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Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is Adventi hangolódás néven rendezik meg a korábbi hagyományos Miku-
lástól karácsonyig programsorozatot. Két év kihagyás után ismét lesznek év végi rendezvények, de a takaré-
kosság jegyében. Újdonságként pedig egy költséghatékony plasztik jégpálya üzemel majd a Városháztéren. 
Kedden megérkezett a Dr. Cziáky Tamás által felajánlott város karácsonyfája is a térre. 
Cikkünk a 4., az Adventi hangolódás részletes programja a 12. oldalon.

Mértékkel 
kell élni

/5. oldal

Így 
készülnek 

a télre
/3. oldal 

Tovább zöldül Tiszaújváros
A „Zöldülő Tiszaújváros” program, 
illetve az éves fatelepítési terv sze-
rint díszfa- és cserje-ültetések zaj-
lanak városszerte. A tervezés során 
a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. figyelemmel volt a sorfák 
pótlására, a kiszáradt, vagy beteg-
ség miatt kivágott fák helyszíneire, 
továbbá a játszóterek, parkolók 
környezetére.

A Városgazda Kft. 70 db változó fajú, 
túlkoros, többször iskolázott díszfát 
szerzett be, előtérbe helyezve a jó vá-
rostűrő képességgel rendelkező fajtá-
kat és a már meglévő fasorokat. 
- Többségében Tilia Szent István 
(hársfa), Fraxinus ornus „Mecsek” 
(gömbkőris), Celtis occidentalis (nyu-
gati ostorfa), Fraxinus angustifolia 
„Raywood” (keskenylevelű kőris), 
valamint galagonya, mogyorófa ülte-
tése teszi változatossá a városi parkok 
növényanyagát - tájékoztatta lapunkat 
Tamics Adrienn, a cég kertészeti rész-
legvezetője. - Nagyobb mennyiség-
ben a Tisza út 6-22. sz. házak közötti 
területekre, a Lévay út 1-11. sz. előtti 
parkolók környezetébe, és a Sajó úton 
tervezzük az ültetéseket. Ugyancsak 
a program keretében sövényültetés 
volt a Tompa Mihály úton a csatorna-
part mentén és a Hunyadi úti játszótér 

mellett. Díszcserjéket ültettünk pót-
lásként az Árpád út „udvarában” és a 
Rákóczi út mellett.
Az ültetés nem csak abból áll, hogy 
ásnak egy gödröt, „oszt jó napot”. 
- Az ültetések előtt fontos feladat a 
közműtérképek áttekintése, hogy a 
tervezett helyen a felszín alatt mi-
lyen vezetékek vannak. A megfelelő 
védőtávolságot az egyes vezetékek-
től be kell tartani. A fák telepítésekor 
a talajlakó kártevők ellen Force 1,5 
G talajfertőtlenítővel védekezünk, a 

Symbivit mikorrhiza gomba talajba 
juttatásával pedig az ültetett növény 
gyökerének víz- és tápanyagfelvételét 
segítjük elő. Az ültetéskor a fák stabil 
egyenes állását karózással biztosít-
juk. A törzs védelme Sunreflex szer-
rel történik, amely az átültetés során 
egyébként is sokkhatásnak kitett fák 
törzsét védi a napsugaraktól, hogy ne 
alakuljon ki nyáron úgynevezett héja-
szás, száraz oldal, télen pedig fagyléc, 
benőtt repedés - tette hozzá Tamics 
Adrienn.

Részlegesen lezárják 
a parkolót

Tisztelt Városlakók és Üzlettulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent István út 14. szám 
(Coop Szupermarket) északi oldalán lévő parkoló Vá-
rosháztér felé eső részén 2022.11.20-án (vasárnap) 
12.00 órától előreláthatólag 2022.11.21-én (hétfő) 
13.00 óráig 12 parkolóállás le lesz zárva az adventi ren-
dezvény előkészítése miatt.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kecsegét telepítettek
Ötven kilogramm kecsegét telepített a Tiszába a Zabos 
Géza Horgász Egyesület múlt pénteken. Tavasszal kö-
zel 100 jelölt halat, most több mint 400 egynyaras, je-
löletlen ivadékot engedtek az üzemvíz csatornába. Az 
őshonos kecsege állománya megcsappant a vizekben, 
horgászata tilos. A MOHOSZ pályázatán nyert az egye-
sület, és ezzel csatlakozott ahhoz az akcióhoz, melynek 
célja, hogy 2025-től újra fogható legyen ez a tokféle.

Egészségséta
November 14-e a diabétesz világnapja. A Tiszaújvárosi 
Cukorbetegek Egyesülete a városközpontban tett sé-
tával hívta fel a figyelmet a betegségre, és tisztelgett 
Sir Frederic Banting előtt, aki felfedezte és száz évvel 
ezelőtt először alkalmazta az inzulint a diabétesz keze-
lésében. A Tisza úti épületek közé is sok fát ültettek.



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja 11.14. és 11.20. kö-
zött: kedd, csütörtök, szombat 18.00, szerda 8.30, pén-
tek 17.00., 11.21. és 11.27. között: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30. Vasárnapi szent-
mise: 11.00. November 18., péntek a Szent Márton na-
pi ünneplés. 16.00-tól az iskoláktól a római katolikus 
templomig a hittanos gyermekek lámpás felvonulása. 
A szentmise 17.00-kor kezdődik. November 26., szom-
bat 17.00-tól egyházközségi fórum, ahol a hívek elő-
re feltett kérdéseire válaszolok. A kérdéseket írásban, 
a templomban erre a célra kihelyezett ládába novem-
ber 23-áig lehet bedobni. November 27-én, advent el-
ső vasárnapján a gyermekek által készített adventi ko-
szorúk megáldása. November 28-ától december 23-áig 
a hétköznapi szentmisék (hétfő-péntek) reggel 7.00-kor 
kezdődnek. Ebben az időszakban esti szentmise csak 
szombaton lesz.
Görögkatolikus
Pénteken 7.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye litiával. Hétfőn, november 21-én az Is-
tenszülő templomba vezetését ünnepeljük: 17.00 Szent 
Liturgia. A karácsonyi böjt folyamán (november 15-től 
december 24-ig) hétköznapokon:17.00 vecsernye.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Rákász Gergely orgonakoncertje: csütörtök 18.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Katlan Zsolt

a szerető gyermek, férj és édesapa 
életének 50. évében tragikus 

hirtelenséggel elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 

november 23-án, szerdán 11 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. Kérjük, hogy 

kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. 
A gyászoló család, édesanyja, felesége és fia

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

JaKab laJosné 
életének 96. évében elhunyt. 

Temetése 2022. november 18-án (péntek) 
12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

HalusKa JóZsef
 69 éves korában elhunyt. 

Temetése 2022. november 18-án (péntek) 11 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik

besenyei János
 temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, 

gyászunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot november 20-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd no-
vember 21-től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos ké-
szenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. 
Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mel-
lett szolgálja ki a betegeket.

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

Ruhát és élelmiszert osztottak
Hatalmas halom ruha és gondosan 
összekészített élelmiszercsomagok 
várták a rászorulókat Tiszasze-
derkényben. Szombaton a Rákóczi 
utcában nagy volt a jövés-menés, 
egész délelőtt nyitott kapuval vár-
ták az érdeklődőket a Tiszaújvárosi 
Roma Nemzetiség Önkormányzat 
tagjai. 

- Minden alkalommal eljövök - mond-
ta Szántó Pálné. - Mindig találok a 
férjemnek, az unokáknak és magam-
nak is egy-két ruhadarabot. Nekünk 
ez nagy segítség, mert kevés pénzből 
élünk és mivel betegek vagyunk a 
gyógyszer is sokba kerül. 
Az akciót a Baptista Szeretetszolgálat 
és az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Területi Szövetség tiszaújvá-
rosi szervezete és nőtagozata támo-
gatta. 
- Még nem bontottam ki, de úgy lá-
tom, van a csomagban tea, bab, tészta, 
ketchup - mutatja a nagy szatyor tar-
talmát Tóth Béláné. - Tisztítószert és 
fertőtlenítőt is kaptunk, ami nagyon 
jó, mivel ezek a dolgok sokba kerül-
nek, nem mindig tudjuk megvenni.

A nemzetiségi önkormányzat évente 
több alkalommal is megszervezi az 
élelmiszer- és ruhaosztást.  
- Mindig nagyon sokan eljönnek - 
nyilatkozta lapunknak Szukonyik 
Gyöngyi, az akció egyik segítője. - 
Nagy szükség van ezekre a megmoz-
dulásokra, segítséget jelent azoknak, 
akik kevés pénzből élnek. Vannak téli 
kabátok, cipők, csizmák. A gyerekek-
nek játékok, csokoládé. Kifejezetten a 

hátrányos helyzetű családok, az egye-
dülállók és a nyugdíjasok jöhetnek, 
ők kapnak egy-egy csomagot is.
Nem csak ebben segít a nemzetiségi 
önkormányzat, tüzelőt is kapnak a 
rászorulók minden évben, karácsony 
előtt pedig szeretetvendégséget szer-
veznek, ahol meleg étellel, ajándé-
kokkal, tombolasorsolással készül-
nek.

ema

Játékot, ruhát 
gyűjtenek

A B-A-Z Megyei Területi Szövetség MSZP 
Tiszaújvárosi Szervezete és Nő- és Nyugdíjas 
tagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, va-
lamint telefonos bejelentés alapján bútor- és 
egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászo-
rultak számára. 
A gyűjtés 2022. december 5-től - 10-ig, min-
den nap 9 órától 18 óráig tart a  Tisza út 2/c 
szám alatt.
A szervezők bíznak abban, hogy az adomá-
nyok által hozzájárulhatnak az ukrán és a helyi 
nehéz helyzetben levő családok, gyermekek 
életkörülményeinek javításához.  
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Kaptafa
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk no-
vemberi sorozatunkat. 
A megfejtéseket november 29-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

Folyamatosan jöttek, válogattak a ruhák közül, járt élelmiszercsomag is.



