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A fontolva haladás politikáját választjuk, azaz minden nap értékeljük a kialakult helyzetet és olyan racionális 
döntésekkel kívánjuk irányítani a várost, amelyekben a lehető legminimálisabb mértékben sérül a közösség, és 
a legkevésbé rontjuk az itt élők komfortérzetét – mondta dr. Fülöp György polgármester azon a tájékoztatón, 
melyet az energia-, megélhetési-, háborús- és gazdasági krízishelyzet miatt tartottak. Az ezt megelőző képvi-
selő-testületi ülésen az önkormányzati szférában dolgozók bérkompenzációjáról döntöttek, hogy az elszaba-
duló inflációt kompenzálják. Cikkeink a 3. oldalon.

A végletek 
szezonja

/8. oldal

Befejeződtek 
az 

utcafórumok

/5. oldal 

Felhívás koszorúzásra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából 
városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, 
polgári és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés 
virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2022. október 
23-án (vasárnap) 9.30 órától az ’56-os emlékhelynél, 
hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék 
részvételi szándékukat írásban október 17-én 12.00 
óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2022. október 23-
án 8.00 órától lehet leadni. 
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Intelligens kerékpártárolóink lesznek
Van már okos padunk, okos jár-
dánk, okos zebránk, s rövidesen 
lesz okos biciklitárolónk is. Tisza-
újváros lesz ugyanis az első telepü-
lés Magyarországon, ahol intelli-
gens kerékpártárolókat helyeznek 
üzembe.

Az elektromos kerékpárok népsze-
rűsége fokozatosan növekszik, váro-
sunkban is egyre többen használják. 
Az „Okos Város Projekt” kereté-
ben a képviselő-testület most olyan 
BLOCK Smart P2 elnevezésű intel-
ligens kerékpártárolók kihelyezésé-
ről határozott két helyszínen, melyek 
nemcsak a biztonságos megőrzést 
szolgálják, hanem elektromos kerék-
párok/rollerek töltésére is alkalmasak. 
A rendelőintézet és a posta közötti 
kerékpárút mellett egy 5 férőhelyes, 
a Sportcentrum területén egy 10 fé-
rőhelyes kerékpártárolót létesítenek, 
melyekben a hagyományos kerékpá-
rok is elhelyezhetők. A megfelelő és 
zavartalan működés érdekében egy 1 
fázisú, földelt 230 V feszültségű há-
lózati csatlakozási pontot szükséges 
kiépíteni, ahonnan az állomás a folya-
matos működéséhez szükséges ára-
mot vételezni tudja. A kerékpártároló 
és töltőállomásokra a képviselő-testü-
let bruttó 6 millió forintos előirányza-
tot hagyott jóvá. Használatuk a lakos-
ság számára ingyenesen lesz.

Élőlánc feketében

A tiszaújvárosi Eötvös gimnázium tanárai transzparen-
sekkel és szórólapokkal vonultak az utcára szerda reggel. 
Október 5-én, a Pedagógusok világnapján több száz iskola 
több ezer pedagógusa fejezte ki szolidaritását a tanárokért 
és a magyar oktatásért. A gimnázium tanárai az első tanó-
ráig álltak sorfalat az iskola előtt, a 7.30-as becsengetéskor 
mindenki ment tanítani, hiszen a sztrájkjogot elvették tő-
lük, és  - mint a fővárosi Kölcsey gimnázium esetében is - 
kemény szankciókkal, kirúgással büntették a pedagógusok 
legutóbbi polgári engedetlenségét.

Kiálltak! Az Eötvös gimnázium tantestületéből sokan így 
kezdték szerdán a tanítási napot. Munkaidő előtt fél órá-
val, becsengetésig transzparensekkel álltak ki az iskola elé.

A reggeli forgalomban sokan dudaszóval fejezték ki szim-
pátiájukat és szolidaritásukat. A pedagógusok szórólapot 
osztottak az arra járóknak.

A rendelőintézetnél 5 férőhelyes (felső képünk), a Sportcentrumnál 10 férőhe-
lyes kerékpártárolót létesítenek.



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 08.30. 
Vasárnapi szentmise: 11.00. Minden vasárnap Sajó-
szögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 
8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-
kor van szentmise.
Október 7. Betegek, idősek, idős otthonok látogatása.
Október 8. 17.00 Erőtér előadássorozat következő előa-
dása: „Mária tiszteletünk háttere”. Előadó: dr. Dolhai 
Lajos rektor, teológi tanár. 18.00 órakor előesti szent-
mise és körmenet. 
Október 9. Tiszaújvárosi templombúcsú. 
Október 22. Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. 
Jelentkezési határidő: október 12. szerda 13.00. Úti-
költség 4 500 Ft.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 Akathisztosz Hymnosz. Pénteken 
7.45 Szent Liturgia. Szombaton 17.30 vecsernye. Va-
sárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 
17.30 paraklisz. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra. 
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Nagy KárolyNé (szül.: szilágyi BorBála) 
76 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Temetése 2022. október 10-én (hétfő) 14.30 órakor 
lesz a tiszaszederkényi temetőben. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

PóliK gyuláNé (szül.: TóTh JudiT EriKa) 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
Gyászoló férje, gyermekei és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 Nagy laJosNé PirosKa NéNi 
(szül.: FülEP PirosKa) 
életének 84. évében elhunyt. 

Temetése 2022. október 12-én (szerda) 12 órakor 
a sajószögedi Városi Temetőben lesz.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,
 KáKóczKi gyula

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágját el-
helyezték és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenlé-
ti szolgálatot október 9-ig (vasárnap) a Tisza Gyógy-
szertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd október 
10-től (hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) 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.
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Hangszer
Ezzel a rejtvénnyel kezdjük októbe-
ri sorozatunkat. 
A megfejtéseket október 4-ig egy-
ben várjuk e-mailben a kronika@ti-
szatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.

Temetői autóbuszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a térítésmentesen igénybe vehető

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakban kizárólag pénteki napokon közlekednek.

Indul Érkezik
11.30 Tisza-part városrész autóbusz váróterem 13.25
11.32 Tisza-part városrész elágazás 13.23
11.37 Tiszaszederkény, Művelődési ház 13.18
11.38 Tiszaszederkény, Kossuth u.
11.39 Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
11.40 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 13.17
11.41 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 13.16

Tiszaszederkény, Kossuth u. 70. 13.15
Tiszaszederkény, Kossuth u. 13.14

11.42 Tiszaszederkény, Művelődési ház 13.13
11.43 Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 13.12
11.46 Tiszaújváros, Termálfürdő 13.09
11.47 Tiszaújváros, Brassai középiskola 13.08
11.48 Tiszaújváros, Kazinczy út

Tiszaújváros, Bethlen G. út 13.06
11.50 Tiszaújváros, autóbusz állomás 13.05
11.55 Sajószöged, temető 13.00

Érkezik Indul
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Cafetériakiegészítés és év végi juttatás
Cafetéria kiegészítést kapnak az ön-
kormányzati szféra és az állami, illetve 
egyházi köznevelési intézmények alkal-
mazottjai - határozott szeptember 29-ei 
ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete. 
A bruttó 128 ezer forintos kiegészítés 
mellé az önkormányzati intézmények, 
gazdasági társaságok munkavállalói 
bruttó bérük 50%-ának megfelelő év 
végi juttatásban is részesülnek.

A képviselő-testület a 2022. évi költség-
vetés júniusi módosításakor a bevételek 
és kiadások előirányzatát 14.870.305.073 
Ft-ban határozta meg. A főösszeg ehhez 
képest 1.663.319.158 Ft-tal emelkedett, 
és 16.533.624.231 Ft-ban állapította 
meg a testület. A költségvetési bevételek 
253.770.158 Ft-tal, a finanszírozási bevé-
telek 1.409.549. 000 Ft-tal növekedtek.
Ez utóbbi a belföldi értékpapírok - az ön-
kormányzat által vásárolt Diszkont Kincs-
tárjegy és Magyar Államkötvény - várha-
tó visszaváltásából tervezett bevétel.
A képviselő-testület a különféle bérfej-
lesztési intézkedéseivel folyamatosan 
törekszik a Polgármesteri Hivatal, az in-
tézmények, illetve a gazdasági társaságok 
munkavállalóinak jövedelmi helyzetén ja-
vítani. 2022-ben minden dolgozónak ala-
nyi jogon legalább 15%-kal emelkedett a 
bére, a bérfeszültségek enyhítése érdeké-
ben március 1-jétől a munkáltatói jogokat 
gyakorlók meghatározott bérkeretek ösz-
szegéig további bérkorrekciót hajthattak 
végre. A bérfejlesztés mértéke így átlago-
san 17 % volt. 
A költségvetés készítésekor célként fogal-
mazódott meg az egyéb anyagi juttatások 
megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése a 
bevételek alakulásának függvényében.
A képviselő-testület májusban döntött az 
önkormányzati intézményekben, valamint 
az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságoknál dolgozó munkavállalók ré-
szére munkavállalónként bruttó 96 ezer 
forint cafetériajuttatás kiegészítéséről. 

A gazdasági recesszió, a kétszámjegyű, 
elszabaduló infláció az év elején még je-
lentősnek tűnő 17 %-os béremelés reálér-
tékét azonban már felemésztette. E nehéz 
gazdasági helyzetben az illetmények vá-
sárlóerejének megtartása kiemelt prioritá-
sa az önkormányzatnak. 
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az 
önkormányzat pénzügyi, gazdasági hely-
zetét, kalkulált a várható kiadásokkal, 
bevételekkel. E szerint a helyzet stabil, 
az eredetileg tervezett adóbevételek-
hez képest a szeptember 15-én esedékes 
adóelőleg előírások figyelembe vételével 
többletbevétellel lehet számolni. A jö-
vőben viszont jelentős visszaeséssel kell 
kalkulálni, többek között a szolidaritási 
hozzájárulás közel 70%-os növekedése, 
az energiaárak emelkedése, az adó vissza-
igénylések és a recessziós helyzet miatt, 
ezért számottevő tartalékot kell képezni a 
következő nehezebb időszakra, valamint 
azért is, hogy az infláció kompenzálására 
a jövőre is legyen érdemi bérfejlesztés. 
Mindent összevetve, a képviselő-testület 
az önkormányzati érdekszférában dolgo-
zókat újabb bérkompenzációs intézkedés-
ben részesítette, további bruttó 128 ezer 
forinttal kiegészítve az éves cafetéria ke-
retet. Ennek fedezetéül bruttó 74.496.000 
Ft-ot biztosított a grémium. A döntés 
értelmében a Tiszaújvárosban működő 
állami és egyházi köznevelési intézmé-
nyekben foglalkoztatott alkalmazottak is 
részesülnek a bruttó 128.000 Ft/fő ösz-
szegű juttatásban, erre 60,8 millió forintot 
különítettek el.
Az önkormányzati szférában dolgozók 
munkájának elismeréseként, valamint az 
ez évi bérfejlesztés reálértékének meg-
őrzése érdekében, a cafetéria mellett, év 
végén további juttatás is lesz. A Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal és az önkor-
mányzati intézmények azon munkaválla-
lói, akik 2022. január 1-jén az intézmény 
állományában voltak és a kiosztás napján 
is aktív dolgozók, a bruttó bérük 50%-
ának megfelelő összegű év végi juttatást 

kapnak. Ez 119.573.602 Ft + 15.544.568 
Ft szociális hozzájárulási adóval terheli a 
költségvetést. A testület egyetértett azzal 
is, hogy az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok munkavállalói - azonos 
elvek alapján és mértékben - szintén ré-
szesüljenek év végi juttatásban, továbbá 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a vá-
rosi szintű jutalomkeret terhére gondos-

kodjon a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosi, házi gyermekor-
vosi, valamint a fogorvosi szolgáltatók 
szakalkalmazottjainak év végi juttatásá-
ról.
A cafetériakiegészítést októberben, az év 
végi juttatást novemberben kapják meg a 
dolgozók.

F.L.

Öncsonkítás helyett fontolva haladás
A képviselő-testület ülése után rendkívü-
li tájékoztatót tartott dr. Fülöp György 
polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegy-
ző.

