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Amennyiben a képviselő-testület november 24-ei ülésén elfogadja a javaslatot, december 1-jétől rezsitámo-
gatásban részesülhetnek a rászorulók. Az áram-, gáz- és tűzifaszámlák kifizetéséhez nyújt anyagi segítséget 
az önkormányzat 2023. július 31-ig. Újabb intézkedések is várhatók az energiakrízis miatt: átmenetileg bezár 
a Derkovits Művelődési Központ és a Polgármesteri Hivatalban meghosszabbítják az igazgatási szünetet. Cik-
künk a 3. oldalon.
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Szöget ütött 
a fejembe…

…azaz gondolkodóba estem, töprengeni kezdtem, miu-
tán elolvastam Vitelki Zoltán nyilatkozatát a Hajdúszo-
boszló elleni vesztes meccs után az Észak-Magyaror-
szágban. Az FC Tiszaújváros honlapján is megtalálható 
szöveg így szól:
„Egy szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló 
elveszett, a ló miatt a csata elveszett, a csata miatt az 
ország elveszett, máskor verd be jól azt a patkószeget!”
Először is minden elismerésem a mesternek, hogy fej-
ből, ripsz-ropsz eszébe jutott ez az eredetileg angol nép-
költés. Ha ugyan ripsz-ropsz jutott eszébe, és nem csa-
pata hetek óta tartó vergődését látva már előre készült 
a frappáns szöveggel.
Melynek üzenete egyértelmű: az egészen apró dolgo-
kon is múlhatnak nagy dolgok. Ám ez általában akkor 
fordul elő, ha egyenlő erők állnak egymással szemben 
a csatamezőn. Akkor tényleg apróságokon dőlhet el, ki 
nyer, ki veszít. Labdarúgócsapatunk esetében aligha ez 
a helyzet. Hosszú idő óta azt látjuk, nem egyenlő erők 
küzdenek a pályán. Ahogy éppen Vitelki fogalmazott 
egy hete: a minőség hiányzik a csapatból.
Hogy akkor mégis min töprengek? Máskor verd be jól 
azt a patkószeget - mondja a mester.
Oké, oké, de ki a patkolókovács?

-efel-

Péntektől lehet korcsolyázni
November 25-étől, péntektől febru-
ár végéig ingyen hódolhatnak szen-
vedélyüknek a korcsolyázás ked-
velői. A Városháztéren felállított 
műanyag korcsolyapálya haszná-
latához saját korcsolya sem kell, a 
pályát üzemeltető Sport-Park Kft. 
ugyanis - szintén ingyenesen - 60 
pár korcsolyát is biztosít a sporto-
láshoz.

Bár nyert az erre vonatkozó pályá-
zaton, a Kormány stabilizációs in-
tézkedései következtében mégsem 
bérelhet műjégpályát Tiszaújváros 
önkormányzata. A korcsolyázni vá-
gyók azonban így sem maradnak pá-
lya nélkül, a képviselő-testület ugyan-
is egy plasztik koripálya bérléséről 
határozott, és erre bruttó 4,5 millió 
forintot szavazott meg.
A plasztik korcsolyapálya előnye, 
hogy anyagánál fogva független az 
időjárási viszonyoktól, nincs szük-
ség hűtésre, vízre, éppen ezért az 
olvadástól sem kell tartani. Minden 
évszakban használható, kül- és bel-
téren egyaránt. A pálya építése, üze-
meltetése, bontása minimális energi-
át igénnyel, az üzemeltetéshez nincs 
szükség elektromos áramra, fagyasz-
tó folyadékra, a napi karbantartáshoz 
15 l víz és síkosító anyag szükséges. 