Az év végére elfogyhat a tojás és a krumpli
Mindössze egy csomag burgonyát és egy 
doboz tojást vásárolhatunk egyszerre a 
Tescoban, de a Lidl-ből sem hozhatunk 
el 5 kg-nál többet a lédig burgonyából. A 
két új ársapka bevezetésével szinte egy 
időben léptek a kereskedők, mennyisé-
gi korlátozással igyekeznek kivédeni az 
újabb készlethiányokat. Hogy sikerül-e 
nekik és milyen további hatásai lehetnek 
az újabb árbefagyasztásnak, arról Ras-
kó György agrárközgazdászt kérdeztük.

- Már most sokan tartanak attól, hogy el-
fogyhat a tojás év végére, éppen az ünne-
pekre. Van okuk az aggodalomra?
- Biztos, hogy hiány lesz belőle az ünne-
pekre, már így is jelentősen csökkent a to-
jástermelők száma és a termelt tojás meny-
nyisége is amiatt, hogy a tojástermelők az 
elmúlt években nagyon komoly vesztesé-
geket szenvedtek, sokan abbahagyták a 
termelést. 

A tojás előállítási költsége ma körülbelül 
45-50 forint, míg az átadási áraik 60-65 
forint. Az ársapka eredményeként a keres-
kedők lejjebb fogják szorítani az átadási 
árakat, és akkor a tojástermelőnek nem 
lesz haszna, így megszűnik az érdekeltsége 
a termelés folytatásában. A tojás egyébként 
importból beszerezhető a hazai termelői 
áraknál alacsonyabb szinten, Románia, 
Ukrajna és Lengyelország lehet olyan piac, 
ahonnan a tojás ára nem fog komoly vesz-
teséget okozni a kereskedőknek.
- Mi a helyzet a burgonyával?
- Ebben az évben az országos burgonyater-

més mindössze 180 000 tonna. Ez azt je-
lenti, hogy a hazai fogyasztás felét tudjuk 
hazai termelésből fedezni, hiszen nagyon 
komoly szárazság volt, így a burgonya-
termesztők áremeléssel kompenzálták a 
veszteséget, de a kormány intézkedésével 
most még lejjebb csökken a burgonya át-
vételi ára. A hazai termelés maximum ka-
rácsonyig fedezi a szükségletet, év elején 
már importból kell fedezni az ellátást, de 
kérdezem én, ki lesz az a külföldi szállí-
tó, aki hajlandó Magyarországra burgonyát 
szállítani, amikor az ára kötött szinten van? 
Így valószínűleg ide nem fognak exportál-
ni, ezért lesz tavasszal hiány.
- A kereskedők mit szólnak a két újabb ár-
sapkához?
- A kereskedő fő problémája, hogy mind-
két termék beszerzési ára magasabb lesz, 
mint amennyiért az ársapka miatt el tudja 
adni. Így a mennyiséggel arányosan nő a 
vesztesége, amit a nagy áruházak kevésbé 
éreznek meg, hisz ráterhelik más termékek 
árára. A legnagyobb bajban a hazai tulaj-
donban lévő vidéki, kisvárosi vegyes bol-
tok, független boltok vannak, ahol ennek a 
veszteségnek a szétterítése ma már lehetet-
len, hiszen ott van a másik nyolc ársapkás 
termék, amin már szintén komoly veszte-
ségük van. Ez ellen úgy védekeznek, hogy 
vagy nem forgalmaznak ilyen terméket, 
vagy minimális mennyiséget. Egy családi 
alapon működtetett vegyesboltnál a hal-
mozódó veszteségek elérhetnek egy akko-
ra szintet, hogy a bezárás mellett döntenek, 
hiszen az árbefagyasztás miatt már közel 
ezer kisbolt bezárt hazánkban.
- Az egekbe szökő élelmiszerárakban mek-
kora szerepet játszik az árstop? Meddig 
mehet még ez a drágulás?
- Az árstop növelte az inflációt, nem a la-
kosságon segített, hanem a költségvetésen, 
tehát az árstopnak egyetlen vitathatatlan 
nyertese van, a magyar állam. Miközben 
a többi szereplő, a fogyasztó, a termelő és 
a kereskedő viszont komoly veszteségeket 
szenvedett. A kereskedők az árbefagyasz-
tás miatti kiesést ráterhelték más termé-
kekre, ennek vesztese a magyar lakosság. 
Ha az árstopot év elején meghosszabbítják, 
az infláció tovább fog nőni, még akkor is, 
amikor az árstop megszűnik, a lakosságra 
pedig rázúdul az ársapkás termékek piaci 
ára is. Más országokban, ahol nem alkal-

maztak semmiféle árkorlátozást, már je-
lentősen esik az infláció, vagyis nemzet-
közi példák bizonyítják, hogy az árstopnak 
közgazdaságilag semmi értelme nem volt, 
viszont az államháztartás számára óriási 
plusz bevételt eredményezett. Valószínű-
leg ezért tartják fent, ráadásul politikailag 
is jól el lehet adni, hiszen a felületes tévé-
néző, rádióhallgató számára jól hangzik, 
hogy a kormány megvéd bennünket és ez 

egy lakosság érdekében hozott döntés, bár 
azt gondolom, hogy ezt ma már Magyar-
országon nagyon kevés ember hiszi el. A 
lényeg, hogy a piaci folyamatokba történő 
külső beavatkozás, ami politikai megfon-
tolásokból történik, az mindig visszaüt. 
Nincs olyan ország, ahol ennek pozitív ha-
tása lett volna. Magyarországon se lesz az, 
ez már ma is látható.

venna

Heti cuki. Vagy ciki?

Így készülnek fel a télre
Gépszemlére vonultak fel a múlt 
héten a város útjait, járdáit, tereit 
karbantartó járművek. A téli idő-
szakban nyolc ilyen jármű áll majd 
rendelkezésre. A nagy MAN gépek 
a széles utakat tartják majd rend-
ben, a Multicar és a John Deere 
kistraktor pedig a szűkebb utcákat, 
járdákat teszik majd járhatóvá.

- Első lépésben a teljes gépparkot 
nézik át a szakemberek - nyilatkozta 
lapunknak Molnár István alpolgár-
mester. - Kiderül jól működnek-e a 
járművek, van-e szükség alkatré-
szekre. A visszajelzések alapján a 
legtöbbször a pneumatikus nyomás-
sal szokott probléma lenni. A magas 
inflációt azonban itt is megérezzük, 
az alkatrészárak megemelkedtek és a 
beszerzés is akadozik. De a nehézsé-
gek ellenére felkészült Tiszaújváros a 
téli időszakra.
 - Ezek a gépek nem csak télen áll-
nak munkába, egész évben dolgoznak 
- mutat körbe Kerékgyártó István, 
a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezetője. - Ilyenkor 
átszereljük ezeket, kapnak sószórót 

és tolólapátokat. Megnehezítette a 
dolgunkat, hogy a só ára, amivel az 
utakat szórjuk, három és félszeresére 
emelkedett, de sikerült beszerezni be-
lőle a kellő mennyiséget. Ezen kívül 
még környezetbarát olvasztóanyag-
ként használjuk a Zeokalt, aminek a 
kristályos és a cseppfolyós fajtája is 
rendelkezésünkre áll. A munkatársak 
közül folyamatos készenlétben áll 15 

fő, viszont, ha egyik napról a másikra 
nagyobb mennyiségű hó esne, akkor 
teljes létszámmal, 55 fővel vonulunk 
az utcákra.     
A tapasztalatok alapján várhatóan a 
télen 230 tonna útszóró sóra, 80 köb-
méter fűrészporra, 4 000 kilogramm 
kálcium-klorid kristályra és 7 000 ki-
logramm Zeokalra lesz szükség. 
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Újabb kamerák
Tiszaújváros önkormányzata folytatja a városi térfi-
gyelő kamerarendszer bővítését, modernizációját. 

A képviselő-testület döntése alapján mintegy 30 millió 
forint áll rendelkezésre a kamerarendszer-projekt megva-
lósítására. Jelenleg a városközpontban zajlanak a munká-
latok. Ebben az ütemben a Szent István úton 3 db kamera-
helyet létesítenek, egyenként 5 db kamerával, a szükséges 
erős- és gyengeáramú hálózatépítéssel együtt. A helyszí-
nek: a Coop ABC és az Árpád úti zebra közötti közterület, 
a Sörpatika melletti közterület, zebra, a római katolikus 
templom előtti közterület, körforgalom.
A kameraszigetek tartalmaznak majd egy 360 fokban látó 
egységet és egy nagy teljesítményű, éjszakai módban is 
üzemelő PTZ kamerát. A projekt részeként 3 db kamera-
hely (12 db kamera) optikai hálózatba kötése is megvaló-
sul, kiváltva ezzel a mikrohullámú adatátvitelt.
Amennyiben az időjárás engedi, az év végéig befejeződik 
a kivitelezés.

2022. november 17. 3. � Aktuális

Tél előtti gépszemle. Nyolc jármű, 230 tonna só, 15 ügyeletes munkatárs, és 
szükség esetén további 40 fő veheti fel a harcot az elemekkel.

Raskó György agrárközgazdász

Hazánkban folyamatosan csökken a tojástermelők száma és a termelt tojás mennyisége.