- Kedves tisztaújvárosiak, mint az önök 
előtt is közismert, energia-, megélheté-
si-, háborús- és gazdasági krízishelyzet 
közepén vagyunk, és úgy gondoltuk, be-
szélnünk kell arról, hogy milyen lépéseket 
tervezünk a közeljövőben - kezdte a pol-
gármester. - Mi a közeljövőt úgy látjuk, 
hogy az rendkívül dermesztő lesz - hogy 
ilyen irodalmiasan fogalmazzak -, és annak 
érdekében, hogy az önkormányzat és a vá-
ros át tudja vészelni ezt a nehéz helyzetet, 
eldöntöttük, hogy milyen alapelvek men-
tén kívánjuk irányítani az elkövetkezen-
dő periódusban a várost. Gondolkoztunk 
azon, hogy az elszabaduló energiaárak mi-
att intézményeket zárjunk be, vagy cégek 
épületeit zárjuk be, de azt gondoljuk, hogy 
ez az öncsonkítás folyamata lenne, és ez-
zel nagyon sérülne a közösség. Lehetne az 
a magatartás is, hogy mindennap elmond-
juk, hogy micsoda szörnyű jövő vár ránk, 
ez az úgynevezett vészmadárkodás. Ez 
sem helyes és felelős vezetői magatartás, 
az a helyes és felelős vezetői magatartás, 
hogy meg kell néznünk, milyen erőforrá-
saink vannak, és ezeket az erőforrásokat 
hogyan tudjuk optimálisan felhasználni. 
Úgy döntöttünk, hogy a fontolva haladás 
politikáját választjuk, azaz minden nap 
értékeljük a kialakult helyzetet és olyan 

racionális döntésekkel kívánjuk irányíta-
ni a várost, amelyekben a lehető legmini-
málisabb mértékben sérül a közösség, és 
a legkevésbé rontjuk az itt élők komfort-
érzetét. A mai testületi ülésen döntöttünk 
az önkormányzati szférában dolgozók 
bérkompenzációs intézkedéséről, azért, 
hogy az elszabaduló inflációt legalább így 
tudjuk kompenzálni. A másik fontos do-
log az, hogy novemberre beviszünk egy 
úgynevezett rezsitámogatási rendeletet a 
képviselő-testület elé, azért, hogy a nehéz 
helyzetbe került idős embereknek, csalá-
doknak legyen valamifajta támasz, legyen 
valamifajta segítség - jelentette be dr. Fü-
löp György, majd dr. Juhos Szabolcsnak 
adta át a szót.
- Kedves tiszaújvárosiak, az elmúlt napo-
kat, heteket azzal töltöttük, hogy bekértük 
valamennyi cég- és intézményvezetőtől a 
hatályos szolgáltatási szerződéseket, va-
lamint arra kértük őket, hogy fogalmaz-
zanak meg javaslatokat a hatékonyabb 
energiafelhasználás érdekében - mondta a 
jegyző. - A szerződések esetében a helyzet 
az, hogy valamennyi önkormányzati cég, 
illetve intézmény épülete, telephelye ren-
delkezik mind a villamos energia, mind 
gázszolgáltatás, illetve távhőszolgáltatás 
tekintetében szerződéssel. Ezzel összefüg-
gésben érdemes elmondani, hogy az el-
múlt napokban is csatlakoztunk csoportos 
közbeszerzési eljárásokhoz, melyekben 
több önkormányzati intézmény, illetve cég 
közösen kíván beszerezni energiát. Azt 
várjuk ettől, hogy a lehetőségekhez képest 

kedvezőbb árat fognak ajánlani a szolgál-
tatók. Az elmúlt napokban rendszereztük 
a beérkezett javaslatokat, amelyek részben 
energiahatékonyságra, részben hatéko-
nyabb energiafelhasználásra irányulnak. 
Több energetikai pályázat is folyamatban 
van, ilyen például a Polgármesteri Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése, de a 
gyógy- és strandfürdő tekintetében is egy 
hasonló tárgyú pályázat van elbírálás alatt. 
Egyéb, beruházást igénylő beavatkozási 
lehetőséget is áttekintettük. Ezek közül a 
legnagyobbat emelném ki, a közvilágítás 
korszerűsítésének az előkészítését kezd-

tük meg. Jelen pillanatban ezt tervezési 
szakaszban van. Ez azt jelenti, hogy a je-
lenlegi hagyományos lámpatesteket ledes 
korszerűbb izzókra cseréljük le, melytől 
reményeink szerint megtakarítás várható. 
És végül, de nem utolsó sorban áttekintet-
tük azt is, hogyan lehet az épületek üzemel-
tetésénél megtakarítást elérni. Rengeteg 
ilyen intézkedést fogunk majd foganato-
sítani, de szem előtt tartva a biztonságos 
és komfortos üzemeltetést, amelyeknek az 
eredménye az lesz, hogy kisebb vagy na-
gyobb megtakarítást tudunk elérni - zárta a 
tájékoztatót dr. Juhos Szabolcs.

Ez igen!
Nem állítom, hogy példa nélküli, min-
denesetre fehér holló gyakoriságú, hogy 
az ellenzék megszavazza a költségvetést, 
vagy annak módosítását. A Fidesz-Váro-
sért Egyesület most megtette ezt, támo-
gatta a lokálpatrióták javaslatait. 
- A költségvetés módosítását teljes egé-
szében támogatni tudjuk, mert 90%-ban 
arról szól, hogy hogyan tudjuk az önkor-
mányzat keretein belül a dolgozók jöve-
delemviszonyait javítani. Még szerencsé-
sebbnek tartanánk, ha ezt bérben tudnánk 
adni, de belátva azt, hogy nem tudjuk mi 

ennek a hozadéka - hogy azt tudjuk-e a 
későbbiekben biztosítani - fontosnak tart-
juk ezt is, és támogatjuk - mondta Steiner-
né Vasvári Éva frakcióvezető.

-efel-
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Mintegy 270 millió forintos juttatást szavazott meg egyhangúlag a képviselő-testület.

Dr. Fülöp György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző.



Az egyik szem sír, a másik nevet
Ha az utolsó pillanatban is, de meg-
jelent a technológia és ipari minisz-
ter (TIM) rendelete a távhőszolgál-
tatónak értékesített távhő árának, 
valamint a lakossági felhasználó-
nak és a külön kezelt intézménynek 
nyújtott távhőszolgáltatás díjának 
megállapításáról, valamint a táv-
hőszolgáltatási támogatásról szóló 
rendeletek módosításáról. Röviden: 
a lakosság örülhet, mindenki más 
bánkódhat.

A többségében önkormányzati tulaj-
donú távhőszolgáltatókat súlyosan 
érinti az energiaválság, hiszen a költ-
ségeik a rezsiemeléssel megsokszoro-
zódtak. A kormány emiatt kénytelen 
volt bővíteni az úgynevezett távhő-
kasszát, amiről a hivatalos miniszteri 
rendelet szeptember 30-án este jelent 
meg a Magyar Közlönyben. Ebben 
pontosan meghatározzák az új táv-
hőárakat, illetve rögzítették a cégek-

nek juttatandó támogatást is.
A jogszabály szerint a cégek kapnak 
egy fix támogatási összeget, illetve 
a lakosságnak nyújtott szolgáltatás 
után egy fajlagos támogatást. Ezzel 
a korábbi és az új támogatási mér-
ték jelentős különbségeket mutathat. 
Vannak olyan szolgáltatók, melyek a 
korábbi támogatásnál jóval nagyobb 
összeget kapnak, másoknál mérsékel-
tebb a támogatás.
A tiszaújvárosi TiszaSzolg 2004 
Kft. - mint vásárló szolgáltató - ko-
rábban értékesítői alapdíjként havi 
34.139.000 forintot fizetett a hőter-
melő, értékesítő Alteo-Therm Kft.-
nek, értékesítői hődijként pedig 4.390 
forint/GJ volt a tarifa. Ennek kompen-
zálására fix összegű támogatásként 
havonta 45.960.032 forintot kapott a 
szolgáltató, a kizárólag a lakosságnak 
nyújtott távhő után pedig 2.396 Ft/GJ 
volt a támogatás.
Az október 1-jétől hatályos rendelke-

zés szerint az alapdíj havi 46.707.000 
forintra emelkedett, a hődíj pedig 
49.976 Ft/GJ-ra (!). Ezzel együtt a 
fix támogatás 63 581 320 forintra 
emelkedett, a kizárólag a lakosságnak 
nyújtott távhő után kapott fajlagos tá-
mogatás pedig 52.546 Ft/GJ-ra.
A rendeletben rögzítették a felhasz-
náló által fizetendő hődíjakat is. A la-
kossági kategóriában nincs változás, 
magyarán nem emelkedik a távhődíj.
Annál nagyobb bajban lesznek, il-
letve vannak az úgynevezett külön 
kezelt intézmények. Ide tartoznak 
többek között az önkormányzatok, a 
köznevelési-, egészségügyi-, szociális 
intézmények, egyházak. Tavaly még 
1 GJ-ért 3.674 forintot kellett fizet-
niük, a friss rendelet szerint október 
elsejétől 55.388 forintot. A harmadik 
felhasználói kategóriába tartozó köz-
üzemek, cégek hasonló cipőben jár-
nak.

f.l.

Nincs csodatévő immunerősítő
Az őszi, hűvös idővel együtt a víru-
sok is megjelentek. Az elmúlt két 
évben sok gyerek a covid-lezárások 
miatt szinte alig találkozott kóroko-
zókkal. A vírusok most újult erővel 
támadnak. A gyerekorvosok növek-
vő betegforgalomra számítanak, a 
szülők pedig egyre több szabadsá-
got vehetnek majd ki, ha megbeteg-
szik gyermekük. A kicsik ugyanis 
akár havonta is elkapnak egy-egy 
náthát, de a szakemberek szerint 
aggodalomra ekkor sincs ok. 

- Akkor sem kell megijedni, ha a gye-
reknek évente 10-12 alkalommal van 
valamilyen felső légúti betegsége. Ez 
egy immunérési folyamat. Ez elsősor-
ban a bölcsisekre és óvodásokra vo-
natkozik, hiszen ők ekkor kerülnek be 
először nagyobb közösségbe. Ilyen-

kor kicserélődnek a vírusok. A szü-
lőnek akkor kell aggódniuk, ha ezek 
a fertőzések elhúzódóak, súlyosabb 
szövődménnyel járnak, melyek eset-
leg még kórházi ellátást is igényel-
nek. Például gyakori fülgyulladása, 
tüdőgyulladása, vagy hasmenése van 
a gyereknek - nyilatkozta lapunknak 
Dr. Onozó Beáta immunológus, gyer-
mekorvos, aki szerint - jó esetben - az 
iskolásoknak már sokkal edzettebb az 
immunrendszerük. 
Persze lehetnek egyéni különbségek, 
de átlagosan évente már csak két-há-
rom alkalommal betegszik meg egy 
kisdiák. Aztán jön a kamaszkor, ami 
nem csak hormonális, hanem immu-
nológiai változásokkal is jár. Átfor-
málódik az életstílusuk, ez pedig újra 
hajlamossá teszi őket a különböző 
fertőzésekre. 
Az immunrendszerünk támogatására minden korban nagy szükség van. A 

sok mozgás és megfelelő táplálkozás 
elengedhetetlen szervezetünk meg-
erősítéséhez. Az immunológus sze-
rint emellett az oltás az egyik legjobb 
védekezési stratégia. Már van olyan 
vakcina, amelyet nem szúrással, ha-
nem akár orrba fecskendezve is be 
lehet adni a gyerekeknek. 
- Főként a C és D vitaminok pótlását 
javasoljuk, de akár a recept nélkül 
kapható immunerősítőkkel is pró-
bálkozhatunk, de csodát ne várjunk. 
Minden gyerek betegesebb a közössé-
gi évek kezdetén. Ez egy érési folya-
mat. Ki jobban, ki kevésbé jól veszi 
majd ezeket az akadályokat. Ez is egy 
genetikai örökség - mondta Dr. Ono-
zó Beáta.