Ez utóbbi természetes alapú, vizes 
bázisú anyag, nem tartalmaz toxikus 
adalékot, és nem szennyezi, károsítja 
a környezetet és a ruházatot.
A Városháztérre telepített 211 négy-
zetméteres pályát a Tiszaújvárosi 
Sport-Park Nonprofit Kft. üzemelteti 
majd, elsősorban az ideiglenesen be-
zárt Tanuszoda munkatársai végzik 
majd az ezzel kapcsolatos feladato-
kat. A pálya ingyenesen használható 
és a Sport-Park 60 pár korcsolyát is 
biztosít ingyenesen, ehhez a szemé-

lyi igazolványt vagy a lakcímkártyát, 
esetleg a diákigazolványt kell letétbe 
helyezni. A nyitány november 25-én, 
pénteken 12 órakor lesz. Ezt követően 
február 26-áig üzemel a pálya hétfő-
től péntekig 12 és 15 óra, illetve 16 és 
20 óra között. Szombaton és vasárnap 
9 és 12, valamint 15 és 20 óra között 
lesz nyitva. December 24-én és 31-én 
9 és 12 óra között várják a korcso-
lyázni vágyókat. December 25-én és 
26-án, továbbá január 1-jén zárva lesz 
a létesítmény.

Márton-napi 
lámpás felvonulás

Lámpásokkal és mécsesekkel a kezükben vonultak végig a 
város utcáin az általános iskolások. 
A Tiszaújvárosi Római Katolikus Egyházközség és a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola már 
másodszor szervezte meg a Márton-napi mulatságot. 
A késő délutáni sötétségben a világító lámpások mutatták 
a diákok útját, akik családtagjaikkal együtt az iskolától a 
templomig sétáltak, ahol libakereső játék, szentmise és 
szeretetvendégség is várta őket.

Családtagjaikkal együtt vonultak a gyerekek.

Pénteken 12 órakor nyit a pálya.



Egyházi hírek 

Görögkatolikus
Pénteken 7.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. 
Szerdán 8.00 Szent Liturgia. A karácsonyi böjt hétköz-
napjain 17.00 esti istentisztelet (vecsernye).
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.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Sajószöged
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 9.00 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Berta István 
életének 71. évében elhunyt. 

Temetése 2022. november 25-én, pénteken 13 órakor 
lesz a római katolikus templom altemplomában. 
Kérjük, részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
Katlan Zsolt 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot november 27-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd no-
vember 28-tól (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. A telefonos készenlé-
ti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

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

Köd, hideg, csúszós út
Fagyos reggeleken nincs is jobb 
dolog, mint jeget kaparni a szélvé-
dőről. Ezt nem tudjuk elkerülni, 
ha a szabadban parkolunk, viszont 
számos más problémát meg tudunk 
előzni, ha egy kicsit odafigyelünk 
motoros gépjárművünkre.

A téli gumi alap, így nem is veszte-
getek rá több betűt. Fecsó Attila, a 
Quali-Mont Kft. autószerelője sorolja 
azokat az ellenőrzéseket, amelyeket 
ilyenkor egy szervizben elvégeznek.
- Megnézzük a folyadékszinteket, a 
fagyállósági fokot, és minden eset-
ben cseréljük a nyári szélvédőmosót 
télire. Abból ki kell üríteni az egészet, 
mert belefagy a tartályba. Ezen kívül 
javasolni szoktunk az ügyfeleknek 
egy olyan diagnosztikát, ami magába 
foglalja a fék, a futómű, illetve a len-
géscsillapítók állapotának vizsgálatát.
- Télen gyakori, hogy meg sem moz-
dul az önindító. Mit tegyünk az akku-
mulátorral?
- Az akkumulátort is le tudjuk tesz-
telni - folytatja Attila. - Azon felül, 
hogy a feszültségét meg tudjuk nézni, 
terhelővillán az áramerősségét is meg 

tudjuk vizsgálni. Amennyiben már 
meleg környezetben is rossz, vagy 
alsó határértékes, az már valószínűleg 
a hidegben nem fog beindulni.
Domján Tamás éppen akkumulátort 
cserélt barátnője autójában, amikor 
összefutottunk vele a parkolóban.
- Hogyan szokta a télre felkészíteni a 
járművét?

