvi csa-
patversenyt, amelyen a régió két tanítási 
nyelvű református iskoláiból 70 alsó ta-
gozatos tanuló vett részt. Ebben a tanév-
ben a verseny a természetvédelem téma-
körében zajlott. A járványhelyzet miatt a 
gyerekek két online fordulón bizonyíthat-
ták be az angol nyelvben való jártasságu-
kat és környezettudatosságukat színes, já-
tékos interaktív feladatokon keresztül. 
A Langwest Nyelvi Központ által szerve-
zett próbanyelvvizsgán hetedik és nyolca-
dik évfolyamos két tanítási nyelvű tagoza-
tos tanulóink és néhány általános tanterv 
szerint angolt tanuló diákunk is kipróbál-

hatta magát. A diákok közép- és felsőfo-
kú írásbeli próbavizsgát és online szóbeli 
próbanyelvvizsgát tehettek. Dányi Lász-
ló, a Nyelvi Központ vezetőjének értéke-
lése szerint a 46 diák közül több mint har-
minc már most sikeresen nyelvvizsgázott, 
a többieknek még néhány hónap tanulás-
ra, gyakorlásra van szükségük. Tanulóink 
és szüleik jó lehetőségnek tekintették a 
próbavizsgát a szintfelmérésre, reméljük, 
hogy ezt követően a gyerekek bátrabban 

fogják majd magukat megmérettetni az 
igazi nyelvvizsgán is. Tanulóink bebizo-
nyították, hogy alkalmazható nyelvtudás-
sal rendelkeznek, amely a több mint 20 
éve működő két tanítási nyelvű program 
sikerességét igazolja. A próbanyelvvizs-
ga Tiszaújváros önkormányzatának civil 
szervezetek számára kiírt pályázatából és 
a Kazinczy Gyermekei Alapítvány támo-
gatásából valósult meg.

Guba Adrienn kuratóriumi elnök

Eötvösösök 
a jövő hősei

A Heroes of the Future ifjúsági élményprogram a Hungex-
po E pavilonjában november 30. és december 5. között (egy 
előzetes pályázaton kiválasztott) iskolai osztályok által volt 
látogatható. 

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 10. H osztálya osz-
tályfőnökük, Erdős Zita vezetésével november 30-án az elsők 
között vehetett részt ezen a rendezvényen, melynek célja, hogy 
felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőt-
len környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve be-
mutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló 
változások még visszafordíthatók. 
Az osztály programja egy interaktív előadással kezdődött. A kö-
zeli jövőből érkező időutazók kértek segítséget a fiataloktól Föl-
dünk pusztulásának megakadályozásában. A diákok különböző 
állomásokat érintve kereshették a kihalás szélén álló méheket. 
Az út során megtudhatták, milyen nagy mennyiségű víz szük-
séges egy póló elkészítéséhez, mennyi műanyagot eszünk meg 
egy hét alatt, és más érdekességeket is. Érveket kellett gyűjte-
niük a felesleges műanyag játékok és egyéb elektronikai eszkö-
zök megvásárlása ellen azért, hogy helyettük környezettudatos, 
újrahasznosítható anyagból készült játékok használatára hívják 
fel a figyelmet. Láthatták, mekkora méretűvé válhat a környe-
zetszennyezés és az el nem bomló hulladék felhalmozódásának 
problémája az elkövetkezendő évtizedekben. Útjuk végén meg-
találták az utolsó méhkolóniát őrző tudóst, akinek segítségével 
megismerték a méhek tulajdonságait, élőhelyeit és szokásait, 
hogy ezzel a tudással felvértezve megmenthessék őket a kipusz-
tulástól. A fenntarthatósági kalandpálya után a fiatalok megláto-
gathatták a Te bolygód (Your Planet) interaktív ismeretterjesztő 
élményközpontot is, ahol átélhettek egy lehetséges jövőt, meg-
tapasztalhatták, hogy milyen lesz egy fenntartható világ városa, 
lakása, közössége, vagy energiaellátása, illetve megismerhették 
a felelős fogyasztás alapjait és a fenntartható élelmiszerellátás 
megteremtésének fontosságát is. Örülünk, hogy tanítványaink 
számára fontos ez a téma, mert az ő generációjuk az utolsó lehe-
tőség a Föld megmentésére. Közösen kell tennünk azért, hogy 
beteg bolygónk újra egészséges legyen.