OK

Ha műjég nincs, 
a műanyag is jó

 

Bár nyert az erre vonatkozó pályázaton, a kormány sta-
bilizációs intézkedései következtében mégsem bérelhet 
műjégpályát Tiszaújváros önkormányzata. A korcso-
lyázni vágyók azonban így sem maradnak pálya nél-
kül, a képviselő-testület ugyanis egy plasztik koripálya 
bérléséről határozott. A képviselő-testület márciusban 
döntött az „Aktív Magyarország - Országos Műjég-
pálya Program” keretében egy 450 m2 alapterületű 
műjégpálya 90 napos bérléséhez kapcsolódó pályázat 
benyújtásáról, melyhez 11.256.000 forint önrészt biz-
tosított. Magyarország Kormánya azonban a költség-
vetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs 
intézkedésekről szóló határozatával zárolt minden, még 
lekötetlen forrást az idei évre. A döntés értelmében nem 
fogják kihelyezni a 2022. évi aktív kikapcsolódást szol-
gáló feladatok, programok, beruházások című előirány-
zat terhére előzetesen megítélt támogatásokat, mely az 
összes nyertes jégpálya pályázatot is érinti. 
Az önkormányzat az „Adventi hangolódás” rendez-
vénysorozat színvonalas lebonyolítása, valamint új 
látványelemekkel történő bővítése érdekében felülvizs-
gálta a lehetőségeket, figyelembe véve a használható-
ság, fenntarthatóság mellett az ár-érték arányokat, az 
energia-felhasználást - mely a jelenlegi árak növekedé-
se mellett elsődlegességet élvezett -, és ajánlatot kért 
egy plasztik korcsolyapálya bérlésére.
A plasztik korcsolyapálya előnye, hogy anyagánál 
fogva független az időjárási viszonyoktól. A pályához 
nincs szükség hűtésre, vízre, éppen ezért az olvadástól 
sem kell tartani. Minden évszakban használható, kül- és 
beltéren egyaránt. A pálya építése, üzemeltetése, bontá-
sa minimális energiát igénnyel, az üzemeltetéshez nincs 
szükség elektromos áramra, fagyasztó folyadékra, a 
napi karbantartáshoz 15 l víz és síkosító anyag szüksé-
ges. Ez utóbbi természetes alapú, vizes bázisú anyag, 
nem tartalmaz toxikus adalékot és nem szennyezi, ká-
rosítja a környezetet és a ruházatot.
Tekintettel arra, hogy ezt a korcsolyapályát kedvezőbb 
bérlési és fenntartási költséggel lehet telepíteni és üze-
meltetni, mint a jégpályát, és a pályázati forrásokat 
befagyasztották, a képviselő-testület támogatta egy 
maximum 210 m2-es plasztik korcsolyapálya bérlését 
tartozékokkal együtt 3,5 hónap időtartamra, s erre brut-
tó 4,5 millió forintot szavazott meg. 
A pályát a Városháztérre telepítik és a Tiszaújvárosi 
Sport-Park Nonprofit Kft. üzemelteti majd.

F.L.

Kutyafuttató a parkban
Elkészült az új kutyafuttató a görögkatolikus templom 
melletti területen. Az Ifjúsági park egy részét kerítéssel 
zárták el, ezen a területén van lehetőség a kutyákat sza-
badon futtatni. Egy padot, egy szemetest és egy kutyaürü-
lék-gyűjtő edényt is kihelyeztek. A meglévő járdáról pedig 
egy lépcsőt alakítottak ki, ami térkő burkolatot kapott. Az 
átalakítás után a területrendezés következett, a hét elején 
pedig a műszaki átadás is megtörtént, így már birtokba 
vehetik a területet a négylábúak és gazdáik. A beruházás 
bruttó 5,1 millió forintba került. A kutyafuttató csak a 
Szent István út felől közelíthető meg, az Ifjúsági parkba 
továbbra sem lehet kutyát bevinni.
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Már nem csak az Örösi úton lehet futtatni a kutyákat.

Dr. Onozó Beáta

Van olyan vakcina, amit orrba fecskendezve is be lehet adni a gyerekeknek.

Nehéz idők várnak az önkormányza-
tokra, intézményekre, és a cégekre.

Az Alteo-Therm Kft. tiszaújvárosi fűtőműve.



Utcafórumzárás három helyszínen
A Lokálpatrióta utcafórum-sorozatot 
Tokaji Edit és Kiss Zoltán önkormány-
zati képviselők, valamint dr. Fülöp 
György polgármester zárta.  Három óra 
alatt három helyszínen, mindenki a saját 
választó körzetében várta a lakosságot. 

Parkolás, járdák, patkányok
Tokaji Edithez a Március 15-e parkba so-
kan érkeztek, főleg az idősebb korosztály-
ból, hiszen a város egyik legrégebbi részén 
sok szépkorú él, az a városépítő generáció, 
akik szemtanúi voltak településünk fejlő-
désének az elmúlt évtizedekben. Intézmé-
nyek, parkok, parkolók újultak meg itt az 
elmúlt években. Dicsérték a fejlesztéseket, 
és sorolták az észrevételeiket, a problémá-
ikat.  
- A Tisza úti forgalomra, a sok parkoló au-
tóra, a közlekedés nehézségire szeretnénk 
megoldást találni, akár az útszakasz lezá-
rásával, egyirányúsításával, vagy parkolók 
bővítésével, bármilyen megoldás érdekel 
minket - mondja Bánki Sándor. 
Megoldást szeretnének a Munkácsy úti la-
kók a kanálisszagra, ami miatt délutánon-
ként már szellőztetni sem tudnak. A Tisza 
úti lakók az elszaporodott patkányokra és 
galambokra panaszkodtak, de a házak kö-
rüli, ablakok alatti hangzavarra is keresik a 
megoldást, és egy újabb kondipark ötletét 
is felvetették a közelben lakó mozgáskor-
látozottak számára. 
- Ennek a körzetnek a lakói nagyon-nagyon 
szeretik a növényeket, ami nagyon jó. A 
parkosításokkal, virágokkal, fák metszésé-
vel kapcsolatban is érkezik sok vélemény, 
kívánság, illetve vannak olyan témák is, 
amik mostanában kicsit nagyobb hang-
súlyt kaptak - sorolja Tokaji Edit. - Például 
a Tisza út forgalmára gondolok, ami a fó-
rumnak is témája volt, és polgármester úr 
ígéretet tett arra, hogy a problémával fog-
lalkozni fognak. Gyakran érkeznek észre-
vételek a járdák állapotával kapcsolatban, 
például a Bartók Béla úti nyolcemeletesek 
környékén a járdák felülete már eléggé tö-
redezett, elhasználódott. Ezt mi is ponto-
san látjuk és terveink szerint ezek felújítá-
sa meg is történhet majd. Előtte azonban a 
távhőrekonstrukciós munkálatokat célsze-
rű elvégezni azon a szakaszon - mondja a 
képviselő. 

Szigetelés, domborútükör, 
együttélés

Tokaji Edit utcafóruma után a Munkácsy 
úti nagy játszótéren folytatódott a szabad-
téri fogadóóra, itt dr. Fülöp György pol-
gármesterhez sorakoztak a lakók. Kérés, 
kívánság, baráti beszélgetés, együttgon-
dolkodás jellemezte az itt eltöltött egy órát. 
- Nagyon örülünk ennek a szépen felújított 
játszótérnek, ami sohasem üres, ám a sok 

ember sokféle, és sajnos sokszor nagy itt 
a hangzavar - mondja egy apuka, aki csa-
ládostól érkezett a játszótéri fórumra. Egy 
másik lakó egy közlekedési táblát, egy 
úgynevezett domborútükröt javasol a par-
kolóba, hogy beláthatóbb legyen az útsza-
kasz és ezzel biztonságosabb a közlekedés. 
- Szeretnénk, ha a Lévay út 1-11. háztömb 
elcsúsztatott részére is szigetelési megol-
dást találnának, mert az ott lakók bizony 
érzik, hogy hűvösebb van a lakásaikban - 
mondja az érintett háztömb egyik lakója, 
de még a Polgár felé vezető bicikliút épí-
tésével kapcsolatban is érdeklődtek a pol-
gármesternél. 
- Sokat járok a városnak ezen a részén is, 
hiszen nyomon követtem az elmúlt időszak 
fejlesztéseit, beruházásait és sokszor meg-
szólítanak az utcán is, többnyire kérések-
kel, építő jellegű javaslatokkal, amiből ma 
is volt jó néhány, például a domborútükör 
kihelyezése, hiszen az itteni problémákkal 
az itt élők találkoznak mindennap, mi pe-
dig azért vagyunk, hogy figyeljünk rájuk, 
meghalljuk ezeket és találjunk rá megol-
dást is. A játszótéri „zajról” is tudunk, je-
lezték már korábban is, sajnos itt a házak 
körbezárják ezt a területet, minden hang 
felerősödik, ezt is próbáljuk kezelni, a kö-
zösségi együttélés szabályait itt is kérem, 
hogy próbálja mindenki betartani - mondja 
a polgármester. - Mint ahogy minden tele-
pülésen vannak problémák, úgy itt is, de 
számomra az megnyugtató, hogy az em-
berek azt a fejlődési irányt, amin a város 
halad, jónak találják, és az is örömmel tölt 
el, hogy elmondják a problémáikat, és kö-
zösen tudunk örülni, ha megoldjuk ezeket. 
A Szederkényi és a Loránttfy út környékét 
látom problematikusnak igazán, az egyik a 

parkolás, ami gyakorlatilag az egész város 
területén nehézségbe ütközik. Azon dol-
gozunk, hogy legyen egy olyan megoldás, 
ami segíti az itt élőket és egy kicsit a vá-
roson belüli autóhasználatot elhanyagolha-
tóvá teszi, ez az egyik irány, a másik az, 
hogy parkolókat kell és fogunk is építeni 
a közeljövőben. A másik a bolt, hogy az 
idősebbeknek, akik mozgásszervi problé-
mákkal küzdenek, ott helyben be tudjanak 
vásárolni, de ezt orvosoljuk most a bevá-
sárlójárattal. Nyilván az önkormányzat 
nem tud ott boltot nyitni, de a befektetési 
szándékkal érkezőknek tudjuk mondani, 
hogy ez az a terület, ahová érdemes jön-
ni. És van még egy fontos irány, az hogy-
ha magántőkéből is tudna fejlődni a város, 
mint például a régi bölcsőde épületében, 
ahol most épít egy magánbefektető egy 4 
lakásos társasházat, és így az a környezet 
is rendeződik, persze nyilván ott az önkor-
mányzatnak is lesz feladata - mondja dr. 
Fülöp György. 

Játszótér, járda, zebra
Kiss Zoltán önkormányzati képviselő a Ni-
kodémus Idősek Otthona melletti parkban 
találkozott az érdeklődő lakossággal. Ko-
vács Viktorné érkezett elsőként kéréseivel, 
aki a dicsérettel sem fukarkodott. 
- Imádok ebben a városban lakni, azért 
is költöztem ide. Mindennel meg vagyok 
elégedve, szép a környezet, folyamatosak 
a fejlesztések, komfortos itt az élet, jobb 
helyen nem is lakhatnék - kezdi, majd 
mondja orvosolandó észrevételeit egy 
egész lakóközösség nevében. - A Castello 
cukrászda környéke és a parkolók mindig 
tele vannak, nagy a forgalom, sok az autó, 
alig tudnak leparkolni az itt lakók, mi erre 

szeretnének valami megoldást - mondja, 
majd egy itt lakó férfi csatlakozik hozzá, 
aki a Rózsa téri és a City Pub körüli zajra, 
a lakók nyugalmát zavaró hangoskodásra 
panaszkodik.
- A hármas számú választási körzet külön-
böző egységekből áll, bérházak, régi és 
most épülő kertvárosi övezet a Sparnál, a 
Keleti lakóövezet - mondja Kiss Zoltán, a 
körzet önkormányzati képviselője. - So-
hasem problémát látok meg, hanem meg-
oldandó feladatokat, amiben tudok segí-
teni. Itt a Nikodémus otthonnál tipikusan 
olyan problémák jelentkeznek, mint pél-
dául a régi útfelületek, melyek felújítását 
sikerült a költségvetésbe betenni, és már a 
tervek is folyamatban vannak, hogy ezt a 
járdaszakaszt itt fel tudjuk újítani a Rózsa 
úton. Ezen a területen mindig nagyon nagy 
probléma a parkolás, mint máshol is város-
ban. A kertvárosi övezetben 30-cal lehetne 
közlekedni, de sajnos, főleg a Babits úton 
jelent ez problémát, hiszen sok autós ko-
moly sebességgel közlekedik itt, ezért ott 
igyekszünk lassítani a forgalmat a lakókkal 
történt egyeztetés után az útra kihelyezett 
bordákkal. A most épülő lakóövezethez a 
Sparnál egy játszótér kialakítását tervez-
zük, ezt jeleztem a lokálpatrióta frakciónak 
és polgármester úrnak, amit el is fogadtak. 
Ahol még zajlik az építkezés, az út nem 
volt kész, nem volt járda, gyalogátkelő-
hely, de már ez a beruházás is folyamatban 
van. Még nem fejeződött be az építkezés, 
de most olyan megoldást sikerült találni, 
hogy zúzott kővel kitöltöttük az utat és el-
készül a járda is október 5-ig. Mint minden 
utcafórumon itt is minden észrevételt, ké-
rést feljegyeztünk és intézkedni is fogunk.

berta
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Sok érdeklődő sok kérdéssel és kéréssel érkezett a parkba Tokaji Edithez.