- Még a nyári gumi van fent az au-
tómon, most éppen azon gondolko-
dok, hogy négy évszakosat fogok 
venni. A jövő héten fogom lecserélni. 
Hossz-bordásszíjat is kell cserélnem, 
ahogy bejött a párás idő, már most 
hallani, hogy visít. Ablakmosó fo-
lyadékkal már a télivel töltöttem fel 
legutóbb, mert azért voltak már mí-
nuszok.
A rendőrség is elindította az ilyenkor 
szokásos „Látni és látszani” kampá-
nyát.
- Mi az a probléma, amivel nagyon 
gyakran találkoznak az ellenőrzések 
során?
- A legtöbb járművön automata ál-
lásban használják a fényszórókat 
- mondja Lipták Ferenc százados, 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti alosztályveze-
tője -, és ez az időjárási körülmények-
hez nem megfelelően alkalmazkodik. 
Hiába világít elől, de hátul nem lát-
szik semmi a járműből, erre oda kell 
figyelni, főleg ilyen ködös időben. 
Illetve arra, hogy a ködlámpát csak 
akkor használjuk, ha ez az időjárási 
körülmények miatt szükséges.

Surányi P. Balázs

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a ko-
rábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak ér-
kezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra 
kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha meg-
érkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki 
fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg ve-
lünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba keresz-
tnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez 
önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy 
nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal 
az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tisza-
újvárosi polgárnak a 
Baba született rova-
tunkban. Várjuk az 
örömhírt személyesen 
szerkesztőségünkben, 
vagy a kronika@ti-
szatv.hu email címre.
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Bíró
Ezzel a rejtvénnyel zárjuk novem-
beri 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.

Az akkumulátort is tanácsos tesztelni.

Domján Tamás már téli ablakmosót használ.



Tiszaújvárosi cégek a megyei TOP 100-ban
Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye gazdasági életének meghatározó 
vállalatait bemutató és a nettó árbevétel 
alapján rangsoroló TOP 100 kiadvány a 
megyei iparkamara, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megyei igazgatósága és az 
Észak-Magyarország együttműködésé-
ben. A tiszaújvárosi cégek a hagyomá-
nyoknak megfelelően jól teljesítettek, a 
megyei TOP 100 Gazdasági Díjat pedig 
Marton Zsombor, A MOL Petrolkémia 
Zrt. vezérigazgatója nyerte el.
  
Immár 17 éves hagyomány, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága, valamint az 
Észak-Magyarország napilap együttmű-
ködése révén minden év őszén elkészül a 
megye gazdasági életét bemutató, elemző 
TOP 100 kiadvány, amely a gazdálkodók 
előző évben elért eredményei alapján szá-
zas rangsort állít fel. 
 A megyei székhelyű vállalkozások TOP 
100-as rangsora a 2021-ben elért nettó ár-
bevétel alapján készült. (Korábban rangso-
rolták a cégeket a legnagyobb hozzáadott 
érték és az átlagos állományi létszám alap-
ján is.)
E szerint a BorsodChem Zrt. a listavezető, 
csaknem 929 milliárd forinttal. A második 
helyet a MOL Petrolkémia érdemelte ki 

mintegy 632 milliárd forinttal. A Jabil Cir-
cuit Kft. 281 408 millió forintos árbevétele 
az ötödik helyet eredményezte.
 A 100-as rangsorban további 11 tiszaúj-
városi céget találunk: Jabil Hungary Kft. 
(10.), Taghleef Industries Kft. (16.), Birla 
Carbon Kft. (20.), Inno-Comp Kft. (24.), 
TVK-Erőmű Kft. (29.), Bontexgeo Kft. 
(44.), Albis Plastic Kft. (49.), TiszaTextil 
Kft. (81.), Ad Plastik Tisza Kft. (83.), HB 
Pack Kft., (85.), Remat Zrt. (86.).
A végső rangsort nem befolyásoló egyéb 
mutatókat, 10-es listákat is közöl a kiad-
vány.
A 10 legnagyobb foglalkoztató között a 2. 
a Jabil, és 9. a MOL Petrolkémia, 3577, 
illetve 1103 fővel. A 10 legnagyobb ex-
portbevételű cégek listáján 4 tiszaújvárosit 
találunk: 3. MOL Petrolkémia (359 715 
millió), 6. Jabil Hungary (105 154 millió), 
9. Taghleef (36 265 millió), 10. Birla Car-
bon (26 712 millió). A legnagyobb tárgyévi 
beruházási értékek alapján készült 10-es 
rangsorban csak egy tiszaújvárosi cég, a 
MOL Petrolkémia található, az viszont az 
első helyen 95 194 millió forinttal.
A TOP 100 kiadványt megyénk közéleti 
és gazdasági személyiségeinek részvéte-
lével adták át ünnepélyesen a százas rang-
sor tagjai számára. Hagyományosan ezen 
az esemény adják át egy ezzel megbízott, 
gazdasági szakemberekből álló zsűri érté-
kelése alapján a megyei TOP 100 Gazdasá-
gi Díjat, melynek idei tulajdonosa Marton 