Élelmiszergyűjtő országos akció
A Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let november 18-ától 20-áig (péntek-
től vasárnapig) tartja hagyományos 
karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő 
akcióját. A három nap során 160 te-
lepülésen, 334 áruházban - Tiszaúj-
városban a Tesco áruházban - gyűj-
tik az adományokat.

Az Élelmiszerbank 2006 óta minden 
évben megszervezi háromnapos ka-
rácsonyi adománygyűjtését az ünnepi 
időszak megsegítésére és a leghide-
gebb januári napok terheinek enyhí-
tésére. Arra kérik a lakosságot, hogy 
a hétvégi áruházi vásárlásaik során 
gondoljanak a rászoruló emberekre, 
családokra, és az ő számukra is tegye-
nek a kosarukba egy tetszőleges tartós 
élelmiszert.
A Tesco, az ALDI, az Auchan és a 
METRO áruházaiban megvalósuló 
akció az évek során az ország leg-
nagyobb tartósélelmiszer-gyűjtésévé 
nőtte ki magát. Több száz karitatív 
szervezet és több ezer önkéntes mű-
ködik közre az összefogásban. A fel-
ajánlásokat pénteken 15:00-20:00 
óráig, szombaton 8:00-19:00 óráig, 
vasárnap pedig 8:00-18:00 óráig fo-
gadják. Az adományokat az Élelmi-
szerbank zöld mellényt viselő ön-
kénteseinél lehet leadni, a kasszák 
közelében kijelölt gyűjtőpontokon. 
Az akcióban részt vevő áruházak lis-
tája itt tekinthető meg: https://bit.ly/
aruhazlista2022

A rászorulók részére leginkább a rizs, 
a hús- vagy készétel konzervek, a 
szószok-mártások, a keksz, a csoko-
ládé, a bébiétel, a tészta, a tartós tej, 
az édesség és a további hűtést nem 
igénylő termékek jelentik a legna-
gyobb segítséget - olvasható az egye-
sület honlapján.
Az összegyűjtött adományokat az 
Élelmiszerbank a gyűjtések helyszí-
nének környékén, az ott működő ka-
ritatív szervezetek közreműködésével 
juttatja el a rászorulókhoz az ünnepe-
ket megelőző hetekben, illetve azt kö-
vetően január végéig. Az adományok 
főként az időseket, nagycsaládosokat, 
gyermekotthonok ellátottjait, fogya-
tékkal élő embereket, valamint a haj-
léktalanokat és az ország legelmara-

dottabb településein lakókat segítik.
A Tesco a vásárlói által a 3 nap során 
adományozott termékek értékének 
20%-ával megegyező pénzbeli támo-
gatást is nyújt az Élelmiszerbanknak, 
amellyel az egyesület alaptevékeny-
ségéhez, egész éves élelmiszermentő 
munkájához is hozzájárul.
2021-ben egyébként minden korábbi 
rekordot megdöntött a gyűjtőakció: 
a háromnapos megmozdulás minden 
egyes percében 223 kilónyi adomány 
érkezett a jó szándékú adományo-
zóktól, így összesen 348 tonna tartós 
élelmiszer gyűlt össze. Az összefogás 
eredményeként 70 ezer élelmiszer-
csomagot tudtak összeállítani a nél-
külöző emberek részére. 

f.l.

Hangolódhatunk a karácsonyra
Az elmúlt két évhez hasonlóan idén 
is Adventi hangolódás néven ren-
dezik meg a korábbi hagyományos 
Mikulástól karácsonyig program-
sorozatot. Két év kihagyás után is-
mét lesznek év végi rendezvények, 
de a takarékosság jegyében. Újdon-
ságként pedig egy költséghatékony 
plasztik jégpálya üzemel majd a 
Városháztéren. 

Az elmúlt napokban a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. munkatár-
sai már azon dolgoztak, hogy a lehe-
tőségekhez mérten újra ünnepi ruhá-
ba öltözzön a város. Megkezdődött a 
díszkivilágítás szerelése, de az idén 
ez jóval szerényebb lesz, a városköz-
ponti részre - Szent István út, Bethlen 
Gábor út, Városháztér -, illetve Ti-
sza-part városrészben a Verebély út, 
Tiszaszederkényben a Bocskai út te-
rületére korlátozódik, ezzel várhatóan 
több mint 14 millió forint takarítható 
meg. A Városháztéren továbbra is a 
megszokott karácsonyi hangulat fo-
gadja majd az érdeklődőket. Kedden 
megérkezett a város karácsonyfája is 
a térre. A 10 méter magas fenyőfát 
- melyből 1 méter a föld alatt van - 
Dr. Cziáky Tamás ajánlotta fel. Ka-
rácsonyfa lesz több közterületen is: 
az Erzsébet téren, a római katolikus 
templom előtt, Tiszaszederkényben, 
Tisza-part városrészben, és újdonság-
ként a Munkácsy úti nagy lakótömb-
nél, valamint több intézményben és a 
templomokban is.
Az Adventi hangolódás programso-
rozat idén is a megszokott színvona-
lat ígéri, a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár munkatársai 
már hónapokkal ezelőtt megkezdték a 
rendezvény szervezését. A november 
28-a és december 18-a közötti prog-

ramsorozat fellépői között lesz Szécsi 
Viktória és Vizi Viktor, Kozma Orsi, 
Kalap Jakab, Gájer Bálint, a Simple 
Acoustic, valamint a Derkovits ma-
zsorettek, a Tiszaújvárosi Gimnaszt-
ráda és a Derkovits Fúvószenekar.
Külön említést érdemel december 6-a, 
Mikulás napja. A Mikulás ezúttal nem 
vonattal érkezik a városba, 18 órától a 
téren osztja ajándékcsomagjait a gye-
rekeknek. A téren felállított vendéglá-
tó pavilonok csütörtöktől vasárnapig 
12-től 22 óráig lesznek nyitva. 
Újdonságként egy ideiglenesen fel-
állított korcsolyapályát is kipró-
bálhatunk a téren. Ez az amerikai 
gyártmányú négyévszakos műanyag 
pálya költséghatékony, nincs szükség 
elektromos áramra a jég hűtéséhez, és 
környezetbarát módon üzemel. Vár-
hatóan november 21-én érkezik vá-
rosunkba és november 25-étől 2023. 
február 26-áig várja a sportolni vá-
gyókat csütörtöktől vasárnapig 12-től 
22 óráig. Mégpedig ingyenesen. Sőt, 
az üzemeltető Sport-Park Kft. korcso-
lyát is biztosít, ugyancsak ingyenesen.

A járvány miatti kétévnyi kényszer-
szünet után idén folytatódhat az év 
végi rendezvények hagyománya is. 
Erről - tekintettel az energiaválságra, 
a költségek növekedésére - hosszas 
gondolkodás után döntött a város ve-
zetése. Végül az az érv győzött, hogy 
szükség van ezekre a közösségi ren-
dezvényekre, de azok ne legyenek 
költségesek. Takarékoskodni elsősor-
ban a fellépők kiválasztásával tudtak 
a szervezők. Így a korábbiakkal szem-
ben nem országosan ismert előadók 
és élőzenés zenekarok, hanem helyi 
tehetséges fiatalok szórakoztatják a 
résztvevőket, és DJ-k szolgáltatják a 
talpalávalót. A takarékosság jegyében 
korábban lesz a rendezvények „zá-
rójára” is. December 15-én rendezik 
meg a gazdasági társaságok év végi 
ünnepségét, és ugyanezen a napon 
lesz a szépkorúak karácsonyi ünnep-
sége is. A sort a közalkalmazottak és 
köztisztviselők ünnepségével folytat-
ják december 16-án, melyet a sportba-
ráti találkozó követ december 17-én.

F.L.

Adventi különjáratok
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. 
november 27. és december 18. között rendezi meg az 
Adventi hangolódás elnevezésű rendezvénysorozatot a 
Városháztéren, melyhez kapcsolódóan vasárnaponként 
különjárati autóbuszt indít az alábbi menetrend szerint.

1. járat 2022. november 27. (vasárnap) 16.30 óra Ti-
sza-parti városrész - Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
- Tiszaújváros
18.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
2. járat 2022. december 4. (vasárnap) 15.30 óra Ti-
sza-parti városrész - Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
- Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
3. járat 2022. december 11. (vasárnap) 15.30 óra Ti-
sza-parti városrész - Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
- Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
4. járat 2022. december 18. (vasárnap) 15.30 óra Ti-
sza-parti városrész - Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
- Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor utcai megál-
lóból

A járatok a Tisza-parti városrészben a buszmegállóból 
(Verebély László utca), Tiszaszederkényben a műve-
lődési ház előtti megállóból (Bocskai István utca 33.) 
indulnak.

Több családos, 
kevesebb nyugdíjas

Megkezdődött az év végi támogatások utalása, kézbesí-
tése. Idén kevesebben igényelték az anyagi segítséget, 
mint tavaly. 
Az elmúlt évben a gyermekes családok támogatására 
160 kérelem érkezett, az egyszeri év végi támogatást 
(közismertebb nevén nyugdíjasok támogatását) pedig 
közel 800-an igényelték. Idén 174 családos kérelem 
érkezett a Polgármesteri Hivatalba, míg az egyszeri év 
végi támogatást mindössze 684-en kérték. 
Az egyszeri év végi támogatás mértéke családosok ese-
tében jogosultanként 17.000 forint, egyedül élők vagy 
egyedülállók esetében 20.000 forint. 
Azok a gyerekes családok, akik megfeleltek a feltéte-
leknek és egy kiskorú gyermeket nevelnek 22.000 fo-
rintot kaptak, két gyermeket nevelők 33.000 forintot, 
három vagy több kiskorú gyermeket nevelők pedig 
44.000 forintot. A támogatásokat csak azok igényelhet-
ték, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tar-
tózkodási helyükön élnek. 
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4. � Ünnepváró 2022. november 17.