Szaniszló László 
intézményvezető

Szigeti Péter szerint az ember
Kisgyermek korom óta ismerem Szige-
ti Pétert. Szám szerint harminc éve, és 
majdnem ugyanennyi idő telt el azóta, 
hogy utoljára találkoztunk. Bizonyá-
ra egy szabad szájú, ötéves kisfiúként 
maradtam meg az emlékezetében, mert 
alaposan meglepődött, amikor - immár 
megkomolyodott férfiként, „formális” 
minőségben - december 9-én feltűntem 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár bejá-
ratánál, hogy a nemrégiben megjelent, 
„Az ember, ahogy én gondolom? Az em-
ber, mint egy energiarendszer!” című 
kötetéről kérdezzem. 

- Mit tudhatunk meg a könyvéből?
- A könyv a saját elképzelésemet tartal-
mazza az ember mibenlétéről. A fizika 
törvényszerűségei mentén próbáltam egy 
olyan gondolatébresztő írást adni az ember 
létezéséről, amely bárki számára érthető. 
Mára hatalmas tudásanyag gyűlt össze az 
emberi szervezet működéséről, a testi va-
lónkat jól ismerjük. Én egy egészen más 
megközelítés alapján vizsgálom ezt a té-
makört, amelynek a központi fogalmai az 
aura és az energiarendszer. Mindannyian 
rendelkezünk saját energiarendszerrel és 
ennek következtében saját energiamező-
vel, közismertebb nevén aurával.
- Milyen szerepet tölt be az életünkben az 
energiarendszer?
- A különböző energiarendszerek min-
denütt körülvesznek bennünket, a világ-
mindenség tele van velük. Ha az energi-
arendszer nem működtet, akkor csak át-
alakít. Az emberi szervezetre vonatkoztat-
va ez annyit jelent, hogy működtetésének 
megszűnésével nem vész el, hanem utó-
dainkban valamilyen szinten megjelen-
nek az addig felhalmozódott informáci-
ók, bár ennek igazolása még nem történt 
meg teljes bizonyossággal. A felhalmozó-
dott információk megjelenése az utódaink-
ban azt eredményezi, hogy egyre okosabb 
lesz az ember. Viszont én úgy gondolom, 
hogy napjainkban a tudást már nem lexi-
kálisan kellene elsajátítani, hanem rend-
szerszerűen, rendszerszinten. Fontosabb-
nak tartom, hogy csak azokat az informá-
ciókat jegyezzük meg, amelyekre szük-
ségünk van a mindennapi életünkben. Ne 
magoljunk be mindent! Nem is lehet. Visz-
szatérve az energiarendszer fogalmához, 

munkám egyik alapgondolata, hogy ener-
giarendszerünk folyamatosan az egyen-
súly megszerzésére, valamint megtartá-
sára törekszik, és összességében felelős a 
testi-lelki egészségünkért. Ideális egyen-
súlyi állapotban boldogságot és belső nyu-
galmat érzünk. Ennek az állapotnak az el-
éréséhez és megtartásához kínálok útmu-
tatót, amelyet követve számos problémá-
tól megszabadulhat az olvasó. A magas 
vérnyomás megszűnésétől kezdve, akár az 
orvostudomány által megmagyarázhatat-
lan gyógyulási folyamatokig nagyon szé-
les a lehetőségek skálája. Napjainkban kü-
lönösen fontosnak érzem, hogy erről be-
széljünk, mert a minket körülvevő világ 
nagyon rossz irányba halad. Nemcsak a 
környezetünket pusztítjuk, hanem a belső 
egyensúlyunkat és ennek következtében 
önmagunkat is. Energiarendszerünk ugyan 
folyamatosan a kiegyensúlyozottságra tö-
rekszik, mégis létezik sajnos az a szint, 
amikor külső, tudatos ráhatás, odafigyelés 
nélkül, egyedül erre már nem képes. Emi-
att pedig gyakran borzalmas tragédiák kö-
vetkeznek be. A depresszióra gondolok el-
sősorban. Depressziós állapotban az ener-
giarendszer nem képes megfelelő mérték-
ben támogatni, irányítani az immunrend-
szert, ennek okán pedig a súlyos lehan-
goltság érzése által kiváltott visszafordít-
hatatlan következmény mellett testi beteg-
ségek is kialakulhatnak. Mára ez a folya-
mat olyan hosszú sorát halmozta fel a ne-
gatív végkifejleteknek, amelyet még az or-