Zsombor, a MOL Petrolkémia vezérigaz-
gatója lett. „Büszkék vagyunk arra, hogy 
a MOL Borsodot és Tiszaújvárost válasz-
totta stratégiai bázisának. Ezáltal hatalmas 
mértékű vegyipari beruházások indultak el 
a megyében, amelyek az iparág csúcsára 
emelik ezt a régiót” - mondta a díjazott.
Kovácsné Fecz Csilla, a NAV Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Igazgatóságának ve-
zetője konkrét adatokkal szolgált a megye 
gazdasági állapotát illetően. Elmondta, 
hogy 2021-ben összesen 541 milliárd fo-
rintnyi adót fizetett be a megye a közpon-

ti költségvetésbe, a gazdasági szférában a 
megyében 84 ezer adóalany van, hozzáve-
tőlegesen egyharmad-egyharmad-egyhar-
mad arányban vannak köztük magánsze-
mélyek, egyéni vállalkozók, illetve társas 
vállalkozók, gazdálkodó szervezetek.  
Az adatok egyébként azt mutatják, hogy az 
ágazatok között a lista élén helycsere volt 
2021-ben, a korábbi éllovas gépipar visz-
szacsúszott a második helyre, az első po-
zícióban a vegyipar van, harmadik helyen 
áll a kereskedelem és a gépjárműjavítás, a 
negyedik a fémfeldolgozás.

Önkormányzati rezsitámogatás és energiamegtakarítás
Amennyiben a képviselő-testület no-
vember 24-ei ülésén elfogadja a javasla-
tot, december 1-jétől rezsitámogatásban 
részesülhetnek a rászorulók. Az áram-, 
gáz- és tűzifaszámlák kifizetéséhez nyújt 
anyagi segítséget az önkormányzat 
2023.  július 31-ig. Újabb intézkedések 
is várhatók az energiakrízis miatt: át-
menetileg bezár a Derkovits Művelődési 
Központ és a Polgármesteri Hivatalban 
meghosszabbítják az igazgatási szüne-
tet. 

Az ügy fontosságára való tekintettel dr. 
Fülöp György polgármester - viszonylag 
szokatlan módon - hivatalos közösségi ol-
dalán még a döntéshozatal előtt tájékozta-
tást adott a rezsitámogatás részleteiről.
„Az energia-veszélyhelyzet nem csak az 
önkormányzatokra ró óriási pénzügyi ter-
het és halaszthatatlan feladatokat, hanem 
a lakosságot is nagymértékben érinti. A 
jelenleg tapasztalható drasztikus energia-
ár-emelkedés, valamint a magas infláció és 
a gazdasági recesszió hatásait figyelembe 
véve szükségesnek éreztük a város szociá-
lis ellátórendszerének felülvizsgálatát és a 
támogatási rendszer kibővítését, melyről a 
november 24-i ülésén tárgyal majd a kép-
viselő-testület” - írja a polgármester.