Úton a város karácsonyfája.

Három napig tart az akció.                      (Fotó: Élelmiszerbank - Vasvári Tamás)



A kilencven év titka: mértékkel kell élni
Básti Gyulát 90. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte az önkormányzat képvi-
seletében Molnár István alpolgármester 
és dr. Juhos Szabolcs jegyző. Amikor 
beléptünk hozzájuk, kicsit meglepőd-
tem, mert elsőre simán csak 70 évesnek 
tippeltem volna ahogy feleségét, Marika 
nénit is.

- Milyen jól néznek ki - jegyeztem meg, 
amire Gyula bácsi mosolyogva legyintett, 
Marika néni pedig elmondta, hogyan is-
merkedtek meg.
- Csinos fiatalember volt - kezdte mesélni 
Marika néni -, az a szép kék szeme!
- Ezt eddig nem mondtad! - szól közbe 
Gyula bácsi, és mindannyian nevetni kez-
dünk.
- Az biztos, hogy mindig mondtam a lá-
nyainknak - folytatja Marika néni -, hogy 
nem is kívánok ettől jobbat, nekik is ilyen 
legyen, mint az apjuk. Mindig segített, a 
takarítást, azt nagyon szerette csinálni. A 
főzésen kívül mindenben tudott segíteni.
Básti Gyula Salgótarjántól 12 kilométer-
re, Rónabánya-telepen született, közel a 
szlovák határhoz. Fiatal korában nagyjából 
kétszázan laktak ezen a bányásztelepen, 

innen került elektrikus inasnak a közeli 
szenes erőműbe. Innen próbált pályázni 
Tiszaszederkénybe, az itteni erőműbe, de 
ahogy meséli, ez már akkor is csak kihalá-
sos alapon ment, majdnem lehetetlen volt 
bekerülni.
- A TVK-ban viszont akkor kezdődött a 
létszámfelfutás - mondja Gyula bácsi. - 
Volt egy ismerősöm, iskolatársam, együtt 
voltunk inasok az erőműben, és az ő isme-
rőse szólt, hogy a TVK-ban nagyon sok 
villanyszerelőre, elektrikusra van szükség, 
próbáljuk meg. 1966-ban, Mikulás napján 
jöttem el állásinterjúra. Elbeszélgettünk, 
szakmai kérdéseket tettek fel, és megfelel-
tem. 1967 január elsején már itt kezdtem a 
TVK-ban. Három hétig villanyszerelőként, 
majd két hónapig első elektrikusként dol-
goztam, ekkor kineveztek főelektrikusnak, 
és nyugdíjba vonulásomig ebben a munka-
körben dolgoztam.
- 1966 decemberében hogy nézett ki Tisza-
szederkény, mit gondolt róla, amikor elő-
ször meglátta a várost?
- Jöttünk a 35-ös úton, láttuk azt, hogy van 
itt valami városszerű építmény. Csináltunk 
egy tiszteletkört, és hát ugye láttuk az eme-
letes épületeket. Nem olyan volt, mint egy 
falu, annak ellenére, hogy Tiszaszederkény 

volt a neve. Szép lassan megismertük a 
környezetet, ismerkedtünk az emberekkel. 
Az első 3 év nagyon nehéz volt. De kibír-
tuk, és nem bántuk meg, hogy eljöttünk on-
nan. 25 évet dolgoztam a TVK-ban.
- Megérte ide jönni - mondja Marika néni.
- Örülök neki, hogy a feleségem mondta 
ezt - folytatja mosolyogva az ünnepelt. - 
Rónabányán egy kertes házban laktunk. Ez 
megtévesztően hangzik, mert olyan része is 
volt a lakásnak, hogy a volt istállót építet-
ték át hálószobának. Volt egy nagyszoba, 
konyha. Fürdőszobát, spájzot már mi épí-
tettünk, úgyhogy magunknak alakítottuk 
olyanra, amilyen lett. De megérte eljönni.
- Mi volt az a vonzerő, ami miatt úgy dön-
töttek, hogy ide jönnek Tiszaszederkénybe?
- Az állásinterjún elmondták nekem, mi 
épül majd a TVK-n. Én már régóta el akar-
tam jönni ide Palkonyára az erőműbe, de 
sokkal jobban jártunk, hogy a TVK-ba 
kerültünk. Akkor épült a kis olefin, épült 
a polietilén gyár, a polipropilén gyár. Ez 
vonzott, és az, hogy lakást kaptunk. Az na-
gyon sokat jelentett.
- 1966-tól ismeri a várost, látta, hogyan 
fejlődött. Most hogy látja?
- Annak ellenére, hogy most már 18 hó-
napja nem tudok lemenni, csak itt a ház 
előtt sétálok, de látom azt a fejlődést, ami 

van, különösen az Örösi út felőli oldalon. 
Folynak építkezések, szép lakások épültek. 
A lányomék régen a Bolyai közben laktak 
az egyik tízemeletesben, akkoriban ültet-
ték ott a fákat. Most olyan gyönyörű az a 
tér, hogy hihetetlen. Leültem a padra és 
nézelődtem, hogy ez lenne az a tér, ahol a 
lányomék laktak? Nagyon szépen megnőt-
tek a fák. Nem láttam szemetet az utcán. 
Úgy nézett ki, mint egy jól karbantartott 
tér, ahol az emberek nyugodtan leülnek és 
pihennek.
- Végül fel kell tennem a kötelező kérdést. 
Mi a 90 év titka?
- Most, amikor kórházban voltam, ezt is 
megkérdezte tőlem az altatóorvos. Annyi 
sok mindent kérdezett, hogy már idegesí-
tett, de ugye neki kérdezgetni kellett, hogy 
fönn vagyok-e. Mondtam neki, hogy gyak-
ran kell levegőt venni, vizet is kell inni, va-
lamint étkezni és pihenni is kell. De viccet 
félretéve, nincs különösen semmiféle titka. 
30 évig kertészkedtünk Sajószögeden. Pe-
dig ott nem kis munka volt, mert százhúsz 
négyszögöles volt a kert, ott volt mit csi-
nálni. Mértékkel kell mindenben élni, mér-
tékkel kell enni, mértékkel kell dolgozni, 
és akkor nincs különösebben semmi prob-
léma. 

Surányi P. Balázs

2022. november 17. 5. � Pereg a film

Pezsgő, oklevél, és várostörténeti könyv volt az ajándék.

Mértékkel élni, mértékkel dolgozni - más titka nincs a 90 évnek.



Az igazság a felszín alatt rejtőzik
A Játék a kastélyban című vígjáték-
kal folytatódott vasárnap a Színház 
Határok Nélkül rendezvénysoro-
zat. A darabot a nagyváradi Szig-
ligeti Színház művészei hozták el 
a Derkovits Művelődési Központ-
ba, méghozzá nem véletlenül most: 
előadásukkal Molnár Ferenc élet-
műve előtt tisztelegtek, ugyanis a 
jeles író éppen hetven évvel ezelőtt, 
1952-ben hunyt el New Yorkban. A 
szerző sajátságos művészetéről a 
történetbeli lakáj karakterét meg-
formáló Csatlós Lóránt nyilatko-
zott lapunknak.

- Mint mindenki más, én is a Pál utcai 
fiúkat olvasva „ismerkedtem meg” 
Molnár Ferenccel, bár bevallom 
őszintén, valahányszor összehoz a 
sors a darabjaival, nem mindig azono-
sítom őt ugyanazzal a személlyel, aki 
az ifjúsági regényt megírta - mondta a 
színész. - Pedig a rá jellemző sajátos 
stílus és a mély mondanivaló minden 
alkotását áthatja. Nagyon szeretem 
a látásmódját, a főiskolán A Farkas 
című művéből vizsgáztam, azóta pe-
dig játszottam Az üvegcipőben és 
a Liliomban is. Egy igen sokoldalú 
író, akár egy zseniális bűvész, a na-
gyon komoly drámáktól a könnyed 
vígjátékokig bármit elő tudott húzni 

a kabátja ujjából. Egy igazi világfi 
alakja tárul elém, amikor meghallom 
a nevét, aki egyéniségének és írói te-
hetségének okán nemcsak Európában, 
hanem a tengerentúlon is otthon érez-
hette magát. Darabjainak népszerűsé-
ge a halála óta sem hagyott alább, tör-
ténetei ma is telt házzal futnak szerte 
a világban. Érdekes tény, hogy német 
nyelvterületen különösen szeretik a 
művészetét.
- Mi lehet a titka máig töretlen sike-
rének?
- Úgy gondolom, az a fajta drama-
turgiai szerkezet, amit ő ösztönösen 

„előhúzott a zsebéből”. A mai napig 
rácsodálkozik erre a világ, művei 
mentesek a lényegtelen elemektől, 
azokban mindennek megvan a helye. 
Ha olykor mégis ennek az ellenke-
zőjét érezzük, érdemes kicsit jobban 
megkapargatni a felszínt, és végül 
egész biztosan kiderül, hogy a leg-
apróbb szerepeknek is milyen nagy 
jelentősége van. Molnár Ferenc ma is 
azt üzeni nekünk, hogy soha ne ítél-
kezzünk elhamarkodottan, inkább tö-
rekedjünk a mélyebb színtű megisme-
résre, mielőtt véleményt alkotnánk.

Ördögh István

Akinél a fegyver, azé a hatalom
Görgey Gábor tiszteletére népesült 
be a Derkovits Művelődési Központ 
hétfőn. A Színház Határok Nélkül 
rendezvénysorozat zárónapján az 
áprilisban elhunyt Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas író nemzetközileg 
is ismert, Komámasszony, hol a 
stukker? című darabja elevenedett 
meg a színpadon a komáromi The 
Art művészeti ügynökség tolmácso-
lásában.