A polgármester a felújított játszótéren tartott utcafórumot a lakosságnak. A Rózsa tér körüli hangzavarra keresnek megoldást a lakók. 
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A zene gazdagabbá tette a világot
Talán semmitmondónak tűnik a szöve-
gem következő két mondata, mégis vál-
lalom azokat. Rendkívüli hatással van 
rám a zongorajáték egy remek dalhoz 
igazítva. A kettő együtt számomra egy 
olyan éltető erőt takar, amit úgy hívunk: 
zene. Ennek a lelki erőforrásnak pedig 
mindannyian egy picit nagyobb figyel-
met szentelünk 1975 óta minden évben, 
világszerte egy bizonyos időpontban. Így 
történt ez idén is városunkban szeptem-
ber 29-én, a Derkovits Művelődési Köz-
pontban. A Zene világnapja alkalmából 
öt profi előadóművész, Jancsó Dóra, 
Cselepák Balázs, Csiszár István, Szolno-
ki Péter, Veréb Tamás és egy, még csak a 
szárnyait bontogató, de nagyon ígéretes, 
tizenötéves lány, a Zenével az Ifjú Tehet-
ségekért Alapítvány felfedezettje, Ma-
gyar Gréta ajándékozott kellemes meló-
diákat és sok-sok örömöt a közönségnek.

A kitűnő érzékkel válogatott zenedarabok 
előadóit hallgatva és figyelve úgy éreztem, 
nem csupán egy produkció kedvéért ösz-
szeállt művészkompániát látok a színpa-
don. Hanem egy képzeletbeli, összetartó 
családot is, amelyben a sokat tapasztalt, 
érzékeny „szülők”, Jancsó Dóra és Szol-
noki Péter igyekeznek minden tudásukat 
átadni a három bohém fiatalembernek és 
az útja kezdetén még csak félénken lépe-
gető kislánynak. Bár szavakkal semmiféle 
jelét nem adták a köztük lévő kötelék ilyen 
mértékű erősségének, a személyes beszél-
getésünk során sem halványodott a kép-
zettársításom. Mielőtt azonban leültünk 
csevegni a művelődési központ aulájában, 
főhőseink még kiosztottak néhány aláírást 
és megannyi kedves szót az öltöző előtt vá-
rakozó rajongóknak. Aztán csak úgy spon-
tán belevágtunk a dolgok közepébe.
- Mindig ilyen közel engeditek magatokhoz 
a rajongókat? 
Szolnoki Péter: Ha kedvesen közeled-
nek felém, akkor én is nagyon kedves va-
gyok. Szerintem az lenne a normális, ha 

az előadóművészek bárhol, helyszíntől 
függetlenül szakítanának néhány percet 
azokra a bátor emberekre, akik kitartó-
an megvárják őket a fellépések után csak 
azért, hogy egy kicsit beszélgethessenek 
velük vagy autogramot kaphassanak tőlük. 
Én sem felejtettem el, hogy annak idején 
- még „civilként” - milyen boldog voltam, 
amikor egy szeretett művészem kedves, 
bátorító szavaival térhettem haza. Tudom, 
milyen fantasztikus érzés, amikor kapsz 
egy kis emléket egy olyan embertől, akire 
fel tudsz nézni.
- Mire emlékeztet titeket a zene világnapja?
Veréb Tamás: A zene mindig is gazdagab-
bá tette a világot. Számomra ez az ünnep 
minden évben a reményről szól. Abbéli 
reményemről, hogy a mi hivatásunk még 
nagyon sokáig fenn tud maradni, bármi is 
történik ezen a földön. Ha lehet, a mondat 
második részét inkább ne részletezzük!
Csiszár István: Amikor évezredekkel ez-
előtt megjelent az ember ezen a bolygón, 
kezdetleges eszközökkel és formában 
ugyan, de a zene örökre elválaszthatatlan 
részévé vált az életének. Számomra elkép-
zelhetetlen egy olyan világ és egy olyan 
élet, amelyben csak zajokat hallunk és dal-
lamokat soha.
Jancsó Dóra: Csiszi nagyon szépen el-
kezdte felépíteni a zene jelentőségének mi-
benlétét, csak annyit szeretnék ehhez hoz-
zátenni, hogy tulajdonképpen nem létezik 
az életünkben olyan pillanat, amelyben ne 
lenne fogódzó a zene, hiszen bánatunkban 
is továbblendít mindannyiunkat.
- Borúsabb pillanataidban ezt hogyan kép-
zeljük el?
JD: Amikor rossz kedvem van, elvonulok 
a színház egyik kartermébe, leülök a zon-
gora mellé, elmerülök a dallamokban, csak 
éneklem, ami éppen jön, és utána „felléleg-
zem”, megkönnyebbülök.
SZP: Igen, feltétlenül kiemelendő az 
éneklés jótékony hatása, hiszen rengeteg 
boldogsághormon szabadul fel bennünk, 
amikor dalra fakadunk. Úgyhogy én min-
denkit arra biztatok, hogy minél többször 

énekeljen! Nagyon fontos, hogy mindany-
nyian, minden nap tudjunk boldogok lenni 
- legalább egy picit.
- Kik azok az előadóművészek, akikre zenei 
értelemben hősökként tekintetek?
VT: Bocsánat, Péter, hogy nem a te neved 
mondom! (Nevetnek.) A viccet félretéve, 
én Molnár Ferenc Caramelt emelném ki, 
aki egy fantasztikus énekes és rengeteg sa-
ját szerzeménye van. Nagyon szeretem az 
ő zenei világát.
JD: Én nem hősöket sorolnék, hanem hős-
nőket: Whitney Houstont és Céline Diont, 
de úgy gondolom, nem feledkezhetünk 
meg a mi Cserháti Zsuzsánkról sem, aki-
nek a művészete mindig nagyon közel állt 
a szívemhez.
- Találkoztál is vele?
JD: Sajnos nem. De figyelj csak, ő igen! - 
mutat Szolnoki Péterre.
SZP: Igen, mi nagyon sokszor dolgoz-
tunk együtt. Az én zenei hőseim azok az 
előadóművészek, akikkel együtt állhat-
tam színpadon. Például Cserháti Zsuzsi és 
Charlie. Gyerekként pedig nagyon szeret-
tem hallgatni Varga Mikit és Vikidál Gyu-

szit. Bizonyos értelemben tőlük is tanultam 
énekelni. Természetesen sok olyan külföl-
di előadó is van, akinek a hangja nagyon 
meghatározó volt számomra, Tom Jonestól 
kezdve Rick Astleyvel bezárólag napestig 
sorolhatnám a neveket.
- Dóra, már a műsor előtt is úgy éreztem, 
mintha hazatértél volna ebbe a házba. Mi 
minden köt ide? 
- Rengeteg kellemes emlék. A Miskolci 
Nemzeti Színházból gyakran hoztunk ide 
tájelőadásokat, nagyon sokszor álltam ott 
bent, a teremben, azon a szép színpadon. 
Ha egy művész sokszor megfordul egy he-
lyen, egy idő után a közönség szeretetének 
és kitüntető figyelmének köszönhetően va-
lóban úgy érzi, hogy hazalátogat.
- És most jut eszembe, hogy Kazincbarcika 
sincs messze tőlünk.
- Így igaz, ott születtem, perceken belül 
oda megyek haza. Öt éve már, hogy szaba-
dúszóként sokszor elsodor az élet az ország 
különböző szegleteibe, de mindig vissza-
húz a szívem erre a környékre. Valahány-
szor itt járok, mindig megnyugszom picit.

Ördögh István
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Művésznők és művészurak a Derkó aulájában. Csiszár István, Veréb Tamás, Szolnoki Péter, 
Jancsó Dóra, Cselepák Balázs és elöl Magyar Gréta.



Végletek jellemzik a gombaszezont
Az elmúlt hetek csapadékos időjárása 
szeptemberben igencsak felpörgette a 
nyáron pangó gombaszezont. A tiszaúj-
városiak sem voltak restek, sokan felke-
rekedtek, hogy frissen szedett gombával 
színesítsék étrendjüket. A Vásárcsar-
noknál lévő gombavizsgálónál szerda és 
vasárnap délutánonként hosszú sorban 
álltak a gombászok. És a szezonnak még 
nincs vége. 

Bár hivatalosan 18 órakor nyit a gomba-
vizsgáló, vasárnap délután 5 órakor már 
megkezdte a „rendelést” Kákóczki Balázs 
gombaszakellenőr. Érkeztek a gombászok 
is. 
- A végletek szezonját éljük. Nem úgy in-
dult, hogy bármi is lesz ősszel, hiszen óriási 
aszály sújtotta, nem csak a mi vidékünket, 
hanem szinte az egész országot - mondja 
Balázs két gombavizsgálat között. - A nyá-
ron semmilyen gomba nem volt, forgalom 
is abból adódott, hogy érdeklődtek néhá-
nyan, hogy hol lehet gombát szedni. Most 
meg átestünk a másik végletbe, a ló má-

sik oldalára. Mindenki elment gombászni. 
Azok is, akik csak szeretik a gombát, de 
nem ismerik eléggé, mert tudják, hogy van 
gombaszakellenőr, ahol meg tudják nézet-
ni. 
Gyorsan jár Balázs keze, de van, amikor 
már ránézésre kimondja: ez kuka, el kell 
koboznom. Ám nem csak vizsgál, sze-
lektál, közben magyaráz, hasznos tudni-
valókkal, tanácsokkal látja el az amatőr 
gombászokat. Sőt, receptet is ad, melyik 
gombából milyen ételt érdemes készíteni 
és hogyan. 
A Ferencz házaspár a polgári csordagyep-
ről szedett tetemes mennyiségű gombával 
érkezett. 
- A fele maradt meg, a többit a szakellenőr 
úgy ítélte meg, hogy nem jó - mondja Fe-
rencz Ilona. - Közé került egy ilyen fehér 
viaszgomba, ezáltal el kellett koboznia, 
ki kellett dobni. Ez volt életünk első igazi 
nagy gombászása, ezért is hoztuk ide, mert 
nem vagyunk benne jártasak. 
Egy pörköltre való azért maradt Ferenczék-
nek, ahogy a Szabó családnak is, akik - 
úgy, ahogy kell - külön edénybe szedték a 

gombát a tiszaszederkényi gátoldalban.
- Kevesebb, mint egy kiló lilatönkű peresz-
két sikerült szednünk - mondja Szabó Szi-
lárd. - Azért szedtük külön, mert ezt ismer-
tem, a többit nem, és ne kerüljön a jó közé 
esetleg mérgező. Ritkán gombázunk, ez a 
mai egy családi program volt. 
- Mi készül a gombából? 
- Valószínűleg a holnapi reggeli, vagy gril-
lezzük, vagy tojásrántottában lesz. Az úri-
ember elmondta, hogy hogyan érdemes el-
készíteni. Nagyon örülök egyébként, hogy 
van ilyen lehetőség, mert nem szednék, ha 
nem mondaná meg valaki, hogy ehető-e 
vagy nem. 
- Vannak klasszikus gombászhelyek, de fel-
tűnően sok gomba van a városban is. 
- Így van, - erősíti meg Kákóczki Balázs 
- ahogy megyek a munkahelyemre, vagy 
csak sétálgatok a városban, azt tapasz-
talom, hogy úton-útfélen megjelennek a 
gombák. Általában szegfűgombák vagy 
a mérgező karbonszagú csiperke. Viszont 
én mindig elmondom, hogy a város bel-
területén ne szedjünk gombát, ugyanis ez 
bolygatott, zaklatott, szennyezett terület. 

Márpedig a gombák nagyon könnyen ak-
kumlálják a szennyeződéseket. Lehet, hogy 
nem okoznak mérgezést, viszont rosszullé-
tet igen, mert szennyezettek. Mindig csak 
olyan helyről szabad gombát szedni, ami 
nem belterületen van. 
- Az aszály miatt beszűkült a szezon, de 
meddig tarthat még? 
- Tavaly előtt egészen december végéig le-
hetett lilatönkű pereszkét szedni. A tavalyi 
év nem volt jó, de idén, - ha továbbra is 
lesz eső, marad ez az őszi időjárás, és nem 
jönnek be hirtelen fagyok - akkor szerin-
tem egészen december közepéig, végéig 
kitarthat.