A tervezet szerint az időszakosan vagy tar-
tósan létfenntartási gonddal küzdő szemé-
lyek részére nyújtott rendkívüli települési 
támogatás három jogcímen bővül 2022. 
december 1. és 2023. július 31. között:
A villamos energia díjtámogatás a szolgál-
tató által kiállított számlán szereplő, a vil-
lamos energiát lakossági piaci áron történő 
igénybevétel összege, de legfeljebb havi 
5.000 forint, felszorozva a kérelem beadá-
sától függő hónapok számával, de legfel-
jebb 8 hónappal, vagyis maximum 40.000 
forint.
A földgázenergia díjtámogatás ugyancsak 
a szolgáltató által kiállított számlán sze-
replő, a földgáz versenypiaci költségeket 
tükröző áron történő igénybevételének 
összege, de legfeljebb havi 15.000 forint, 
felszorozva a kérelem benyújtásától függő 
hónapok számával, legfeljebb 8 hónappal, 
azaz maximum 120.000 forint.
A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás 
a fentiekben említett időszakban kiállított 
számlákon szereplő kifizetett összeg, de 
legfeljebb 120.000 forint lehet.
A támogatások jogosultsági értékhatárhoz 
kötöttek. Egyedül élő, vagy egyedülál-
ló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500%-a 
(havi 142.500 forint), családos kérelme-
ző esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 460%-a (131.500 
forint).
A polgármester a november 24-ei testületi 
ülés egy másik napirendi pontjára is kitér 
bejegyzésében. Dr. Fülöp György emlé-
keztet arra, hogy az önkormányzatnak is 
meg kellett hoznia azokat az intézkedése-
ket, amelyek hozzájárulnak a problémák 
enyhítéséhez, és a lehető legkisebb mér-
tékűre csökkentik a kiadásokat. 
„A stratégiánk kialakításakor továbbra is 
lényeges szempont, hogy a racionalizálás 
ne eredményezzen leépítést, minőségrom-
lást, és garantálja a város zavartalan műkö-
dését, megőrizve a jól működő szociális el-
látórendszerünket” - írja posztjában, majd 
ismerteti az energiakrízissel kapcsolatos 
újabb intézkedéseket, melyekről a novem-
ber 24-i ülésen tárgyal a képviselő-testület.
E szerint a Derkovits Művelődési Központ 
épülete 2022. december 2. és 2023. február 
28. között zárva lesz. A csaknem 2000 m2 
alapterületű épület fűtési költsége ugyan-
is 3,8 millió forintról várhatóan 57 millió 
forintra emelkedne az új miniszteri hőren-
delet értelmében ebben a fűtési szezonban. 
A művelődési központ művészeti közös-
ségeinek foglalkozásai és az egyéb rend-
szeres összejövetelek a Széchenyi úti 
próbateremben, a Tiszaszederkényi Mű-
velődési Házban, illetve a Hamvas Béla 

Városi Könyvtár előadótermében lesznek, 
a dolgozók a napi feladataik ellátását az 
intézmény más telephelyein, illetve egyéb 
önkormányzati épületben végzik majd.
A tervezett döntés mellett szól, hogy a de-
cemberi feladatok nagyrészt az Adventi 
hangolódás programsorozathoz köthetőek, 
melyek szabadtéri rendezvények, tehát az 
épület bezárásától függetlenül megrendez-
hetők. A magyar kultúra napja alkalmából 
tervezett programok pedig az intézmény 
más épületeiben is megvalósíthatóak. A 
februári, elsősorban külső intézmények 
által szervezett programok (iskolai farsan-
gok, Eötvös-bál) esetében pedig az egyez-
tetést követően az érintettek, új helyszínt 
keresnek a rendezvényeiknek.
A Polgármesteri Hivatal távfűtési költsé-
geinek csökkentése érdekében meghosz-
szabbítják az egyébként is tervezett igaz-
gatási szünetet, ami azt jelenti, hogy 2022. 
december 23-ától 2023. január 8-áig lesz 
zárva a hivatal. A halaszthatatlan ügyek 
intézése érdekében azonban ügyeletet tar-
tanak.
„A fenti intézkedések életbelépéséhez a 
képviselő-testület döntése szükséges. 
Noha jogi lehetőségünk lenne rá, a közvilá-
gítást közbiztonsági okok miatt nem korlá-
tozzuk” - zárja bejegyzését a polgármester.