Az előadás a szerző húsz évvel ez-
előtti, tiszaújvárosi látogatásának is 
emléket állított. A hatalom és a hata-
lomgyakorlás természetét körbejáró 
történetről a Komáromi Jókai Színház 
színművésze, Béhr Márton mesélt la-
punknak.
- A darab cselekménye roppant egy-
szerű. Öt, a társadalom különböző 
szegmenseiből származó fiatalember 
tartózkodik egy bezárt helyiségben, 
köztük a hatalom szimbóluma, a 
stukker, azaz a pisztoly kézről kézre 
jár, amellyel egyikük folyamatosan 
megfélemlíti a többieket, és ráerőlteti 
saját akaratát a többiekre. A történet 
az emberek közötti harcot testesíti 
meg, amely minden korban aktuális 
és hangsúlyos téma. A nézőkre van 
bízva, kinek melyik szereplő szim-
patikus és melyik nem. Akárcsak az 
életben: egyeseket megválasztunk, 
másokat leváltunk. A darab arra vi-
lágít rá, hogy tanuljunk azokból a hi-
bákból, amelyeket a történelem során 
már elkövettünk, és többé ne ismétel-
jük meg azokat.
- A szereplők fiatal kora hangsúlyos 
tényező?
- Csak a mi tolmácsolásunkban az, 
ezt a darab rendezője, Hargitai Iván 
álmodta meg, ezzel is izgalmasab-
bá téve a történetet. Úgy gondolom, 
így nagyobb a drámai ereje ennek a 
produkciónak, hiszen a fiatalok előtt 
még ott áll az egész élet, bennük még 
ott lenne a lehetőség, hogy változtas-

sanak a hatalomgyakorlás zsarnoki 
módján, mégsem teszik. Ahelyett, 
hogy ellentmondanának az idősebb, 
bűnös elődeik rossz példájának, 
ugyanúgy marják egymást. Ez sokkal 
szomorúbb annál, mint amikor gene-
rációk harcáról beszélünk. 
- Miben egyedi Hargitai Iván rende-
zése más változatokhoz képest?
- Pozsonyban már hosszú évek óta 
játsszák szlovák nyelven is a darabot, 
nagyon nagy sikerrel, bár az a válto-
zat komikusabb szemszögből köze-
líti meg a témát. Mi is maradtunk a 

vígjáték jellegénél, mégis egy picit 
komolyabbra fordítottuk. Hargitai 
Iván rendezésének zsenialitása abban 
áll szerintem, hogy a szereplők - bár 
más-más társadalmi közeget képvi-
selnek - nincsenek megjelenésben el-
különítve egymástól. Mindenki feke-
te egyenruhát visel egy, a végletekig 
minimalista környezetben. Tehát nem 
attól lesz az adott személy egy társa-
dalmi réteg képviselője, ahogy kinéz, 
hanem annak alapján, ahogyan visel-
kedik. 

Ördögh István

A színház él, a színház örök!
- A repertoárt idén próbáltuk úgy összeállítani, hogy legyen benne komoly, 
legyen benne vidám, legyen benne zene. Kiváló színházi előadásokat lát-
hattunk, amit kiemelnék, azok a nagyszerű színészi alakítások voltak, amik 
húzták magukkal a közönséget. Érdekes volt azt látni és hallani, hogy a 
közönség mennyire együtt élt a darabokkal, mennyire együtt élt a színészi 
játékkal - nyilatkozta a záró előadáson Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelő-
dési Központ igazgatója. - Minden előadásunk telt házas volt, köszönhető-
en a mi nagyszerű színházszerető közönségünknek, sokan vettek belépője-
gyet, az eladott bérletek száma száznyolcvan volt, ez is azt bizonyítja, hogy 
nagyon sokan visszajöttek az előadásainkra. A színház él, a színház örök, 
és jövőre 20 éves lesz a Színház Határok Nélkül. És, hogy mennyire él a 
színház, úgy gondolom, hogy a koronavírus-járvány utáni időszámításunk 
bebizonyította, hiszen ez az időszak nagyszerű alkalom volt arra, hogy a 
közönség visszajöjjön ide a Derkóba, visszaszokjon a rendezvényekhez és 
visszajöjjön a színházba. 

Szépen szólt 
a mikóházi nagyharang
Október utolsó pénteki délutánján tartották az ezer 
szállal Tiszaújvároshoz kötődő Pataki Katalin kopja-
fa-avatóját Mikóházán.

A megemlékezésen a Mikóházi Népdalkör valamint a 
tiszaújvárosi Énekszó Baráti Kör közösen énekelte el a 
„Szépen szól a mikóházi nagyharang” című magyar nép-
dalt.
Pataki Katalin ugyan már négy éve nincs köztünk, de em-
léke, hiánya máig él barátaiban, kollégáiban, ismerősei-
ben. Mivel sokan ismerték és szerették Katit ezért több-
ször megfogalmazódott már az igény egy utolsó, együttes 
búcsúra szülőfalujában, Mikóházán. A megemlékezés so-
rán új síremléket avattak, mely méltó emléke a hajdani író, 
újságíró, népművelő életének és munkásságának.
Katit ezer szál kötötte Tiszaújvároshoz, hiszen itt élt, dol-
gozott, alkotott és folyamatosan részt vállalt a város kul-
turális életének formálásában. A mikóházi eseményen a 
hozzá közelállók, családtagok, daltársak, egykori iskola-
társak, valamint barátok vettek részt, akik nagy része szin-
tén tiszaújvárosi kötődésű. 
Az este során énekelt az általa kedvelt páros, Cseh Katalin 
és Sztefanyuk Gabriella, valamint az Énekszó Baráti Kör, 
illetve több remekművet is előadott Juhász Tamás zongo-
raművész. Könyveiből megható részleteket olvastak fel 
barátai és kollégái, melyek mind amolyan „Pataki Katis-
sá” formálták a késő őszi megemlékezést.
Pataki Kati nem csak bennünk élő emlékeit hagyta hát-
ra, hanem itt maradt velünk kiadott regényeiben, megírt 
gondolataiban, szófordulataiban, és jellegzetes humorára 
is szívesen emlékszünk.

Barátai

Köszönet az adó 1%-áért!
 

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár ez-
úton mond köszönetet mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkánkat. Intéz-
ményünk 2022-ben 356.058 Ft-ot kapott, mely összeget 
a művelődési központban működő amatőr művészeti 
csoportok támogatására, illetve a könyvtári szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
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Soha ne ítélkezzünk elhamarkodottan, vallja Csatlós Lóránt (jobbra).

Öt férfi fekete egyenruhában.



November 17., csütörtök
9:00 HétHatár: Ársapkák - Bővül a térfigyelő kamera-
rendszer -  90. születésnap - Haltelepítés - Nyílt nap a 
Brassaiban - Téli gépek rajtra készen - Zöldhulladék, 

zöldülő város - Adományosztás Szederkényben - Foci-, 
kosár összefoglalók

9:15 Hétről-Hétre:  470 emeletet futottak - Játék a kas-
télyban - Komámasszony hol a stukker? - Begyulladva, 

a film - Cukorbetegek világnapja

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 21., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Haj-
dúszoboszló bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése 

felvételről 

November 23., szerda
18:00 HétHatár: Év végi támogatások - TOP 100 - Play 
with us a református iskolában - Erdőpedagógia - Ün-

nepekre hangolódunk - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Rajzfilmünnep - Szalagavató - Or-

gonakoncert - Sport    

A Tisza TV műsora

Nagy vagy, Széchenyi!
A Nagy Vagy! az ország első számú 
tömegsport, szabadidősport, csalá-
di és iskolai sportműsora. Iskolánk 
az idei év őszén először nevezett a 
versenyre, melynek felkészülése ok-
tóber közepétől zajlott. 

A hat tanulóból és négy felnőttből 
álló csapat, valamint az öt pótjáté-
kos nagy lelkesedéssel kezdte meg a 
munkát, és gondot fordított a takti-
kai egyeztetésekre is. A csapattagok: 
Bakó Zsófia, Betlenfalvi Kende, Gál 
Bíborka, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, 
Német Zalán, Papp Csanád Kornél, 
Kováts-Veszprémi Orsolya, Német 
András, Szarvas Violetta, Tallár Mik-
lós. Póttagok: Vámosi Bora, Szabó 
Balázs, Tóth Anna, Kapitány Dávid, 
Tucsa Veronika Nikolett. 
Előzetes feladat volt a közösségi ol-
dalakra feltöltött csapatkép lájkolása, 
melyet számos szavazattal megnyer-
tünk. Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást!
Köszönetet mondunk minden egyéb 
támogatásért is mindazoknak a szü-
lőknek és pedagógusoknak, akik te-
vőlegesen is segítették a csapatunkat, 

az iskolánkat! Köszönjük továbbá az 
iskolánkban működő Rádió Aktívnak 
a videókkal, hanganyagokkal történő 
reklámozást. 
A vetélkedő 2022. november 13-án 
zajlott az Érd Arénában, ahol hat-hat 
csapat elődöntők során küzdött meg 
egymással. Az ügyességi és gyor-
sasági játékokban mind a gyerekek, 
mind a felnőttek kitartására, erejére 
és bátorságára szükség volt. Minden 

csapat kapott egy exatlonos csapatka-
pitányt, akik jó hangulatot is teremtve 
versenyeztek. Bennünket Tóth Janka 
erősített. 
A szurkolótábor - gyerekek, szülők és 
pedagógusok - különbusszal és autók-
kal indult vasárnap hajnalban Érdre. 
Hatalmas hangulatot teremtettünk az 
Arénában, molinókkal, zászlókkal, 
dobbal, rigmusokkal drukkoltunk a 
Széchenyinek.
A versenyben hihetetlen elszántság-
gal harcolt iskolánk, több feladatban 
is csupán másodpercek döntöttek a 
helyezésekről. Sajnálatos módon már 
a legelső feladatban megsérült az 
egyik játékosunk, így végig hátrány-
ban küzdöttünk. Nem állt mellettünk 
a szerencse sem. 
Ígéretet tettünk arra, hogy az eredmé-
nyekről mindaddig nem adunk tájé-
koztatást, amíg a televíziós adások le 
nem mennek. Az első rész december 
18-án látható majd. Nagyon büszkék 
vagyunk a csapatunkra! Elhatároztuk, 
hogy jövőre is benevezünk a Nagy 
Vagy!-ba. Hajrá Széchenyi!