vostudomány sem képes követni.
- Hol találkozhatunk az aurával a hétköz-
napokban?
- Például a kommunikáció során. Ha egy 
olyan személlyel találkozunk, akivel jól 
megértjük egymást, akkor a társalgás so-
rán az auráink egyesülnek, energiáink ösz-
szeadódnak, összhang, vonzás alakul ki 
közöttünk. Ugyanez fordítva is igaz. Elő-
fordul, hogy azt érzi az ember: semmi kö-
zös nincs benne és a beszélgetőpartneré-
ben, ezért nem alakul ki szimpátia kette-
jük között.
- Ki inspirálta a jegyzetei és végül a kötet 
megszületését?
- Egy nálam sokkal nagyobb és okosabb 
ember, korunk legnagyobb fizikusa, Step-
hen Hawking, aki arra törekedett, hogy fel-
fedezéseit közérthető formában tárja a vi-
lág elé. „Az idő rövid története”, „A világ-
egyetem dióhéjban” és „A tér és az idő ter-
mészete” című könyvei jól példázzák ezt 
a célját. Az ő szándékát szem előtt tartva 
született meg az ötletem, hogy ha a fizikai 
törvényszerűségekből kiinduló gondolata-
imat egy kis fantáziával elsajátítják az ol-
vasók, akkor segítségükre lehetek a min-
dennapjaik során.
- Októberben jelent meg a könyv, kapott 
már visszajelzéseket?
- Igen, többen is megkerestek, és arról szá-
moltak be, hogy egyes problémáikra meg-
találták a megoldást, miután elolvasták. 
Örömmel tölt el, hogy segíthettem.

Ördögh István

2021. december 16. Oktatás � 7.

A próbanyelvvizsgát tett tanulók.

Szigeti Péter segíteni akar olvasóinak.

Az Eötvös hősei.



Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2021. december 16-án, 
csütörtökön 9 órától ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozótermé-
ben.

Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2022. 
évi munkatervére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár módosított Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának jóváha-
gyására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai 
munkatervének jóváhagyására
5. Javaslat Tiszaújváros Településrende-
zési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánított - több részterületére 
szóló módosítása partnerségi egyezteté-
sének lezárására és további területek ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítására

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságokkal kapcsolatos dön-
tések meghozatalára
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő szociális bér-
lakásokkal és szolgálati jellegű lakások-
kal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2022. évi belső ellenőrzési ter-
vének elfogadására
9. Javaslat a Terület- és Településfejlesz-

tési Operatív Program Plusz keretében 
meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos 
döntések meghozatalára
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata 2021. évi összesített közbeszer-
zési tervének módosítására
11. Tájékoztató Tiszaújváros lakosságá-
nak egészségi állapotáról és az azt befo-
lyásoló tényezőkről
Kérdések

A testület jóváhagyja a művelődési központ és könyvtár szakmai munkatervét.