F.L.
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Az áram díját 8 hónappal számolva 40 ezer forinttal támogathatja az önkormányzat.

A földgáz díjtámogatása maximum havi 15 ezer forint lehet.

Marton Zsombor a díjjal.



Megkezdődött a karácsonyi adománygyűjtés
Egy hónap múlva karácsony. A különbö-
ző szervezetek saját profiljuknak megfe-
lelően szerveznek ajándékgyűjtést - tar-
tósélelmiszereket, ruhákat, játékokat, de 
vannak, akik bútorokat is elfogadnak.

A Tesco áruház az Élelmiszerbank önkén-
teseinek adott otthont a hétvégén, három 
napon keresztül 150 áruházban várták a 
tartósélelmiszer-adományokat.
- Tavaly 155 tonna adományt gyűjtöttünk 
- mondja Nagy-Peidl Adrienn, a Tesco kül-
ső kommunikációs menedzsere -, ez több 
mint 370.000 adag ételnek felelt meg. Aki 
most elmulasztotta ezt az akciót, annak 
is lehetősége van adományozni novem-

ber 30-ig áruházunk online felületén. Az 
összegyűjtött élelmiszereket az Élelmi-
szerbank az áruházak környékén műkö-
dő karitatív szervezetek segítségével még 
karácsony előtt eljuttatja a nélkülözőknek, 
illetve utána a leghidegebbnek ígérkező ja-
nuári hetekben.
Szilágyi Lia, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ családsegítője, és az Élel-
miszerbank egyik önkéntese elmondta, 
hogy idén leginkább tésztát és tartós tejet 
kaptak, de hoztak cukrot, lisztet, olajat is.

- Az elején lassan indult be az adományo-
zás - mondja Szilágyi Lia. - Azt tapasztal-
tuk, hogy kell egy kis idő. Ha az emberek 
látják, hogy már van a kosárban termék, 
akkor szívesebben raknak bele. Leginkább 
a családosok, és a középkorosztály az, aki 
adakozó, a fiatalok, idősebbek kevésbé.
Nagy Dániel egy-egy karton tejet, rizst és 
tésztát hozott az Élelmiszerbanknak.
- Fontosnak tartom, hogy adakozzunk a 
rászoruló családoknak - mondja Dániel. - 
Ahogy nekünk is jut az asztalra mindenfé-
le finomság az ünnepek alatt, úgy nagyon 
örülök, ha hozzá tudok járulni azoknak, 
akik nincsenek ilyen jó helyzetben.
Idén már 30 éve, hogy az MSZP tiszaújvá-
rosi szervezetének nőtagozata karácsonyi 

gyűjtést szervez. A felajánlásokat a Város-
gazda Nonprofit Kft. épületében, a Tisza 
úti piaccal szemben várják majd.
- December 5-étől 10-éig fogjuk az ajándé-
kokat gyűjteni - mondja Vendlerné Polyák 
Ilona főszervező. - Ebben lehetnek ruhák, 
gyermekjátékok, cipők, műszaki cikkek, 
de lehetnek bútor felajánlások is, amelye-
ket majd telefonos segítséggel továbbítunk 
az igénylők részére.
A Hunyadi iskolában is szervezik már a 
szokásos, immáron 15 éves hagyományú 

cipős doboz ajándékgyűjtést.
- Általában mesekönyveket, játékokat hoz-
nak a szülők - mondja Markovicsné Sza-
bó Enikő intézményvezető -, de előfordul, 
hogy ruhákat is tesznek a csomagba. Az 

osztályfőnökök ajánlanak az osztályukból 
legjobban rászoruló gyerekeket, így sze-
mélyre szabottan, nekik állítjuk össze az 
adományokból a kis cipős dobozokat.