Rácz Zita
az innovációs munkaközösség 

vezetője

Aranyos pántlikások
A hétvégén rendezték meg a X. Abigél Országos Mi-
nősítő Táncfesztivált Miskolcon, ahol a Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Könyvtár művészeti csoportja, 
a Pántlika Néptáncegyüttes arany minősítést szerzett. 

A nyári összművészeti tábor és a táncterem izzadságos 
próbái meghozták az eredményt, a verseny napján a nép-
tánccsoport tagjai szép és letisztult produkcióval álltak 
a közönség elé. A délelőtt folyamán egyetlen autentikus 
néptánc műsorszámként nagy figyelem és taps kísérte a 
bemutatkozást, amelyet az 5 tagú zsűri arany minősítéssel 
díjazott.
A versenyző táncosok: Ágoston Attila, Andrássy Lujza 
Fanni, Becző Lilla, György Kristóf, Illés Alexandra, Illés 
Márta, Járási Zoltán István, Juhász Dóra Zsófia, Juhász 
Lotti, Mertus Panna, Nagy Inez, Orosz Csilla, Spisák Mira 
Tündér, Szőke Lili, Tóth Anna Sára, Tóth Fanni, Trungel 
Panna, Varga-Homa Tekla. A táncot betanította és a ko-
reográfiát készített: Losonczi Benjámin Róbert néptánc-
pedagógus.
A produkció megtekinthető a Kisbocskor és a Pántlika 
néptáncegyüttes Facebook-oldalán, illetve Youtube csa-
tornáján.
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Szép és letisztult produkcióval álltak a közönség elé.

A Széchenyi csapata...

...és a szurkolók.



Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György polgármester
a 2. sz. választókerület képviselője

2022. november 22-én (kedd) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás 

előzetes bejelentkezés alapján történik, negyedórás be-
osztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. november 23-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig 
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. november
November Helye Ideje Kinek a részére

17. 
csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

21.                          
hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30-12.00
Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelés

23. 
szerda

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-
mek és alkalmazott pót-

befizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Központi Étterem) 8.00-15.00 Pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB SZÉP Kártyát elfogadunk!

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi 
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 
szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen 
értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129. 
§-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő jármű adatai
1./ Gyártmány: OPEL, típus: Zafira, forgalmi rendszáma: -.
A gépjármű üzemképtelen, forgalomból kivonva. A járművön előárverezési joga nincs 
senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A 
vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az 
előzőleg tett vételi ajánlatot.

Jármű típusa Becsérték Biztosíték Licitküszöb
OPEL típus: Zafira 20.000.-Ft 2.000.-Ft 1.000.-Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2022. november 28. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban.
Az árverés, ideje, helye: 2022. november 29. 09:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó Gábor munkatársnál, 
Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett 
jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összeg-
ben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. Ha 
az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a 
fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó 
köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulaj-
donjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles haladéktalanul 
elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÁLTAL ELSZÁLLÍTOTT
JÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSE

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros képviselő-testülete 2022. 
november 24-én, csütörtökön 10 órától 
ülést tart a Városháza III. emeleti ta-
nácskozó termében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet főigazgatói munkakörének betölté-
sére vonatkozó pályázat elbírálására
2. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet gazdasági igazgatói munkakörének 
betöltésére
3. Javaslat  háziorvosi praxisjog elidegení-
téséből adódó feladatok végrehajtására
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 
évi fordulójára beérkezett pályázatok elbí-
rálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről és a településtisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályza-
táról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormány-
zati rendelet módosítására
3. Javaslat a pénzbeli és a természetbe-
ni szociális ellátásokról szóló 14/2021. 
(VIII.27.) önkormányzati rendelet módo-
sítására
4. Javaslat energiamegtakarítással kapcso-
latos döntésekre 

5.  Javaslat a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet módosítására
6. Javaslat az egyházi fenntartók számá-
ra köznevelési feladat ellátásához átadott 
vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű 
használatáról szóló beszámolók elfogadá-
sára
7. Javaslat Tiszaújváros 2023. évi rendez-
vénytervére
8. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
9. Javaslat közterületek elnevezésére
10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságokkal kapcsolatos dön-
tések meghozatalára
11. Javaslat a víziközművek 2022-2036. 
évi gördülő fejlesztési tervének módosítá-
sára
12. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő 2022. évi nemzetközi ver-
senyeken elért sportteljesítmények elisme-
résére
13. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-
kenység, illetve az otthoni hospice ellá-
tás működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára
14. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Zöldhulladék-gyűjtés 
utoljára

Tiszaújvárosban a hivatalos hulladék-
naptártól eltérően a zöldhulladék-gyűjtés 
és elszállítás egy héttel hamarabb, 2022. 
április 7-én kezdődött az utolsó begyűjtés 
terhére. A közszolgáltatóval történt sike-
res egyeztetés eredményeként azonban 
2022. november 24-én (csütörtök) mégis 
lesz begyűjtés, utolsó alkalommal ebben 
az évben.

Polgármesteri Hivatal

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a 
legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó 
az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információ-
kat is, a baba keresztnevét, születési sú-
lyát, hosszát. Természetesen mindez ön-
kéntes alapon működhet csak, mi bízunk 
benne, hogy nyitottak lesznek erre, és 
együtt örülhetünk a családdal az új jöve-
vénynek, az éppen aktuálisan legifjabb 
tiszaújvárosi polgárnak a Baba született 
rovatunkban. Várjuk az örömhírt sze-
mélyesen szerkesztőségünkben, vagy a 
kronika@tiszatv.hu email címre.
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Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2022. november 16-án 3.300 kg vegyes keszeget, 2022. november 
17-én 1.550 kg III. nyaras és 700 kg II. nyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:

Tisza:  vegyes keszeg 200 kg,  ponty II. 500 kg 
Sajó:   ponty II. 200 kg 
Csécsi tó:  vegyes keszeg 900 kg,  ponty III. 500 kg
Erdészeti tó: vegyes keszeg 900 kg,  ponty III. 500 kg
Tolnai tó:  vegyes keszeg 700 kg,  ponty III. 200 kg
Örösi tó:  vegyes keszeg 100 kg,  ponty III. 100 kg

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:  vegyes keszeg 500 kg,  ponty III. 250 kg
ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.

 
A tavakon 2022. november 17-én 6:00 órától 

2022. november 19-én 06:00 óráig
HORGÁSZNI TILOS!

A Tiszán és a Sajón nincs horgászási tilalom.
A változtatás jogát fenntartjuk.

„Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) 
pályázati támogatásával valósul meg.”

Serfőző Gergely
horgászmester

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév 1. 
félévére a TISZAÚJVÁROSI LAKÓ-
HELLYEL RENDELKEZŐ FIATALOK 
TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, 
AKIK MAGYARORSZÁG ÁLLAMI-
LAG ELISMERT FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYÉNEK NAPPALI TAGO-
ZATOS HALLGATÓI 
Pályázati célok:
A pályázati felhívás feltételeinek megfe-
lelő pályázók számára tanulmányi ösztön-
díj biztosítása - a pályázati feltételekben 
közölt tanulmányi eredménytől függően 
- a 2022/2023-as tanév 1. félévére.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi lakóhely,
• nappali tagozatos hallgató Magyaror-
szág államilag elismert felsőoktatási in-
tézményében,
• első diploma megszerzésére irányuló ta-
nulmányokat folytat:
- alapképzésben (BA, BSc), vagy 
- mesterképzésben (MA, MSc), vagy
- osztatlan képzésben, vagy
- doktori iskolai képzésben,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 
2021/2022-es tanév 2. félévében, melyet 
a felsőoktatási intézmény hitelesített,
• a pályázati adatlapra az adott félév hite-
lesített átlagait írja, több félévre vonatko-
zó görgetett, kumulált átlagokat a kurató-
rium nem vesz figyelembe, 

• egy hallgató csak egy pályázati adatla-
pot nyújthat be.

A pályázati adatlaphoz csatolja a kötele-
zően beadandó mellékleteket:
- hitelesített hallgatói jogviszony-igazo-
lás eredeti példánya a 2022/2023 tanév 1. 
félévére,
- hitelesített teljesítési igazolás eredeti 
példánya a 2021/2022-es tanév 2. félévé-
nek hivatalosan lezárt tanulmányi átlaga-
iról, adatkezelési hozzájárulási nyilatko-
zat.

A pályázati kiírás, a pályázati adatlap és 
az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból.
Pályázat beérkezési határideje: 
2022. november 21. (hétfő).