Pályázat civil szervezeteknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja a civil szervezeteket, hogy Ti-
szaújváros képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a civil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve érintettségről nyilatkozni kell. A 
nyilatkozat kitöltése minden pályázat ese-
tén kötelező, annak elmulasztása a pályá-
zat érvénytelenségét vonja maga után. A 
nyilatkozat a pályázati dokumentáció ré-
sze.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A pályázatban leírt és a pályázati eljá-
rásban keletkező adatok közérdekű ada-
toknak minősülnek, a pályázat meghatá-
rozott adatait közzéteszik a Kormány ál-
tal meghatározott www.kozpenzpalyazat.
gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2022. janu-
ár 1. és 2022. december 31. közötti ren-
dezvényeit támogatja, valamint az érintett 
szervezetek 2022. évi működési költsége-
ihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes 
megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel 
bejegyzett, és Tiszaújvárosban működ-
nek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekinte-

tében a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített ösz-
szeférhetetlenség áll fenn. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartal-
mas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi 
identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi 
kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
Támogatás formája, támogatható kiadá-
sok:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2022. január 1. és 
2022. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala által erre a célra kiadott pályáza-

ti adatlapon és a kötelező dokumentumok 
csatolásával, papíralapon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, a programban részt-
vevő lebonyolító szakemberek nevét. 
A pályázati kiírás évét megelőző naptá-
ri év január 1. napját követően bejegyzett 
civil szervezetek esetében igazolást a bí-
rósági bejegyzésről (bejegyzés másolata 
a pályázó szervezet képviselőjének hite-
lesítésével). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Ti-
szaújváros képviselő-testületétől, illetve 
önkormányzati közalapítványtól, alapít-
ványtól, hogy van-e jelenleg folyamat-
ban pályázata tiszaújvárosi önkormány-
zati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pá-
lyázó szervezet bemutatását tartalmazó 
formanyomtatvány (civil adatlap), illet-
ve a közpénznyilatkozat, közzétételi ké-
relem letölthető a www.ugyfelterminal.
tiszaujvaros.hu honlapról, illetve szemé-
lyesen átvehető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfo-
gadási időben.
A benyújtás határideje: 2022. február 4.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2022. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros önkormány-
zata támogatási megállapodást köt a tá-
mogatás összegéről, a kiutalás feltételei-
ről, a felhasználás céljáról, határidejéről, 
az elszámolás módjáról és határidejéről.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Parkgondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- B kategóriás jogosítvány.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

 Parkgondozó-
gépkocsivezető 

munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó-gép-
kocsivezető munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve 
szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikö-
tésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meg-
hosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
- C kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra.
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
- A Társaság gépjárműveinek vezetése.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

Tisza úti 
vásárnapok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a meg-
szokottól eltérően üzemel.
A Tisza úti vásár időpontja:
• 2021. december 17. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
üzemeltető

8. � Közlemények 2021. december 16.



Óvodapszichológus 
munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 1 fő óvodapszichológus munkakör betölté-
sére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da, 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Óvodapszichológusi feladatok ellátása, nevelőmunka haté-
konyságának segítése.
• Óvodapedagógusokkal, szülőkkel való konzultáció.
• Gyermekek megfigyelése csoportban, szükség esetén meg-
segítésük.
• Pszichológiai szűrések szakszerű lefolytatása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetemi, pszichológus végzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Óvodapszichológusi képesítés.
A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 07.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 
Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a pályázat azonosítószámát (406/2021.), valamint a 
munkakör megnevezését: 1 fő óvodapszichológus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyít-
vány/oklevélmásolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kal-
már Zsoltné nyújt, a 06 70/450-8656 telefonszámon.

Kalmár Zsoltné
óvodavezető

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót 

Állandó helyettes 
asszisztens
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános ápolóasszisztens végzettség 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány
- számítógépes ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina ese-
tében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás 
igazolása)
Egyéb információk:
- illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal
- a jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail cí-
men, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50267-6/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„ÁLLANDÓ ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Betegkísérő
1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra) egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 
4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egészségügyi szakképesítés 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
Előny: OKJ betegkísérői végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina ese-
tében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás 
igazolása)
Egyéb információk:
- illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- az állás betölthető az elbírálás után azonnal
- a jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail cí-
men, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50267-4/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„BETEGKÍSÉRŐ”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót 

Fizioterápiás
asszisztens
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- fizioterápiás asszisztens vagy fizioterápiás szakasszisztens 
végzettség
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina ese-
tében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás 
igazolása)
Egyéb információk:
- illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- az állás betölthető az elbírálást követően azonnal
- a jelentkezés benyújtása:
a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50267-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„fizioterápiás asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót 