Ferenczi László

Erdő mellett most jó lakni
Tíz erdei köbméter tűzifát vásárolha-
tunk kedvezményes hatósági áron - er-
ről a kormány döntött nemrégiben. A 
bejelentés után lassan és nem épp zök-
kenőmentesen, de elindult a támogatott 
tűzifaprogram. A részletekről Mihók 
Istvánt, az Északerdő Zrt. erdészeti ve-
zérigazgató-helyettesét kérdeztük.   

- Akadozik-e az ellátás, van-e sorban állás 
a hatósági tűzifaprogram indulása óta?
- Szeretnék megnyugtatni mindenkit, az 
ellátás nem akadozik. Sorban állás termé-
szetesen van, illetve most már alig-alig 
van, egyre kevesebbet kell várakozni. Si-
került úrrá lennünk a kezdeti óriási igények 
kezelésén. Viszont itt szeretném megra-
gadni a lehetőséget, hogy újra felhívjam a 
figyelmet, hogy az agrárminisztérium által 
szeptember 18-án meghirdetett hatósági 
áras tűzifaprogramot a tűzifával még nem 
rendelkező magyar családok számára hir-
dették meg az idei téli energiaszükséglet 
biztosítására. Aki már rendelkezik megfe-
lelő mennyiségű tűzifával, azt arra kérjük, 
hogy legyen türelmes és várjon egy picit, 
és egy kicsit később, néhány hónap múl-
va érdeklődjön újra, hiszen azokat kellene 
ebben a programban kiszolgálnunk, aki-
nek az idei télre nincs meg a megfelelő 
mennyiségű tűzifája, bár ilyen szerencsére 
nagyon kevés van.
- Mennyi jut annak a hatósági áras tűzifá-
ból, aki még a kormányrendelet előtt vásá-
rolt? Aki már korábban vett 8 köbmétert, 

annak jár még a maradék 2 köbméter a 
támogatott, olcsóbb fából?
- 2023. április 15-ig tart jelen információk 
szerint a tűzifaprogram, aminek keretében 
legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségű 
tűzifa-alapanyag igényelhető az állami 
erdészeti társaságoknál. Ebbe a mennyi-
ségbe bele kell számolni az igénylő által 
2022. május 1-jét követően az állami er-
dészeti társaságoktól megvásárolt mennyi-
séget. Tehát, ahogy a példát említette, ha 
2022. május elseje után valaki 8 köbmétert 
vásárolt már állami erdőgazdaságtól, ak-
kor már csak 2 köbméternyi hatósági áras 
tűzifa vásárlására jogosult.
- Mi az értékesítés menetrendje?
- Amire nekünk szükségünk van az a lak-
címkártya szerinti tartózkodási hely, a 
szerint  kell kiválasztani azt az erdőt, gaz-
daságot, ahová a lakcímünk tartozik. Bor-
sod megyének a nagy részén az Északer-
dő Zrt. a területileg illetékes, de a megye 
nyugati, északnyugati részén, tehát Ózd, 
Mezőkövesd térségében, illetve a megye 
nyugati oldalán van néhány település, ahol 
az Egererdő Erdészeti Zrt. az illetékes. 
Általában a lakosság tudja, hogy melyik 
erdőgazdaságot kell keresniük, hogyha 
véletlenül rossz helyre jelentkezik, on-
nan továbbirányítják. Ha sikerült megta-
lálni az illetékes erdőgazdaságot, akkor 
az erdőgazdaságon belül kell megtalálni 
azt az erdészetet, amelyik a legközelebb 
van a lakóhelyünkhöz. Ezt az Északerdő 
honlapján meg lehet találni. Külön erre a 
célra létrehoztunk egy hatósági áras tűzi-

faprogram fület a honlapunkon, itt minden 
ezzel kapcsolatos információ megtalálha-
tó. Ezután vagy telefonon kell érdeklődni, 
mikor érdemes menni, regisztrálni vagy 
eleve személyesen kell bemenni az erdé-
szetekhez, az erdészetek nyitvatartási ide-
jét is megtalálják a honlapunkon, illetve a 
regisztrációra nyitva álló időszakot. Sze-
mélyes regisztrációhoz lakcímkártya és 
személyi igazolvány kell. Természetesen 
a mozgáskorlátozott, beteg, idős, nehe-
zen mozgó megrendelőkkel kapcsolatban 
rugalmasan kezeljük ezt a helyzetet. Az 
adatok egyeztetése után lehet kiválasztani 
a fafaj csoportot és a kívánt mennyiséget, 

amit vásárolni szeretne a megrendelő. A 
fafajták és az árak is fel vannak tüntetve a 
honlapunkon. 
- Mennyit spórolhatunk meg 10 köbméter-
nyi hatósági áras tűzifával? 
- Nálunk erdészetenként eltérőek voltak az 
árak, de társaságunknál 32-35 ezer forint 
közötti áron mozgott a tűzifa ára a hatósá-
gi ár bevezetését megelőzően. 
- Lesz elegendő tűzifa?
- Minden évben van elegendő tűzifa, ma-
ximális kapacitással dolgozunk, minden-
kit ki fogunk tudni szolgálni, csak egy kis 
türelmet kérünk.

berta
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Lábasban vagy kukában végzi?

Délután 5 órakor már többen is várakoztak a gombavizsgáló előtt.

Kákóczki Balázs nem csak vizsgál, szelektál, hanem hasznos tanácsokat is ad.

Lesz elegendő tűzifa télire.



Október 6., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Kész az 
újabb kutyafuttató - Elindult a tűzifaprogram - Idősek 
hete - Könyvtári napok - Egészségnap - Vizsgáltassuk 

be a gombát! - Mesehét az oviban - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Utcafórum(ok) - A biológia bűvöle-
tében -  Szüreti mulatság - Lords of this World - Szegi 

Zsombor ifi világbajnok, Bragato Giada Párizsban járt - 
Kosárlabda - Labdarúgás

Október 10., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kar-
cag bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről 

Október 12., szerda
18:00 HétHatár: Spóroljunk! - Pályaorientációs nap a 
középiskolában - Kopogtatnak a számlálóbiztosok - 

Életmódklub - Régi korok viseletei - Várostúra - Bajno-
ki fociösszefoglaló

18:15 Hétről-Hétre: Akarok egy szakállt! - Könyves va-
sárnap - Mozizzunk: Cinefest magyarokkal -  Szűrések 

az egészségünkért

Október 13., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

A reáltárgyakat népszerűsítették
Másodszor rendezték meg a Ku-
tatók délutánját az Eötvös gim-
náziumban. A kétórás eseményen 
a kémia, a biológia, a robotika, a 
3D-s nyomtatás és a matematika 
rejtelmeibe nyerhettek betekintést 
az érdeklődők. A játékos foglalko-
zásokat és a látványos bemutatókat 
ezúttal is a középiskola tanárai, va-
lamint felsőéves tanulói tartották. 
Tavalyhoz hasonlóan ismét a kémi-
ai kísérletsorozat bizonyult a leg-
népszerűbb programnak.

- A kémia segítségével is nagyon sok 
kérdésre választ kaphatunk a minket 
körülvevő világgal kapcsolatban. A 
tananyag megértésének tekintetében 
a tanárok szerepe különösen kieme-
lendő ennél a tárgynál, de itt, az Eöt-
vösben - bármiről is legyen szó - a 
legjobbaktól tanulhatunk - mondta 
az egyik 11. osztályos szemléltető, 
Krajcz Inez Lilla.
- Bizonyos mértékben érzék is kell 
a kémiához, de ha valaki rászánja az 
időt, és szorgalmasan utánaolvas a ne-
hezebb részeknek is, akkor biztosan 
sikerrel jár - tette hozzá Inez előadó-
társa, Szabó Brigitta Krisztina.
- Tavalyhoz képest egy kicsivel töb-
ben jelentkeztek erre az eseményre, 
és nagyjából ugyanakkora létszám-
ban jöttek el a mai programsorozatra, 
mint egy évvel ezelőtt - elemezte a 

részvételi adatokat a gimnázium fi-
zika-informatika szakos tanára, Oláh 
Péter.
- Miben látja az érdeklődés csökke-
nésének okát a természettudományos 
tantárgyak esetében?
- Sokrétű kérdés ez. A számítógép 
ugyan sok tekintetben megkönnyíti az 
életünket, viszont némileg úgymond 
aláássa a reáltárgyak presztízsét. E 
területekhez ugyanis többek között 
erős logikai és matematikai képesség-
re is szükség van. Ezeket pedig olyan 
feladatokkal lehetne fejleszteni, ami-
lyeneket manapság a számítógépek 
oldanak meg helyettünk. Szerencsére 
azért szép számban látogatják a szak-

köröket is a gyerekek a hetedik-nyol-
cadik óra után.
- Azt gondolom, a mai világban erősí-
tenünk kell a reáltantárgyak vonzere-
jét - fejtette ki az esemény célját Sza-
niszló László, a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium és Kollégium in-
tézményvezetője. - Nem csak a mér-
nökképzésre gondolok, fontos, hogy 
a biológia-kémia vonalat meglova-
golva, akár az orvostudományokat is 
minél többen válasszák a továbbta-
nulni szándékozók. Emellett arra tö-
rekszünk, hogy a Kutatók délutánja 
egy átfogó képet közvetítsen leendő 
diákjaink számára arról a sajátos han-
gulatról és szellemi munkáról, amely 
az Eötvöst jellemzi. A kollégáink nem 
csupán az elméleti tananyag átadásá-
ra szorítkoznak, hanem igyekeznek a 
gyakorlatban is - amennyire csak le-
het - játékosan megmutatni az ismere-
tek hasznát a tanulóknak. 
- Hogyan értékeli a tantervben végbe-
ment változásokat?
- Meglátásom szerint a tananyag 
mennyisége olyan nagyon nem csök-
kent az utóbbi időben, viszont az 
arra szánt óraszám igen. Óraszám-
csökkentéssel próbálták enyhíteni a 
gyerekek terhét, de úgy vélem, ez az 
intézkedés éppen a maradandó tudás 
kárára valósult meg, hiszen nem jut 
elég idő a tanulóknak a gyakorlásra, 
az elmélyítésre és az összefüggések 
felismerésére.

Ördögh István

Elmaradhat az őszi-, hosszabb lesz a téli szünet
A rezsiválság miatt változik a 
2022/23-as tanév rendje az iskolák-
ban, óvodákban. Hosszabb lesz a 
téli szünet, és rövidebb - de akár el 
is maradhat - az őszi szünet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a 2022. szeptem-
ber 29-i Kormányinfón jelentette be, 
hogy a rezsiválság miatt változik a 
2022/23-as tanév rendje az iskolák-
ban, óvodákban. A kormány dönté-
se értelmében, az őszi szünet kárára 
hosszabb lesz a téli szünet.
A Magyar Közlönyben korábban 
megjelent rendelet, illetve a 2022. 
szeptember 29-én bejelentett friss 
döntések alapján a 2022/2023-as tan-
év új rendje az alábbiak szerint alakul.
Tanév: A 2022/2023-as tanév 2022. 
szeptember 1-től 2023. június 16-ig 
tart. A friss kormányrendelet szerint 
azért nem az eredetileg meghatározott 
június 15. a zárónap, mert így lehet 
meg a tanévben a kötelező 183 tanítá-
si nap. A végzősök esetében a közép-
fokú iskolák esetén május 4., míg két 
évfolyamos részszakmára való felké-

szítést folytató szakiskolákban május 
31. lesz a tanév utolsó napja.
Őszi szünet: A korábban megjelent 
rendelet szerint az őszi szünet októ-

ber 29. és november 7. között lesz. Ez 
annyiban változik, hogy a kormány 
döntése értelmében a téli szünet hosz-
szabbítása az őszi szünet rovására tör-

ténik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a három- napos (a hétvégét és 
a hivatalos ünnepnapokat nem szá-
molva) őszi szünet el is maradhat. Az 
október 31-i munkaszüneti és novem-
ber 1-i ünnepnapot az iskolák és óvo-
dák saját hatáskörben kiegészíthetik 
igazgatói szünettel, viszont központi 
előirányzat erre nincs. Magyarán, in-
tézményenként változhat, hogy lesz-e 
őszi szünet vagy nem.
Téli szünet: A kormánydöntés értel-
mében a téli szünet december 22-től 
január 8-ig tart, vagyis december 21-
e, szerda lesz az utolsó tanítási nap 
2022-ben, és 2023. január 9-én men-
nek majd először iskolába a gyerekek.
Tavaszi szünet: A tavaszi szünet áp-
rilis 6-12. között lesz.
Beiratkozás: A tanköteles tanulókat 
április 20-21-én kell beíratni majd az 
iskolákba.
Érettségi: Az őszi érettségi idén ok-
tóber 14. és 27. között lesz. A szóbelik 
november 10-14 között lesznek emelt 
szinten, közép szinten pedig novem-
ber 21-25 között. A tavaszi írásbeli 
időszak május 5-én kezdődik.

f.l.