Beküldés:
- Elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu 
e-mail címre kell elküldeni, vagy a
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal elő-
terében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődo-
bozba zárt borítékban a hitelesített eredeti 
mellékletekkel lehet benyújtani.
A kuratórium írásban értesíti döntéséről a 
pályázókat.

a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány Kuratóriuma

Ösztöndíjpályázat

Köszönet az 1%-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkánkat.
A 2021-ben kapott 277.706 Ft támogatást közalapítványunk tanulmányi ösztöndíjak 
kifizetésére, valamint működési költségre fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány Kuratóriuma

Roma testületi ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. novem-
ber 18-án (péntek) 10,00 órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor 
elnök

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a város-
központi piac és vásárcsarnok területén a lakossá-
gi gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 20:00 
óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Derkovits 
Művelődési Központ jegypénztárának 
telefonszáma megváltozott:

+36-49/548-277

2022. november 17. 9. � Közlemény



Egy győzelem, négy vereség
LABDARÚGÁS. A tiszaújváro-
si utánpótláscsapatok mindegyike 
játszott a hétvégi bajnoki forduló-
ban. A mérleg igencsak lehangoló, 
négy vereség mellett csupán az U13 
hagyta el győztesen a pályát.

U19
Felsőzsolca - Tiszaújváros 4-2 (4-2)
Gól: Emődi M., Victor M.
Vámosi Csaba: Rémálom kezdés egy 
ilyen fontos mérkőzésen! Az ötödik 
percben már 2-0. Nem ide. Amíg mi 
úgy „közlekedtünk” a sáros, mély és 
rossz talajú pályán, mint a balerinák, 
addig a hazaiak sprinteltek, küzdöt-
tek, futottak sokat! Messze álltunk az 
ellenféltől, nem voltunk agresszívak, 
nem kerestük a párharcokat, amikor 
nálunk volt a labda, kapkodtunk és el-
adtunk rengeteg labdát. A második já-
tékrészben mintha nem cseréltek vol-
na térfelet a csapatok, azt játszottuk, 
amit a hazaiak az elsőben. Agresz-
szíven, keményen, sokat futva, egy-
másért küzdve, párharcokat nyerve, 
mertünk passzolni egymásnak. Kapu-
fát fejeltünk, ziccert hagytunk ki, jól 
játszottunk a csoport legjobb csapata 
ellen. Át kell beszélnünk, hogy mi az 
oka ennek a gyenge kezdésnek. Jók: 
a második félidőben játszó CSAPAT.

U16
Tiszaújváros - Cegléd 1-4 (1-4)
Gól: Novák M.
Susánszki László: Ismét arcul csap-
tuk magunkat! Amíg egy kapott gól 
elég, hogy megzavarjon, addig sok 
keresni valónk nem lesz. Remekül 
kezdtünk, igaz, hogy voltak elcsúszá-
saink, de fegyelmezetten és elkötele-
zetten játszottunk. Öröm volt nézni 
egészen az első kapott gólig. Szög-
let, szabadon hagyott magas ellenfél 
eredménye, hogy egalizált az ellenfél 

a 20. percben. Hiába jeleztük oldal-
ról, hogy semmi gond, miénk lehet 
a mérkőzés, fejben nagyon megfogta 
a társaságot és gyakorlatilag minden 
hibát elkövettünk, amit csak lehetett. 
Amíg hagytuk az ellenfelet lövöldöz-
getni, addig még a szerencse is mellé 
állt kétszer is. A félidei fejmosás fel-
ébresztett gyakorlatilag mindenkit, a 
cserék remekül szálltak be, de amíg 
egyik oldalon minden összejött, addig 
mi az ajtó-ablak szituációt is elpus-
káztuk. Jók: Bodnár B., Pusztahelyi 
L., Vámosi Zs., Elek M., Pózmán D., 
Novák M., Tóth R.

U15
Tiszaújváros - Sényő 0-11 (0-3)
Császár Zoltán: Az első félidőben 
nagyon jól tartottuk magunkat, he-
lyenként jól is játszottunk, azonban a 
második félidőben fejben elfáradtunk, 
sorra kaptuk a gólokat. Azonban le a 
kalappal a fiúk előtt, mert hétről hét-
re teljes odaadással járnak edzésre és 
mérkőzésekre!
Jók: Bukhárd B., Csanálosi B., Kassai 
B., Harsányi L.

U13
Gyöngyös - Tiszaújváros 2-3 (1-2)
Gól: Csanálosi B.3
Császár Zoltán: Két jó csapat össze-
csapásából egy nagyon jó, harcos és 
változatos mérkőzés kerekedett ki. A 
játékhoz az őszinteség is hozzátar-
tozik, a döntetlen igazságosabb lett 
volna, azonban egy szép kontra után 
behúztuk a három bajnoki pontot! En-
nek a sikernek köszönhetően az őszi 
idényt veretlenül vívtuk meg! 
Jók: Csanálosi B., a mezőny legjobb-
ja és az egész csapat.

U12
Gyöngyös - Tiszaújváros 8-1 (2-1) 
Gól: Kuli Zs.
Császár Zoltán: Az első két negyed-
ben jó volt a csapat, kiegyenlített játék 
folyt. Ám míg ellenfelünk sort tudott 
cserélni, én csak egy-egy játékossal 
tudtam frissíteni a csapatot. Ennek is 
köszönhetően alakult ki a nagy gólkü-
lönbség a mérkőzés végére. Azonban 
a fiúk tisztességesen helytálltak! 
Jók: Deák L., Deák O., Jakab R., Gé-
mes Á.

Az eredeti maratoni 
távon teljesítettek

ATLÉTIKA. Három tiszaújvárosi amatőr maratonis-
ta, Pap-Csákvári Judit, Pap Zsolt, és Haree Hajas Gá-
bor is teljesítette a hétvégén a klasszikus Marathon - 
Athén 42.195 méteres távot. 

- Ma úgy éreztem, hogy érdemes volt elkezdenem mara-
tont futni. Csakis legekben tudok visszagondolni a nap tör-
ténéseire. Olyan patent volt a szervezés, amivel a 15 000 
futót mozgatták, kiszolgálták, hogy hittük is meg nem is, 
ami történt. A szurkolók is akkora parádét csináltak, mint-
ha az élboly haladt volna el előttük. Miután befejeztem 
a futásomat, volt egy kis időm a stadionban várakozni a 
fiúkra és csodáltam azt a hangulatot, ami fogadott minden 
célba érkezőt. A saját futásom is örömet okozott, mivel 
sikerült negativ splitet futni. Látva a szintrajzot óvatosan 
kezdtem, nem mertem kockáztatni és így bőven maradt 
kraft a végére is.
Ma nagyon büszke voltam arra, hogy van akaratom, van 
két erős lábam és szívem, ami lehetővé teszi, hogy ilyen 
fantasztikus élményben legyen részem - írta Facebook ol-
dalán Judit. (A teljesítményre még visszatérünk lapunk-
ban.)

10. � Sport Plusz 2022. november 17.

A maratonista triumvirátus.

Csak az U13 tudott győzni a hétvégén.



A Sportcentrum eseményei

November 18. (péntek) 
Kosárlabda
16.00 Phoenix KK - Kék Cápák    
U14 bajnoki mérkőzés        Edzőterem

November 19. (szombat) 
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11 csapatok részére   

Füves pálya, műfüves pálya
13.00 TFCT - Hajdúszoboszló
felnőtt bajnoki mérkőzés     Centerpálya

Kézilabda
16.00 TSC - Lóci DSE
női bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok
18.00 TSC - Szinvaparti KSE
férfi bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok

November 20. (vasárnap) 
10.00 FCT - MVSC     
U19 bajnoki mérkőzés       Füves pálya

November 21. (hétfő) 
Kosárlabda
16.00 Phoenix KK - MEAFC/C    
U14 bajnoki mérkőzése         Edzőterem

Aranyban úszott 
Bagi Zoltán

ÚSZÁS. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) verseny-
zői hat aranyérmet szereztek a II. Mirehu Kupa Test-
vérvárosok Nemzetközi Úszóversenyen Miskolcon.

A viadal egyben a 35. Bitskey Zoltán Emlékverseny is 
volt, melyen négy nemzet csaknem 350 sportolója állt rajt-
kőre a különböző korosztályokban.
A TTK hat aranyérméből öt a 2006-2007-es korcsoportban 
induló Bagi Zoltánhoz fűződik. Zoli 50 m gyorson (23,97 
mp), 100 m gyorson (52,98), 200 m gyorson (1:57,9), 100 
m pillangón (57,05), valamint 50 m pillangón (24,70)  
győzött. Ez utóbbi eredménye új korosztályos országos 
csúcs.
A TTK-ban egy újabb tehetség is bontogatja szárnyait - 
stílszerűbben uszonyait. A hatodik újvárosi aranyérmet 
ugyanis a 2012-es korcsoportban induló Németh Bence 
szerezte 50 m háton (45,4 mp).

Erősemberek
FEKVENYOMÁS. A Tiszaújvárosi Fitness Sport Club 
rendezte meg a területi fekvenyomó bajnokságot. A ti-
szaújvárosiak hét aranyérmet gyűjtöttek be.

Női: Nánási Nikoletta 60 kg, férfi ifjúsági 74 kg: Murvai 
Márk 60 kg, 83 kg: Urbán Benedek 80 kg. M1 83 kg: Buj-
tor Gyula 110 kg, 120 kg: Endrei Zsolt 120 kg, +120 kg: 
Németh Szabolcs 135 kg. M2 +120 kg: Mengyi Rajmund 
130 kg.

Nagy küzdelemben újabb győzelem
KOSÁRLABDA. Kedvezőtlen elő-
jelekkel vágott neki a Phoenix ide-
genbeli mérkőzésének, mindössze 
kilenc játékos állt rendelkezésére, 
ráadásul a vendéglátó Bonyhád 
keretét három A csoportos is erő-
sítette. A rendkívül küzdelmes, ne-
héz meccsen az utolsó másodpercek 
döntöttek a Phoenix javára.