Gyógymasszőr
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- gyógymasszőr szakképzettség
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina ese-
tében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás 
igazolása)
Egyéb információk:
- illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- az állás betölthető az elbírálást követően azonnal
- a jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail cí-
men, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50267-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„GYÓGYMASSZŐR”

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót

Takarító
munkakör betöltésére

1 fő teljes munkaidős (napi 8 óra) egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 
4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
rálóbizottság minden tagja megismerheti
• Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina ese-
tében a 2. oltás igazolása, a többi vakcina esetében a 3. oltás 
igazolása)
Egyéb információk:
• illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
• az állás betölthető az elbírálást követően azonnal
• a jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail cí-
men, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50267/2021. va-
lamint a munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató

ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 5. bírálati időszakban (2021. október 1. - 2021. november 30.) az alábbi kérelmező 
részesült első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában:
Szám Név Visszatérítendő támogatás 

összege E Ft 
Vissza nem térítendő támogatás 
összege E Ft

Vásárolt ingatlan 
címe

1. Király Tamás 600 600 3580 Tiszaújváros, 
Deák F. tér 1. 7/3.

Maradvány összesen 16 250 15 700

Dr. Fülöp György
polgármester

2021. december 16. Közlemények � 9.



Eladó ház
Polgáron a gyógyfürdő mellett 3 szobás, ker-
tes családi ház 15 millió Ft irányáron, tulajdo-
nostól eladó.            Telefon: 30/219-7831

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek 
alatt (2021. december 24. - 26.) változatlanul, a korábbi megszokott 

ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján 

legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák 
2021. december 24-én zárva tartanak.

A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati iroda 2021. december 17-én 
és 2021. december 27.- 31. között zárva tart.

A tiszaújvárosi hulladékudvar 2021. december 22. 
és 2022. január 5. között zárva tart.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok nyitvatartási rendjéről 
részletes tájékoztatás a www.bmhnonprofit.hu 

oldalon érhető el. A 2022. január 3-ától érvényes, 2022. évre vonatko-
zó hulladéknaptárakat hamarosan feltöltjük.

Egyéb információkért látogasson el 
a www.bmhnonprofit.hu weboldalra 
vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat. 

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván 
a BMH Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre 

szociális munkatárs 
munkakör betöltésére

a Hajléktalanok Átmeneti Szállására (Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A.)
Feladatai: 
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• főiskolai vagy egyetemi végzettség 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekez-
déseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés: 
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2522/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: szociális munkatárs. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. január 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 2522/2021. azonosító számon 2021. december 18-án jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére 

gondozó (klubvezető) 
munkakör betöltésére

„Tiszaszederkény” Idősek Klubjába.

Feladatai: 
- részletesen az 1/2000. SzCsM rendelet nappali intézményekre vonatkozó előírásai
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- középfokú iskolai végzettség - 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. melléklet, gondozóra vonatko-
zó szakképzettség valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- idősek klubja részére negyedéves elfoglaltsági terv tervezet
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdé-
sei alapján
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezető-
höz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2629/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
vánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2022. január 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. január 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös 
telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2629/2021. azonosító számon 2021. 
december 18-án jelenik meg.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában
 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. � Közlemények/Hirdetés 2021. december 16.



Az eleje és a vége 
nem ment igazán

KOSÁRLABDA. A bajnokság legutóbbi fordulójában, de-
cember 12-én Békésen vendégeskedett a Phoenix. A tabel-
la kilencedik és tizenegyedik helyezettje csapott össze ezen a 
találkozón, ez alapján viszonylag kiegyenlített párharcra le-
hetett számítani. A nemrég bokasérülést szenvedett Gerőcs 
Bálint kiesése azonban komoly hátrányt jelentett a tiszaúj-
városi gárdának. A keretből Dusan Zmijarevic is hiányzott, 
így két centert kellett nélkülöznie Siska János vezetőedző-
nek.