Teremtés hete 
a református iskolában

„Szent ez a hely, ahol állsz.”
/2 Móz 3,5/
Idén a Nemzetközi Teremtésvédelmi Munkacsoport a 
Season of Creation témamegjelöléséhez kapcsolódóan 
azt a célt tűzte ki, hogy megpróbál a teremtés hangjaira 
figyelni. Érzékelni a teremtett világ csodáit, miről me-
sélhet például a madarak csicsergése, melyekről tudjuk, 
hogy „nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe se gyűjtenek, 
és a ti mennyei Atyátok táplálja őket.” /Mt, 626./. Is-
kolánkban még inkább figyeltünk az egek hangjára, a 
vizek üzenetére, a kövek hangjára, a növények, állatok, 
kicsinyek hangjára, és mindezeken túl meghallani szí-
vünkben a Teremtő Isten hangját, s a teremtett világban 
meglátni az Ő gyengéd szeretetét, amivel megalkotta 
a mindenséget. Programjaink is színesek voltak, mint 
a természet, a minket körül ölelő világ. Gyönyörű raj-
zok, alkotások születtek termésekből, kövekre üzenetet 
írtunk, énekeltünk, táncoltunk. A Teremtés hete még 
inkább összehozta iskolánk és óvodánk közösségét. 
Együtt sétáltunk el a Dísztóhoz, rácsodálkozva a víz 
ajándékára. Mindezért Istené legyen a dicsőség!

Alföldi Ildikó intézményi lelkész

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. évi 
adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához 
keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, 
formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfe-
nyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények, 
Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése 
céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik 
meg: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Köz-
pont: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@
tujvaros.hu. A bejelentések alapján a fákat megtekint-
jük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és 
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakiterme-
lést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2022. október 6. 9. � Oktatás/Kultúra

Betekintés a mikrovilágba: metszetek vizsgálata Kissné Ignáth Tündével.

Oláh Péter a 3D-s nyomtató működését ismerteti a gyerekeknek.

Ősszel nem, január elején viszont több 
ideig maradnak üresen a termek.



Búcsú és közlekedés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. októ-
ber 9-én rendezzük meg városunkban a hagyományos 
római katolikus búcsút és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne: 
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza)
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza)
- Ifjúsági park (Bartók Béla úti garázssor mögötti te-
rület)
Kérjük, hogy 2022.október 8-án az esti óráktól ezeken 
az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az 
utazókat, hogy október 9-én az autóbuszközlekedés az 
alábbiak szerint történik:
Mezőcsát, Bőcs, illetve Polgár irányából érkező és 
irányába induló járatok:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35. sz. főút. 
A járatok a Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű 
megállóhelyet nem érintik. 
1-es jelzésű helyi járatok Tiszaszederkény irányába 
és irányából:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Ró-
zsa út - Szederkényi út. A Bethlen G. úti megállóhellyel 
szemben ideiglenesen kiépített megállóhelyen történik 
a le- és a felszállás. A járatok a Kazinczy u. elnevezésű 
megállóhelyet nem érintik.
2-es jelzésű helyi járatok Tisza-part városrész irá-
nyába és irányából:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35. sz. főút.
A járatok a Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű 
megállóhelyet nem érintik. 
3-as jelzésű helyi járatok JABIL irányába és irányá-
ból:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35 sz. fő út - Sze-
derkényi út - Huszár Andor út. A járatok a Tiszaújváros, 
művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszön-
jük!

Rendezőség

Könyvek, ruhák, szerelmek
Idén 17. alkalommal rendezik meg 
az Országos Könyvtári Napokat. A 
tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban vasárnapig várják az 
érdeklődőket előadásokkal, viseleti 
kiállítással, ismeretbővítő foglalko-
zásokkal. Az online térben ma már 
szinte minden információ megtalál-
ható, a könyvek, a bibliotékák létjo-
gosultsága még sincs veszendőben. 

- Habár egyre kevesebb fiatal jár 
könyvtárba, még mindig sokan vé-
geznek irodalmi kutatásokat vagy 
keresnek információkat a szakdolgo-
zatukhoz. Itt csend és nyugalom van, 
ami inspirálóan hat a tanulásra. Ezt 
városunkban főként az érettségizők ki 
is használják. - nyilatkozta lapunknak 
Kázsmér Ágnes, a könyvtár vezető-
je. A kisiskolások és az aktív dolgo-

zók képviseltetik magukat leginkább 
a mindennapokon a bibliotékában. 
Az elmúlt években a kortárs magyar 
szerzők iránt nagyon megnőtt az ér-
deklődés. A szépirodalmi művek mel-
lett főként az egészséges életmóddal, 
környezet-tudatossággal és pszicho-
lógiával kapcsolatos könyvek a leg-
keresettebbek, valamint a segéd- és 
virtuális programok, online könyvtári 
szolgáltatások. 
A digitalizációnak köszönhetően a 
könyvtári dolgozók és az olvasók szá-
mára is több lehetőség nyílt meg. Az 
elmúlt két évben 430%-al nőtt a táv-
használók száma. A könyvkölcsönzés 
vagy irodalmi programok mellett kü-
lönleges álmok is megvalósultak már 

a könyvtárban. Egy fiatal pár anno a 
kötetek között készítette el esküvői fo-
tóit. A könyvtári napok alatt a haloga-
tók is bevallhatják bűneiket. Most van 
ugyanis a Megbocsátás hete. Ilyenkor 
a visszahozott könyvekre elengedik a 
késedelmi díjat. A beiratkozás pedig 
egész héten ingyenes, ráadásul még 
ajándék is vár az új tagokra. 
Az előadások mellett egy kamarakiál-
lítás is vár az érdeklődőkre Ruha-tár 
címmel, ahol az elmúlt évszázadok 
divattrendjei összefonódnak az iroda-
lommal. A november 11-ig látogatha-
tó kiállításhoz játékos ismeretbővítő 
foglalkozás is kapcsolódik a felsős és 
középiskolás diákok számára.

OK

10. � Kultúra 2022. október 6.

Nem csak előadások, de egy érdekes 
kamarakiállítás is várja a látogatókat.

Hiába az internet, a könyvtáraknak még koránt sincs leáldozóban.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. október 12-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium-
mal együttműködve kiírja a 2023. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási hallgatók számára a 2022/2023. tanév 
második és a 2023/2024. tanév első fél-
évére vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alap-fokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2023 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2022/2023. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást is-
mételten igénybe kívánja venni - a vo-
natkozó jogszabályok biztosította keretek 
között -, úgy az ösztöndíj-pályázatot a kö-
vetkező évi pályázati fordulókban újra be 
kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2022/2023. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt követően 
lehetséges a pályázati adatok feltöltése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A pályázati űrlapot minden for-
dulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését, rögzítését követően a pályázati űr-
lapot az EPER-Bursa rendszerben kitölt-
ve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és 
aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel 
(adatlap és igazolások) együtt a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztályá-
nál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A hiánypótlási határidő: 2022. 
november 9. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt. 
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2022. november 3.
A pályázók a döntésről 2022. december 6. 
napjáig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webolda-
lon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. október
Október Helye Ideje Kinek a részére

10. 
hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon
Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita,Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott 

11. 
kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30-9.00 Bölcsődés gyerek és al-
kalmazott befizetés

12. 
szerda

Kazinczy-ház (Hunyadi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

13. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Tiszaújváros Város Önkormányzata a 
Kulturális és Innovációs Minisztérium-
mal együttműködve kiírja a 2023. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára. 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fi-
atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi 
felsőoktatási felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi félév: a 
2023/2024. tanév, a 2024/2025. tanév és 
a 2025/2026. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2023/2024. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-

működési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt követően 
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtat-
va és aláírva a pályázat kötelező mellék-
leteivel (adatlap és igazolások) együtt a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletek-
kel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A hiánypótlási határidő: 2022. 
november 9. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2022. november 3.
A pályázók a döntésről 2022. december 6. 
napjáig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webolda-
lon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

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

hulladékudvar-kezelő 
munkakör betöltésére

Feladatok:
- Hulladékok típus, fajta szerinti átvétele, mérlegelése, adatrögzítése, gyűjtése, táro-
lása
- A begyűjtött hulladékok mennyiségeinek függvényében a kiszállítások kezdemé-
nyezése
- A hulladékok mennyiségének nyilvántartása
- Rendszeres adatszolgáltatás előírásnak megfelelően
- A hulladékudvar működéséhez szükséges egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése
- A hulladékudvarral kapcsolatos helyszíni ügyfélszolgálat ellátása
- A hulladékudvar tisztántartása, 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!

2022. október 6. 11. � Közlemény



A megbízás időtartama: 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény szerinti egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyban határo-
zatlan idejű magasabb vezetői megbízás.
A megbízás kezdő napja: 2022. december 
28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény külső szervek felé törté-
nő szakmai képviselete, felelős vezetése, 
szakmai és gazdasági működésének ter-
vezése, szervezése és irányítása. A költ-
ségvetés keretein belül gondoskodik az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításáról, az alapító okiratban foglalt 
feladatok ellátásáról, és az intézmény ál-
tal nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről.
- Felelős a szakellátás tevékenységének 
rövid és középtávú tervéért, megfelelő 
humán erőforrás biztosításáért, az ellátá-
sok dokumentációjának folyamatos, nap-
rakész, szakszerű vezetéséért, a rendelé-
sek, betegellátás rendjének kialakításáért, 
megvalósításáért. A lakosság összetételét 
tekintve gondoskodik a megfelelő szol-
gáltatások kialakításáról.
- Az intézmény egyszemélyi felelős veze-
tője. 
- Az intézmény alkalmazottai felett mun-
káltatói jogokat (a gazdasági igazgató 
felett egyéb munkáltatói jogokat) gyako-
rol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, 
a különböző szakmai szervezetekkel, és 
intézményekkel. 
Illetmény és juttatások: 
A magasabb vezetői illetmény az egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése, valamint az 
Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. 
(XI. 28.) Korm. rendelet alapján.
A betöltés feltételei:
- Orvostudományi vagy egyéb egyetemi 
szintű végzettség.
- Mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés.
- Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
- Büntetlen előélet, az egészségügyi szol-
gálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 2. § (4)-(6) bekezdésekben felso-
rolt kizáró okok hiánya.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalása.
- A pályázó nem állhat kamarai kizárás 
etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya 
alatt.
- Cselekvőképes személy.
Előnyt jelent:
- Orvosi diploma és szakorvosi képesítés.
- Járóbeteg szakellátás területén szerzett 
munkatapasztalat.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások:
- részletes szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó szakmai program, 
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítvány az Eszjtv. 2. § (4)-
(6) bekezdése szerinti kizáró okok hiá-
nyáról,
- orvosi végzettség esetén a Magyar Or-
vosi Kamara igazolása a kamarai tagság 
érvényességéről,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerint előírt vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalá-
sáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a teljes pályázati anyagba betekint-
hessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a Képviselő-testületi zárt ülésen 
történő tárgyalásáról (igény esetén),
- a legalább 5 éves vezetői gyakorlat iga-
zolása.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. október 26.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen, a pályá-
zat Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Polgármesteréhez történő benyújtásával 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet főigazgatói 
pályázata” szöveget.
A pályázók között a megbízási jogkör 
gyakorlója által az Eszjtv. végrehajtásáról 
szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 
3. § (3)-(4) bekezdése alapján összehívott 
előkészítő bizottság a meghallgatásukat 
követően a rangsort állít fel és javaslatot 
tesz a képviselő-testület felé.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálása a 2022. november 
24-én megtartandó képviselő-testüle-
ti ülésen történik, az állás legkorábban 
2022. december 28. napjától tölthető be.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól 
a 49/548-010 telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye: 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
honlapja,  
Tisza Média képújság, 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal hon-
lapja (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)

főigazgatói (magasabb vezető) 
munkakör ellátására. 