AKSE Bonyhád - Phoenix KK
67-68 

(27-20, 17-18, 10-18, 13-12)

Phoenix KK: Steve Rosemond (17/9), 
Bán Tibor (5/3), Lakatos Péter (15/3), 
Rákosi Kornél (7/3), Victor Kelechi 
(14). Csere: Demkó Milán (3/3), Tas-
kó István (-), Molnár Bence (6), Ko-
vács Zoltán (1), Asszú Ádám (-). Ve-
zetőedző: Lekli József.
A hazaiak centerét ebben az első ne-
gyedben képtelenség volt megállítani, 
egymás után születtek találatai, míg a 
Phoenix Kelechi, Rosemond és Rá-
kosi kosaraival tartotta a lépést. Az 
etap közepén úgy tűnt, Bán triplájával 
sikerül elszakadni az ellenféltől (12-
14), ám a bonyhádi válasz ezúttal is 
megérkezett, sőt a vendéglátónak si-

került jelentősebb előnyt kialakítania.
A második szakasz elején nehezen 
jöttek a tiszaújvárosi kosarak. A hazai 
előny átlépte a tíz egységet (35-24). A 
hetedik percben tört meg a jég Molnár 
középtávolijával, amihez csatlakozott 
Rosemond és Demkó is egy-egy trip-
lával, így sikerült négy pontra felzár-
kózni (40-36). A félidő hajrájában 
ismét a Bonyhád dominált, de Bán 
büntetőivel sikerült megnyerni ezt a 
negyedet.
A harmadik etap elején Rosemond 
kosaraival próbált versenyben ma-
radni a Phoenix, ám a hazai gárda rit-
musát nem tudta megtörni. A negyed 
derekán megint kilenc egységnél járt 
a különbség, amikor Kelechi kétszer 
is betalált, majd egy Lakatos-tripla 
következett. Megvolt végre a Phoenix 
lendülete, Molnár egyenlített, és La-
katos közelije zárta az etapot.
A negyedik negyedet a Bonyhád egy 
gyors egyenlítéssel kezdte, amit kö-
vetett a nem várt fordítás is. Kelechi 
ötpontos lemaradásnál szerzett újabb 
két duplát, ám a hajrának ötpontos 
hátránnyal futott neki a Phoenix. La-
katos kettese és Rosemond távolija 
következett, ezzel 66-66-ra módosult 
az állás, majd ismét ők jöttek egy-egy 

büntetővel. A Bonyhádnak volt még 
egy esélye az egyenlítésre, de kihagy-
ták az egyik büntetőjüket, így alakul-
hatott ki a végeredmény.
Pavlík Jan: Nagyon sajnálom, hogy 
nem sikerült győzelmet szerezni, de 
tény és való, hogy az ilyen mérkőzé-
seken, amikor ilyen közel vagyunk 
egymáshoz pici dolgok döntenek. Azt 
gondolom, hogy a fiúk mindent meg-
tettek, amit lehetett. Ahogy az öltöző-
ben is mondtam, a legjobb védekezést 
nyújtottuk a szezonban. Remélem, 
hogy így tudjuk folytatni, és biztos 
vagyok benne, hogy a győzelmek is 
jönnek majd. Lehetne ezt hosszabban 
is elemezni, gratulálok a győztesnek.
Lekli József: Gratulálok a csapatom-
nak, mert nagyot küzdöttünk és a vé-
géig kiélezett meccsen tudtunk nyer-
ni. Voltak hullámvölgyeink, amikor 
az ellenfél elment tíz ponttal, de nem 
zuhantunk össze, vissza tudtunk jön-
ni a mérkőzésbe, ezért nagy gratulá-
ció jár nekik. Keményen dolgoztak. 
Voltak taktikai hibák, amik fegyel-
mezetlenségből adódtak, amin majd-
nem elcsúszott a mérkőzésünk, ezen 
feltétlenül javítanunk kell. Gratulálok 
a Bonyhádnak is, mert nagyon jó mér-
kőzést tudtunk játszani.

A minőség hiányzik a csapatból
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 17. fordulójában a 
listavezető BVSC-Zugló otthoná-
ban lépett pályára a Tiszaújváros. 
Az Újváros 45 perc játék után je-
lentős hátrányba került, és végül 
simán kikapott. A csapat így még 
nehezebb helyzetbe került, ugyanis 
11 pontjával továbbra is a „biztos” 
kieső 19. helyen áll a bajnokságban. 

Előzetesen nem volt sok remény a 
győzelemre a bajnokságot 40 pont-
tal vezető fővárosiak előtt. Az egy-
kor szebb napokat is látott budapesti 
együttes most a másodosztályba ke-
rülésért küzd és jelenleg minden esé-
lye megvan arra, hogy a következő 
szezontól az NB II-ben szerepeljen. 
A második helyezett Putnok 10, a 3. 
DEAC 12 ponttal van lemaradva a 
BVSC-Zugló mögött. A Tiszaújváros 
egészen más utat jár be, ugyanis Vi-
telki Zoltán tanítványai a forduló előtt 
zsinórban ötször kaptak ki, és nehéz 
helyzetbe kerültek a bennmaradást 
illetően. A találkozó gyors hazai gól-
lal indult. A 3. percben Szilágyi 18 
méterről megeresztett lapos lövése a 
kapu jobb alsó sarkában kötött ki, 1-0. 
A folytatásban is lendületben marad-
tak a házigazdák. A 20. percben egy 
hosszú indításra Kelemen csapott le, 
aki a rosszul kimozduló Galambvárit 
kicselezve 16-ról az üres hálóba lőtt, 
2-0. Még mindig nem volt vége a 
BVSC gólok sorának, a 45. percben 
egy jobbról belőtt labdát az újvárosi 
kapus kiütött, mely Valkayról a háló-
ba pattant, 3-0.
A második félidőre hármat is cserélt 
Vitelki Zoltán. Erős, Gönczi, és Páll 
érkezett a folytatásra. Nem is sokat 
kellett várni a tiszaújvárosi szépítésre, 
ugyanis a 47. percben Bussy szögle-
tét Gelsi fejelte 10 méterről a BVSC 
kapujába, 3-1. A csereként beállt 
Erősnek is volt egy helyzete, de hazai 
kapus hárított. A 61. percben jött a 
negyedik hazai találat. Egy baloldali 
középre adást Kelemen 5 méterről lőtt 
belsővel a hálóba, 4-1. A mérkőzés 
hátralévő perceiben a BVSC maga-

biztos vezetése birtokában jól tartotta 
meg a labdát, és nem erőltette táma-
dásait, a Tiszaújváros pedig lélekben 
feladta a találkozót. A Vitelki csapat 
újabb vereségével már sorozatban 6. 
találkozóját veszítette el és egyre ne-
hezebb helyzetben van. A következő 
fordulóban november 19-én, szomba-
ton 13 órától az esztendő utolsó hazai 
mérkőzésén a Hajdúszoboszló együt-
tesét fogadja a csapat. Létfontosságú 
a győzelem, a Tiszaújváros 11 ponttal 
a 19. helyen áll a bajnokságban, hely-
zete cseppet sem irigylésre méltó. 

BVSC-Zugló - Tiszaújváros
4-1 (3-0)

Budapest, 200 néző. V.: Gáspár
BVSC-Zugló: Kovács B. - Májer, 
Nagy J., Tóth K. (Király), Szalánszki, 
Szilágyi, Horváth R. (Tóth L.), Ke-
lemen (Tóth K.), Bak (Kesselbauer), 
Benkő-Bíró, Tamási (Fisli). Edző: Ur-
bán Flórián. 
Tiszaújváros: Galambvári - Lehócz-
ki, Kundrák (Jacsó), Gelsi, Tóth B., 
Bussy (Illés), Vitelki B. (Erős), Gérin-
ger L. (Gönczi), Lőrincz, Nagy D. 
(Páll), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán. 
Urbán Flórián: Az első félidőben 
játékban teljesen ellenfelünk fölé 
nőttünk, rúgtunk is 3 gólt. A máso-
dik játékrész elején egy pontrúgásból 
kapott találat érthetetlen módon meg-

zavarta a csapatot, a vendégek játéka 
feljavult, de tudtunk rúgni még egy 
gólt és azzal végleg lezártuk a mérkő-
zést.
Vitelki Zoltán: Az első félidőben 
nyújtott teljesítmény elfogadhatat-
lan. Szakmailag és emberileg is, ezt 
jelezte is a három csere a szünetben. 
Ha egy olyan csapat ellen, aki vezeti 
a bajnokságot eleve feltartott kézzel 
megyünk ki, akkor az egész nem ér 
semmit. Az első 45 percben ezt láttam 
a fiúktól. A második félidő már jobb 
volt, pontrúgásból gólt is szereztünk, 
stabilabbak és koncentráltabbak vol-
tunk, de sajnos a minőség hiányzott a 
csapatból. Akadtak gólszerzési lehe-
tőségeink, de jelenleg nem vagyunk 
olyan mentális állapotban, hogy eze-
ket be is rúgjuk, pedig meccsben ma-
radhattunk volna. Ezen kell változtat-
nunk, amíg lehet.

További eredmények
Sényő - Vasas II. 2-2

Tiszafüred - DVTK II. 1-1
H.szoboszló - Pénzügyőr 1-1

DEAC - Kisvárda II. 2-2
Körösladány - Hatvan 3-1

Jászberény - Békéscsaba II. 1-1
BKV Előre - Füzesgyarmat 3-0

Karcag - DVSC II. 2-0
Putnok - Eger 3-2
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Hasonló mezben, de egészen másképpen játszott a két csapat.

A tiszaújvárosi csapat.

Bagi Zoltán 50 m pillangón korosztályos országos csúcsot 
úszott.                        (Korábbi felvétel)
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