Békési SzSK - Phoenix KK
 74-57 

(28-11, 13-15, 12-18, 21-13)

A rövid paddal kiálló Phoenixnek a kezdetektől erőteljes táma-
dásokkal kellett szembenéznie. A Békés lendületes játékot dik-
tált, és az első negyedben komoly hátrányba kényszerítette az 
újvárosiakat. A második etap egyértelmű erősödést hozott a 
Phoenix játékában. A rendezettebb védekezésre támaszkodva 
már hozta az ellenfél teljesítményét, sőt valamelyest faragott is 
a hátrányból (41-26).
A nagyszünet után fokozta az iramot a Phoenix, és kitartó táma-
dásokkal igyekezett minél közelebb kerülni riválisához. A har-
madik negyedet szép játékkal hozta a vendégcsapat, újabb hat 
pontot faragott le a különbségből (53-44). Kilencpontos lemara-
dást már többször is behozott a gárda, ám azokon a mérkőzése-
ken teljesebb kerettel rendelkezett. A negyedik etap sajnos már a 
növekvő fáradtság szakasza volt. Csak a játékrész közepéig tud-
ta tartani az iramot, ezt követően fokozatosan távolodott az el-
lenfél. Az akarat és a küzdelem benne volt a fiúkban, de a csatát 
tizenhét egységgel a hazai együttes nyerte meg.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Hajdu Boldizsár (3/3), 
Drahos Gábor (4), Frikker Marcell (13/3), Szabó Norbert (5), 
Asszú Áron (13). Csere: Drizner Gábor (2), Gerőcs Roland Bá-
lint (-), Taskó István (-), Molnár Bence (3/3), Szilasi Bence (-), 
Kovács Zoltán (12/6), Asszú Ádám (2). Vezetőedző: Siska Já-
nos.
Balog Vilmos: Két vesztes meccs után sikerült ismét győznünk. 
Gratulálok a csapatunknak! Ismét jó szellemben kosárlabdáz-
tunk, ismét megvolt az egység a csapaton belül, s a megbeszélt, 
tervezett taktikai elemeket betartottuk. Voltak persze hullámvöl-
gyeink, de a szurkolóink átlendítettek bennünket a nehéz pil-
lanatokon. Gratulálok a Tiszaújváros csapatának is, hiszen két 
magas emberük hiányát nagyon megérezték, de egy percig nem 
adták fel a harcot, s kellemetlen perceket szereztek nekünk.
Siska János: Először is gratulálok a Békés csapatának, ma job-
ban akarták a győzelmet. Talán a negyedik negyedben ment el, 
amikor nagyon rossz dobószázalékkal dobtunk, ők pedig 50%-
kal dobták a hárompontost, ez mindenképp döntött. 

Elégedettek lehetnek szezonjukkal
LABDARÚGÁS. Nagyszerű őszi idényt 
zárt a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB 
III-as labdarúgócsapata. A sárga-kékek 
a 20. fordulót követően az 5. helyen áll-
nak a pontvadászatban. A 11 győzelem, 
4 döntetlen és 5 vereség, az összesen 37 
pont a csapat utóbbi 10 évének legsike-
resebb mérlege.