Feladatai: 
- családgondozás 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 
15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. 
rész 1. Alapellátások 1/a. Család- és gyer-
mekjóléti központ - esetmenedzserre vo-
natkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés-
mentes erkölcsi bizonyítvány a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
(erkölcsi igénylő - IV. pontnál a felsorolt 
törvényeknél nem található, hanem a ké-
rőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más 
törvénynek való megfelelés igazolását 
kell kérni, így a fehér, üres sávba kell be-
írni a következőt: 10/A. a gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 

letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.ti-
szaujvaros.hu hasznos információk/állá-
sajánlatok (a honlap alján található) 
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter 
intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pá-
lyázni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2010-7/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: esetme-
nedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2022. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2022. október 21.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2010-
7/2022. azonosító számon 2022. szep-
tember 29-én jelenik meg.

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

esetmenedzser 
munkakör betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Központba.

Melegvíz-mérőórák cseréje
Tisztelt Fogyasztóink!
Kérjük azokat a fogyasztóinkat, akik tájékoztató levelet kaptak arról, hogy 2022. de-
cember 31. napjával lejár a melegvíz-mérőórájuk hitelessége, az óracseréről mielőbb 
gondoskodni szíveskedjenek.
Igény szerint a TiszaSzolg 2004 Kft. karbantartó csoportja a vízóracserét teljes körű 
ügyintézéssel - utólagos számlázással - vállalja. A társaságunk által felszerelt új vízórák 
a távleolvasáshoz szükséges jeladóval ellátva építjük be a mérési helyre. Amennyiben 
Társaságunkkal kívánja lecseréltetni a vízmérő órát, úgy időpontot kell egyeztetnie 
kollégáinkkal a 06-70-333-7484 telefonszámon, munkaidőben 6:00 - 14:00 óra között.

Köszönjük megértésüket, türelmüket és együttműködésüket.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Juhar közben 
garázs kiadó.

Érd.: 06-70/414-9661

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt a Tisza TV Képújsá-

gában legalább 5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

12. � Közlemény 2022. október 6.



Feladatai: 
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 

A jogviszony időtartama: 
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés

Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - 
szociális munkatársra vonatkozó főisko-
lai vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu  hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)

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

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter 
intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pá-
lyázni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2011-8/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: szociális 
munkatárs. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 
2022. október 14.

A pályázatok elbírálásának határideje: 
2022. október 21.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 2011-8/2022. azonosító számon 
2022. szeptember 29-én jelenik meg.

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

szociális munkatárs 
munkakör betöltésére az „Ezüsthíd” Gondozóházba 

(Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)

HALTELEPÍTÉS
A Zabos Géza HE 2022. október 6-án(csütörtökön) 2.250 kg III. nyaras pontyot telepít 
az alábbiak szerint:

Tisza: 500 kg
Csécsi tó: 500 kg

Erdészeti tó: 500 kg
Tolnai tó: 250 kg
Örösi tó: 200 kg

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba 
telepítjük.

A tavakon 2022. október 6-án 6:00 órától 2022. október 8-án 06:00 óráig 
HORGÁSZNI TILOS!

A Tiszán és a Tisza üzemvíz-csatornán nincs horgászási tilalom.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely
horgászmester

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
határozata alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő raga-
dozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára

2022. október 3-tól 2022. október 23-ig

legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy 
kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
kutyát, vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után 
és engedélyével szabad kivinni. 
Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzár-
lat időtartamára. 
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
- A vakcina légi úton történő kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a telepü-
lések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések le-
geltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott 
település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az 
állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
- A lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelő kutyák 
használata tilos.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2022. október 6. 13. � Hirdetés/Közlemény



Tiszaújvárosi ifjúsági világbajnokok
KAJAK-KENU. Sorra szállítják a nem-
zetközi sikereket a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
sportolói. A múlt héten a portugáliai 
Ponte de Limában rendezett maratoni 
világbajnokságon jeleskedtek, az ifjú-
sági mezőnyben Horváth Kata és Szegi 
Zsombor révén két aranyérmet szerez-
tek. 

Az első versenynapon az ifjúsági korosz-
tályban maratoni egyesben csatáztak. Lány 
kajakban kettős magyar győzelemnek örül-
hettünk. Horváth Kata és Szerafin Zsófia 
külön csatát vívott a többiektől elszakad-
va. Időnként helyet cseréltek az élen, de a 
végén Kata ért be előbb, akinek Szerafin 
még a hajóban egy nagy öleléssel gratulált. 
Érdekesség, hogy ezt a számot egy évvel 
ezelőtt Kata testvére, Maja nyerte, így csa-
ládban maradt a világbajnoki cím.
A testvérpár másnap tovább gyarapíthatta 
volna éremgyűjteményét, ám a sors nem 
így akarta.
A női kajakosok páros versenyén, a Mol-
nár Kinga, Józsa Hanna, valamint a Hor-
váth Maja, Horváth Kata alkotta magyar 
egységek már a táv elején a dél-afrikai 
Hockly-lányokkal jócskán elszakadtak a 
többiektől. A három hajó váltott vízen ha-
ladt, úgy tűnt közöttük oszlanak majd el 
az érmek. Az utolsó előtti futószakaszon 
azonban Horváth Kata elesett. Pár pillanat-
tal később kiderült, hogy a lányok hajója 
megsérült, a kormánylapát mondta fel a 
szolgálatot. Bár az argentínoknak hála si-
került gyorsan kicserélni a törött elemet, a 
lányok érmes reményei elszálltak. Az élen 

Molnár Kingáék a végére hagyták a döntést 
a dél-afrikaiakkal szemben, az utolsó futó-
szakaszt követően állva hagyták a másik 
egységet és végül kényelmes, 20 másod-
perces előnnyel nyerték meg az aranyér-
met. A Horváth-testvérek (akik Molnárékat 
verve megnyerték a hazai válogatót) is be 
tudták fejezni a versenyt, a nyolcadik he-
lyen zártak.
A magyar, főleg a tiszaújvárosi szurkolókat 
az ifjúsági kenu páros vigasztalta meg. Két 
magyar egység, Szegi Zsombor, Soltész 
Péter, valamint Szöllősi Tamás, Pluzsik 
Mihály már az elején ellógott a mezőny-
től. Sokáig együtt haladtak, ám az utolsó 
futószakaszhoz Szegiék már egy jelentő-
sebb előnnyel érkeztek. Ezt végül meg is 
tudták tartani a végéig. Igazi borsodi siker 
született tehát, hiszen a tiszaújvárosi Szegi 
párja, Soltész Péter tokaji.

A tiszaújvárosiak eredményei
Ifjúsági lány K-1 19 km:
1. Horváth Kata 1:36:23.11
2. Szerafin Zsófia 1:36:31.97
3. Saskia Hockly (RSA) 1:37:28.61
Ifjúsági lány K-2 19 km:
1. Molnár Kinga, Józsa Hanna 1:29:08.56
2. Saskia Hockly, Valma Hockly (RSA) 
1:29:28.83
3. Lidia Zornoza, Alba Esteban (ESP) 
1:31:40.00
      .. 8. Horváth Maja, Horváth Kata 
1:35:15.65
Ifjúsági fiú C-2 19 km:
1. Szegi Zsombor, Soltész Péter 1:33:53.25
2. Szöllősi Tamás, Pluzsik Mihály, 
1:34:08.36
3. Izan Velasco, Daniel Infantes (ESP) 
1:34:49.00

A második meccsen az első győzelem
KOSÁRLABDA. A bajnokság második 
fordulójában a NYÍKSE csapatát fogad-
ta hazai pályán a Tiszaújvárosi Phoenix. 
A sérülésekkel és betegségekkel tarkított 
hét nem hozott zökkenőmentes felké-
szülést és kellően hosszú padot, ennek 
ellenére remek játékot mutatott be Lekli 
József legénysége.

Phoenix KK - NYÍKSE
68-46 (20-9, 15-8, 14-11, 19-18)

2022. szeptember 30. Tiszaújvárosi Sport-
csarnok, 150 néző.
Játékvezetők: Gaál István Tamás, Sentényi 
Barna, Pécsi Zsolt
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Steve Rosemond (15/3), Bán Tibor (19/9), 
Lakatos Péter (3/3), Victor Kelechi (6), 
Gaál Bence (4). Csere: Czimer László Ad-
rián (-), Taskó István (1), Orliczki Bence 
(8), Rákosi Kornél (6), Kovács Zoltán (2), 
Asszú Ádám (4). Vezetőedző: Lekli József.

Nyíregyházi pontokkal indult a mérkőzés, 
de a Phoenix nagyon gyorsan magához 
ragadta az irányítást. Bán és Rosemond 
találataival vette át az előnyt a harmadik 
percben, és ettől kezdve ki sem engedte a 
kezéből. Kelechi és Rosemond kosaraival 
lépte át a tízpontos határt, amit Orliczki és 
Rákosi erősített meg.
A második szakaszt Orliczki és Asszú dup-
lái nyitották meg, amire érkezett ugyan 
válaszként két közeli a vendégektől, ám 
Rákosi, Rosemond, Asszú, Kovács és Bán 
is eredményes volt, ami azt jelentette, hogy 
a kilencedik percig egy 15-4-es etapot pro-
dukált a csapat. A vendégek még javítottak 
a félidő hajrájában, így alakult ki a 35-17-
es állás a nagyszünet előtt.
A küzdelmes, ám eredményes első félidőt 
egy nehezebb második követte. A har-

madik játékrészben lazult valamelyest a 
koncentráció, Lekli edzőnek két időt is ki 
kellett kérnie, hogy rendezze a sorokat, de 
az erőfeszítések nem bizonyultak hiábava-
lónak. Bán 8 pontjával, Gaál és Rosemund 
kosaraival a hullámvölgy ellenére is sike-
rült megőrizni, sőt valamelyest növelni az 
előnyt (49-28).
A gólgazdag záró szakaszt is sikerült meg-
nyerni, de szoros részeredmény született. 
Elismerés illeti a NYÍKSE játékosait, hi-
szen egy másodpercre sem adták fel a küz-
delmet, és a legjobb negyedüket produkál-
ták. A hajráig a Gaál-Bán-Orliczki-Rákosi 
kvartett találataival tartotta a Phoenix a 
tizenkilenc és huszonhét egység között in-
gadozó előnyt, majd a végjátékban a Ke-
lechi-Taskó-Lakatos hármas segítette hoz-

zá a csapatot a 22 pontos győzelemhez. 
Rendkívül hasznosan játszott Steve Rose-
mond (15/3 pont, 8 lepattanó, 4 szerzett 
labda, 5 assziszt, 4 kiharcolt fault, 1 blokk), 

igen jól triplázott Bán Tibor (19/9 pont, 2 
lepattanó, 4 szerzett labda, 5 assziszt, 3 ki-
harcolt fault), de minden játékos elismerést 
érdemel a nagyszerű összjátékkal kiharcolt 
sikerért.

Lekli József: Az első győzelmünk megvan. 
Mindig jó dolog, ha megvan az első már 
a bajnokság elején, mert a győzelem bele 
tudja vinni a fiúkat a flow-ba, úgyhogy na-
gyon örülök ennek a mérkőzésnek. A ne-
hézségeink ellenére védekezésben nagyon 
jól működtek a fiúk, betartották a szabályo-
kat, és most támadásban is megcsináltuk, 
amit kellet. Nyugodtak voltunk, kijöttek 
a helyzetek, és a ritmusban első dobáso-
kat tudtuk bedobni. Még mindig több van 
szerintem a csapatban, mert volt még egy-
két rövidzárlat - de hát egy edzőnek ilyen 
elégedetlennek kell lennie. Ez így nem volt 
tehát rossz, de még több pont van ebben a 
csapatban, amit ki kell hozni. Ha egy 80 

pont fölötti átlagot el tudunk érni, és meg 
tudjuk tartani ezt a védekezést, akkor szép 
szezon elé nézünk.
Brane Savic: Az első vereség után egész 
héten mentálisan próbáltunk készülni a 
csapattal, mert már azon a meccsen láttam, 
hogy a mentális nyomás okoz problémát. 
Nagyon kevés pontot tudunk dobni, pedig 
voltak helyzetek. Én voltam játékos, így 
tudom, hogy ez mentális zárlat lehet. Ezen 
próbáltunk meg dolgozni az edzéseken, de 
látom, hogy ez nem volt elég. Nem kap-
tunk sok pontot - a 68 nem jelentős -, de 
nem mentek be a kosaraink. Volt helyzet, 
volt ziccer, volt üres távoli, üres középtá-
voli, de nem tudtuk bedobni ezeket. Visz-
sza kell menni dolgozni, és még jobban 
kell készülni, nemcsak fizikálisan, hanem 
mentálisan is. Nálunk az a cél, hogy bent 
maradjunk a csoportban; még hosszú a 
szezon, próbálunk jobban játszani. Ha nem 
sikerül, akkor sem lesz vége a világnak.