Érdekesen alakult a tiszaújvárosiak sze-
zonkezdése. Az már korábban eldőlt, 
hogy a klubtól Gerliczki Máté távozik, 
helyét a felkészülési időszakban Uray At-
tila foglalta el. A szakemberrel azonban 
két héttel a bajnoki rajt előtt a klub kö-
zös megegyezéssel felbontotta a szerző-
dést. Vitelki Zoltán vette át a csapat irá-
nyítását, az utolsó felkészülési mérkőzé-
seket is vele vívta a csapat. 
Az első fordulóban hazai pályán mutat-
kozott be az együttes és simán vette az 
akadályt, az Újpest II ellen 3-1-es győ-
zelmet aratott. Ezen a mérkőzésen is lát-
szott, hogy az új edző által elképzelt takti-
ka, a támadó foci meghozza gyümölcsét, 
hiszen a 3 rúgott gól önmagáért beszélt. 
Az együttes a következő találkozókon is 
meggyőző teljesítménnyel rukkolt elő, hi-
szen a 9. forduló után is veretlenül állt a 
bajnokságban. Hat győzelemmel és há-
rom döntetlennel rendelkezett a Tiszaúj-
város, és a megszerzett 21 egység nyolc-
cal volt több, mint a 2015/16-os idényben 
20 forduló alatt begyűjtött pontszám. Rá-
adásul mindössze 7 gólt kapott az alaku-
lat, de szerzett összesen 20-at, ami azt je-
lentette, hogy mérkőzésenként átlagban 
valamivel több, mint 2 gólt értek el a sár-
ga-kékek. Ekkor az 5. helyen álltak Gel-
siék, mindössze 6 ponttal lemaradva az 
éllovas BKV Előre mögött. Négy olyan 
mérkőzés volt, amelyen 3, és egy olyan, 
amelyen 4 gólt szereztek, mindössze a 
Tállya ellen bizonyultak gólképtelen-
nek. A sikeresnek mondható szériát a ta-
valy még másodosztályban játszó DEAC 
elleni idegenbeli vereség törte meg, ek-
kor nem sikerült a gólszerzés és ötöt ka-
pott Sándor Tamás tanítványaitól a Vi-
telki-csapat. Valami ekkor megváltozha-
tott a csapat játékában, porszem kerülhe-
tett a gépezetbe, hiszen ezután zsinórban 

három vereség következett, ráadásul egy-
szer itthon kaptak ki a fiúk, majd 3 szer-
zett gól is kevés volt egy idegenbeli dön-
tetlenhez.  Az együttes azonban hazai pá-
lyán, ahol mindig jobban szerepelt, bízha-
tott a jobb folytatásban, még akkor is, ha 
ezen a négy meccsen összesen 15 gólt ka-
pott és csak ötöt szerzett. 
A negatív időszak a hazai, Füzesgyar-
mat elleni győzelemmel szakadt meg, és 
úgy festett akkor magára talált a társaság. 
Nagy szívvel játszott a csapat a listave-
zető Kazincbarcika ellen is, de a feljutás-
ra aspiráló, tavaly még másodosztályban 
szereplő ellenfél jobbnak bizonyult. 
A pontvadászat hajrájában nemhogy nem 
fáradtak el az újvárosiak, de nagy elán-
nal futballozva sorra aratták győzelmei-
ket. Három meccsen 10 gól volt a termés, 
és csak háromszor rezdült Herceg hálója. 
Az idei utolsó mérkőzésen, - amely a ta-
vaszról előrehozott első forduló volt - el-
csentek egy pontot az Újpest II vendége-
ként, így a 2021-es év végeztével 20 for-
dulót követően 37 ponttal az 5. helyen áll-
nak a tiszaújvárosiak.
Hazai pályán 22, idegenben 15 egységet 
szereztek Vitelki Zoltán tanítványai. A 42 
szerzett góljuk holtversenyben az 5. leg-
több, míg a 30 kapott gól holtversenyben 
a 7. legkevesebb találat a 20 csapatot fel-
vonultató mezőnyben. A házi góllövőlis-

tán első Nagy Dávid és Bartusz Dániel 
11-11 találatig jutott, amely az NB III Ke-
leti csoportjának összetett góllövőlistáján 
az 5. helyet jelenti másik két labdarúgó-
val társbérletben. 
Összességében elmondható, hogy a Ti-
szaújváros legutóbb 20 mérkőzésen en-
nél több pontot, szám szerint 38-at a 
2012/2013-as szezonban a hatcsoportos 
NB III Tisza csoportjában szerzett. Ak-
kor 54 egységgel végül a 3. helyen vég-
zett a Koleszár György irányította alaku-
lat. A pihenésre nincs túl sok ideje a csa-
patnak, hiszen 2022. február 13-án vasár-
nap következik a Tállya ellen a jövő év el-
ső hazai mérkőzése, a 2. tavaszi forduló. 
Vitelki Zoltán együttese a szakmai stáb-
bal, a klubvezetéssel és nem utolsó sor-
ban a sportszerető tiszaújvárosi szurko-
lókkal együtt abban bízik, hogy a foly-
tatás hasonló, vagy még sikeresebb lesz, 
mint az eddigi 20 forduló volt. Az el-
múlt időszak eredményei ezzel kapcsolat-
ban több mint biztatóak, hiszen az újvá-
rosi együttes a mögötte álló csapatok kö-
zül csupán az Egertől és a Kisvárda II-től 
kapott ki, döntetlent játszott a DVTK II, 
a Putnok, a Tállya és az Újpest II ellen. 
A többi együttes, amelyek ellen pontokat 
veszített a gárda, aktuálisan rendre az új-
városiak előtt állt, és úgy is végzett. 

Brézai

Pontok nélkül 
KÉZILABDA. Bíztató első félidők után mind a női, mind 
a férfi csapat vereséget szenvedett a megyei bajnokságban.

A nők a 9. fordulóban az örök rivális Mezőkereszteshez láto-
gattak. Az első félidőben még szoros volt az állás, a másodikra 
azonban elfogyott a szusz, és a hazaiak tízgólos vereséget mér-
tek a TSC-re.

Mezőkeresztes - Tiszaújváros
33-23 (15-13)

A férfiak már a 13. fordulónál tartanak, igaz több mérkőzés is el-
maradt. A TSC itt is idegenben, a szintén örök riválisnak számí-
tó Gyöngyös ellen lépett pályára. A fiúk a lányoknál is jobb első 
félidőt produkáltak, kétgólos előnnyel zárták az etapot. A máso-
dik játékrészben nem sikerült megismételni ezt, a vendéglátók 
fordítottak és négygólos győzelmet arattak.

Gyöngyös - Tiszaújváros
26-22 (10-12) 

Az év legjobb játékosai, szakembere
LABDARÚGÁS. Az egyesület vezeté-
se minden évben megválasztja korosz-
tályonként a legjobb játékosokat és az 
év sportszakemberét, és a díjakat ha-
gyományosan az önkormányzat által 
támogatott év végi Sportgálán adja át 
ünnepélyes keretek között. Erre a jár-
ványhelyzet miatt most nincs mód, a 
múlt héten tartott szűk körű banketten 
azoknak, akik jelen voltak, átadták az 
okleveleket és az ajándékcsomagokat, 
a többiek pedig később kapták (kap-
ják) meg.

Az év játékosai
U7

Molnár Dániel 
(edző Dohány László) 

U9
Horváth Erik 

(Vámosi Csaba)

U11 
Hegedűs Zalán 
(Tekse Bence)

U13
Ispán Gergely János 

(Császár Zoltán)

U14 
Pózman Dániel 
(Czerva Zoltán)

U16
Jávorszki Regő 
(Hágen Zsolt)

U19
Puskás Gergő 
(Puskás Tibor)

Felnőtt csapat
Gelsi László 

(Vitelki Zoltán)

A labdarúgás sportág 
legjobbja

Lőrincz Patrik Márton 
(Vitelki Zoltán)

Az év sportszakembere
Dohány László

Kovács István díj 
Puskás Gergő

Gólörömben is volt részünk bőven.

Egyelőre nem sok babér termett a kéziseknek.

A képen balról jobbra: Lukács Flórián elnökségi tag, Lőrincz Patrik Márton, Pus-
kás Gergő, Gelsi László és Dohány László.

Sport � 11.2021. december 16.



Olvasóink humorára, ötleteire, kreativitására számítunk most is, csakúgy, 
mint az utóbbi két évben. Képeinken magunkat mutogatjuk, de - a közelgő 
szilveszter alkalmából - a tréfás, frappáns aláírásokat Önöktől várjuk. Kér-
jük, küldjék el szilveszteri képaláírásaikat december 21-én 10 óráig a kro-
nika@tiszatv.hu e-mail címre, vagy dobják be a szerkesztőségünk bejára-
tánál (Szent István út 16.) lévő postaládába. A képeket és az általunk leg-
jobbnak tartott aláírásokat közöljük a Tiszaújvárosi Krónika december 23-
án megjelenő ünnepi számában, és egy-egy üveg pezsgővel jutalmazzuk a 
legszellemesebb újságírói teljesítményeket.

12. � Ünnep 2021. december 16.
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