2022. október 6.14. � Sport

Szegiék 15 másodperccel voltak jobbak a másik magyar párosnál.                     (Fotók: MKKSZ)

Horváth Katának (balra) már a vízen gratulált Szerafin Zsófia.

Steve Rosemond (3) sokat tett hozzá a ha-
zai sikerhez. Ponterős volt, sok labdát szer-
zett, többek között 8 lepattanót.

Bán Tibor (középen, 8-as) eredményesen játszott, különösen hárompontosai „ültek”, ösz-
szesen 19 pontot szerzett.



A Sportcentrum eseményei
Október 8. (szombat) 

Labdarúgás
10.00 FCT - Sátoraljaújhely
U13 bajnoki         Füves pálya
12.00 FCT - Sátoraljaújhely 
U12 bajnoki        Füves pálya
16.00 FCT - Tiszafüred 
női bajnoki                   Műfüves pálya

Október 9. (vasárnap) 
Labdarúgás
10.00 TFCT - Karcag 
felnőtt bajnoki         Centerpálya
10.00 Bozsik fesztivál       Füves pálya
U7, U9 csapatok részére                 Műfüves pálya

Másfél hónap után végre győzelem
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának 10., hétközi fordu-
lójában hazai pályán a Tiszafüred 
ellen szenvedett vereséget a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki 
Zoltán együttese azonban a vasár-
napi játéknapon vendégként dia-
dalmaskodott a Sényő ellen.

Tiszaújváros - Tiszafüred
1-4 (1-2)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Leél-Őssy.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Kundrák (Jacsó), Tóth B., 
Vitelki (Kiss B.), Tóth S. (Bocsi), 
Géringer (Bussy), Lőrincz, Nagy D., 
Nagy P., Páll (Erős), Valkay. Edző: 
Vitelki Zoltán
Facultas Tiszafüredi VSE: Tajti B. 
- Karika (Csábi, Pintér), Fehér Zs., 
Baranyi (Kertész), Szövetes, Barzsó, 
Földi (Kalóz), Tomola, Tóth D., Sza-
bó V., Barna V. Edző: Dorcsák Zoltán

Nem a legjobb előjelekkel várta a múlt 
szerdai bajnokit az újvárosi együt-
tes. A sárga-kékek ugyanis rendkívül 
rossz mérleggel rendelkeztek a for-
dulót megelőzően. A hazai szurkolók 
abban bízhattak, hogy a Tiszafüred el-
len megszakad a csapnivaló sorozat. 
Arra azonban senki sem számított, 
hogy 5 perc alatt kétgólos hátrányba 
kerül a házigazda. A 2. percben szin-
te az első támadásából megszerezték 
a vezetést a vendégek. Szabó V. ug-
ratta ki remek ütemben Tóth D.-t, aki 
a kimozduló Galambvári mellett éles 
szögből a hálóba lőtt, 0-1. Az 5. perc-
ben jött az újabb füredi gól. Baranyi 
végezhetett el 17 méterről szemben a 
hazai kapuval szabadrúgást, erős lö-
vése után a labda utat talált a sarok-
ba, 0-2. Igyekezett összekapni magát 
a hazai alakulat, a 16. percben Páll 
lőtt fölé 22 méterről, majd összejött a 
szépítés is. A 22. percben Tóth S. vi-
harzott el a bal oldalon, az alapvonal-
ról visszatette a labdát Tóth B.-nek, 
aki 12 méterről a kapu közepébe lőtt, 
1-2.
A második játékrészben úgy tűnt, ösz-
szejöhet az egyenlítés a vendéglátók-
nak, de a helyzetek nem voltak igazán 
veszélyesek. A hajrában pedig ismét 
két perc és két hiba elég volt ahhoz, 
hogy a Tiszafüred eldöntse a mérkő-
zést. A 84. percben Tajti kirúgását 
Szabó V. csúsztatta meg és a csereként 
beállt Kertész 16-ról kapura küldte, a 
megpattanó lövés pedig Galambvári 
kapujának felső sarkában kötött ki, 
1-3. És még mindig nem volt vége, 

a 86. percben a kegyelemdöfést is 
megkapta a hazai együttes. Szabó V. 
középre ívelt labdáját Tomola fejelte 
7 méterről a hazai kapuba, 1-4.  
Vitelki Zoltán: Négy perc alatt két gólt 
kapunk a mérkőzés elején, ez nagyon 
rossz érzés, és nagyon nagy lélektani 
hátrány. Visszajövünk a meccsbe, már 
az első félidőben fordíthattunk volna. 
Több lehetőségünk volt, de csak egy 
gólt tudtunk szerezni. Sokat tettünk 
az egyenlítésért, de nem tudtunk még 
egy gólt szerezni, a foci büntetett és 
még kaptunk kettőt. Hogy milyen volt 
a meccs? Ilyen. Mi támadtunk, ők 
rúgták a gólokat. Majd megfordul ez.
Dorcsák Zoltán: A két korai gólunk 
meghatározta a mérkőzést. Utána vé-
gig bíztunk abban, hogy ülni fognak a 
kontráink.

Sényő - Tiszaújváros
2-3 (0-1)

Sényő, 210 néző. V.: Szilágyi.
Sényő: Szondi - Matyi (Barta), 
Klepács K., Bodó G., Farkas, Márton, 
Fenyőfalvi (Sztankó), Schmidt, Ka-
pacina V., Lizák, Kapacina K. Edző: 
Imrő László, Fiumei Viktor 
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bocsi, Kund-
rák (Jacsó), Nagy P., Vitelki B., Páll 
(Nagy D.), Géringer L., Lőrincz P., 
Valkay, Gönczi (Bussy), Tóth B. 
Edző: Vitelki Zoltán 

Zsinórban négy vereség után ahhoz a 
Sényőhöz látogatott a Vitelki csapat, 
amely azonos pontszámmal, de jobb 
gólkülönbséggel egy hellyel előzte 
meg őket. Az első félidőben sokáig 
úgy tűnt nem születik gól, de a hajrá-
ban a vendégek a egy kis szerencsével 
előnybe kerültek. A 44. percben egy 
szöglet után a hazai védőről Bodóról 
került a labda a Sényő kapujába, 0-1.

A második játékrészben jól futballoz-
tak a tiszaújvárosiak, és tovább növel-
ték előnyüket. A 49. percben az előző 
találkozón is gólt szerző Tóth B. most 
is betalált, 0-2. Majd az 53. percben a 
korábban Sényőn játszó Páll mattolta 
a hazai kapust, 0-3. A vendég együttes 
magabiztos előnye tudatában korán 
dőlt hátra és a házigazdák Schmidt 
69. percben szerzett találatával meg-
szerezték a becsületgólt, 1-3. A lefú-
jás előtt nem sokkal, a 87. percben 
Kapicina K. góljával izgalmassá 
tették a hajrát, 2-3. A gólgazdag mér-
kőzésen újabb találat már nem esett, 
így a Tiszaújváros egy hosszú negatív 
szériát követően augusztus 21-e után 
ízlelhette meg ismét a győzelem ízét. 
Ez a siker azt jelenti, hogy az immár 
11 pontos csapat feljött a 16. helyre 
a tabellán. Vitelki Zoltán csapata leg-
közelebb október 9-én, vasárnap 15 
órától az újonc Karcag együttesét lát-
ja vendégül. 
Imrő László: Az első félidőben ki-ki 
mérkőzés alakult ki, a másodikban 
hét perc alatt elrendeztük magunkat - 
kapitális egyéni hibákból. A nulla-há-
rom után nyújtott teljesítményért di-
cséret illeti a csapatot, kár, hogy már 
későn ébredtünk.
Vitelki Zoltán: Már akkor lehetett 
érezni a csapaton, hogy rendben lesz 
minden, amikor kiléptek az öltöző-
ből. Az első félidőben is voltak lehe-
tőségek, és teljesen megérdemelten 
vezettünk a szünetben. Aztán a má-
sodik félidőt is jól kezdtük, gólokat 
szereztünk. Le kellett volna zárni a 
mérkőzést, de aztán nem voltunk elég 
koncentráltak. Rengeteg volt a felí-
velés a kapunk elé, amiben azért volt 
rizikó. Kaptunk két gólt, ezeket majd 
átbeszéljük, de ma a győzelem volt a 
legfontosabb, amit teljesen megérde-
melten szereztek meg a srácok.

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Zugló  11 9 2 0 29-3 29 
2. Putnok   11 7 1 3 18-11 22 
3. DEAC  11 7 0 4 24-10 21 
4. Pénzügyőr  11 7 0 4 20-15 21 
5. Tiszafüred   11 6 2 3 19-13 20 
6. Körösladány   11 5 4 2 20-10 19 
7. Kisvárda II.  11 5 3 3 22-11 18 
8. Hajdúszoboszló 11 5 3 3 19-16 18 
9. Füzesgyarmat  11 5 3 3 17-14 18 
10. BKV Előre  11 5 1 5 11-13 16 
11. Karcag  11 5 1 5 16-20 16 
12. Vasas II.  11 4 3 4 30-18 15 
13. DVSC II.  11 4 2 5 13-20 14 
14. Hatvan  11 4 1 6 20-23 13 
15. Eger  11 4 1 6 12-20 13 
16. Tiszaújváros  11 3 2 6 15-30 11 
17. DVTK II.  11 3 0 8 11-22   9 
18. Sényő  11 2 2 7   9-23   8 
19. Jászberény   11 2 1 8 13-27   7 
20. Békéscsaba II. 11 2 0 9 16-35   6 

További eredmények
Vasas II. - Békéscsaba II. 7-2
DVSC II. - Füzesgyarmat 1-1
Tiszafüred - Kisvárda II. 1-0

DVTK II. - Hatvan 0-1
Körösladány - Zugló 0-0

Jászberény - Hajdúszoboszló 4-1
BKV Előre - Eger 1-0

Karcag - Pénzügyőr 1-0
Putnok - DEAC 1-0

Következik a 12. forduló
2022. október 9., vasárnap

11:00 Békéscsaba II. - DVTK II. 
13:00 DVSC II. - Putnok 

15:00 Füzesgyarmat - Vasas II. 
Hatvan - Tiszafüred
Kisvárda II. - Sényő

Tiszaújváros - Karcag 
Pénzügyőr - BKV Előre 

Eger - Jászberény 
Hajdúszoboszló - Körösladány 

Zugló - DEAC 

Bajnoki jubileum

A Tiszaújvárosi SC labdarúgó csapata, az 1995-ös bronz, 
majd 1996-os ezüst után 1997-ben az NB III. Tisza cso-
port bajnokcsapata lett. Az akkor 16 csapatos bajnokság-
ban a gárda Szép Imre edző irányításával 30 mérkőzésből 
19 alkalommal győzedelmeskedett és 4 vereség mellett, 7 
döntetlennel 64 pontot szerzett. Ezt követően az osztályo-
zón a Kiskőrös elleni kettős győzelemmel 1-0 idegenben 
és 2-1 hazai pályán) kivívta az NB I/B-s tagságot is, ahol 
három évig „vitézkedett”, nem egyszer ezer nézőt ültetve, 
állítva a lelátókra.
A csapat és a szakvezetés tagjai közül, akik szabaddá tud-
ták tenni magukat, azok péntek délután 17 órától az edző-
pályán egymás közötti gálameccsel, vagy inkább amolyan 
bulimeccsel emlékeztek a daliás időkre, ezt követően kö-
zös vacsorával és sztorizgatással ünnepeltek.
Az 1997-es 26 fős keret tagjai voltak: Bán, Keserű, Szűcs, 
Pipó, Virágh, Loós, Nyeste Cs., Járai, Czövek, Lente, Bor-
dás, Balázsi, Mészáros, Kiss Cs., Molnár I. Z., Pap, Ador-
ján, Nagy Cs., Tomori, Gulácsi, Kurucz, Hegedűs, Molnár 
II Z., Vámosi N., Fige, Kovács T.
A jubileumi összejövetelen részt vett és ünnepi köszön-
tőt mondott Kulcsár Albert, az egyesület egykori elnöke, 
Szép Imre vezetőedző és Varga Gábor korábbi szakosz-
tályvezető

2022. október 6. 15. � Foci

Játékosok és vezetők a múltból.

Az öregfiúk bulimeccsére még a Nap is kíváncsi volt.

A résztvevők köszöntötték a csapat gólkirályát, Pap Zsol-
tot is 50. születésnapja alkalmából.

Ahogy Önök, úgy Galambvári sem látta a labdát a fürediek második góljánál.



2022. október 6.16. � Rendezvény
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