Surányi P. Balázs

A hétvége számokban
• Összesen 241 231 kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze az ország 334 áruházában.
• Ebből 48 246 darab, egyenként 5 kilogrammos élelmiszercsomag készül, tehát per-
cenként 30 darab pakk összeállításához szükséges mennyiség jött össze.
• A csomagok általában lisztet, cukrot, tésztát, rizst, konzerveket, olajat, tartós tejet, 
édességet és adott esetben bébiételt tartalmaznak.
• Súly alapján száraztésztát adományoztak a legtöbben, összesen 47 925 kilót, de szép 
mennyiség érkezett konzervekből, rizsből, tartós tejből és édességből is.

Lezárult a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza
Lezárult a 2022. évi népszámlálás máso-
dik, számlálóbiztosi szakasza. A szám-
lálóbiztosok az elmúlt egy hónapban 
több mint 2 millió személyi kérdőívet 
rögzítettek és 5 millió címet ellenőriz-
tek. Azok, akik eddig nem tettek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, 
pótösszeírás keretében november 21. és 
28. között, a települési jegyzőt felkeres-
ve tölthetik ki a népszámlálási kérdőí-
vet.

November 20-án lezárult a 2022-es nép-
számlálás számlálóbiztosi szakasza. A 
mintegy 23 ezer számlálóbiztos ország-
szerte 5 millió címet, ezen belül 4,6 mil-
lió lakcímet, illetve további mintegy 400 
ezer egyéb címet, például nyaralót, üres 
telket, valamint különféle intézmények 
címét ellenőrizte. A számlálóbiztosok kö-
zel 1,5 millió címen írták össze a lakások 
jellemzőit, és 2,2 millió személyi kérdő-
ívet töltöttek ki az adatszolgáltatók köz-

reműködésével. Az internetes önkitöltési 
szakaszban rögzített 7 millió kérdőívvel 
együtt már 9,2 millió személyi kérdőív ér-
kezett be a népszámlálás rendszerébe.
- Büszkék vagyunk arra a szakszerű és el-
hivatott munkára, amelyet a számlálóbiz-
tosok az elmúlt egy hónapban végeztek 
- nyilatkozta Kovács Marcell, a KSH nép-
számlálási projektvezetője. - A számláló-
biztosok nagyon fontos szerepet töltöttek 
be a népszámlálás során, hiszen a háztar-
tások jelentős része az ő segítségükkel vett 
részt az adatgyűjtésben. A népszámlálás 
végrehajtásának ők voltak a főszereplői, 
áldozatos tevékenységük elengedhetetlen 
volt a népszámlálás sikeres lebonyolítá-
sához. Köszönjük a háztartások együtt-
működését is. A visszajelzések alapján a 
többség megértő volt a népszámlálással, 
az adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, és 
támogatták a számlálóbiztosokat munká-
juk elvégzésében.
A válaszadás a népszámlálásról szóló 
törvény értelmében kötelező. Azok, akik 

korábban, az online adatszolgáltatási idő-
szakban nem tettek eleget adatszolgáltatá-
si kötelezettségüknek, és a számlálóbizto-
soknak sem sikerült elérniük a november 
20-án zárult összeírói időszakban, pótösz-
szeírás keretében november 21. és 28. kö-
zött, a települési jegyzőt felkeresve tölthe-
tik ki a népszámlálási kérdőívet.
A pótösszeírás lebonyolításáról a jegyzők 
gondoskodnak. Kijelölik, hogy a polgár-
mesteri hivatalban mikor és hol tudnak je-
lentkezni az adatszolgáltatók. A pótössze-
írás során - a számlálóbiztosi szakaszhoz 

hasonlóan - a kérdőíveket számlálóbizto-
sok töltik ki az adatszolgáltatók válaszai 
alapján. Az adatszolgáltatás a lakáskérdő-
ív kitöltésével indul, majd a személyi kér-
dőívek következnek, utóbbiból annyit kell 
kitölteni, ahány személyt korábban nem 
írtak össze: ha valamennyi személy kima-
radt, akkor a lakás kérdőív mellett minden 
személyről készül személyi kérdőív.
Aki megtagadja a válaszadást, közigazga-
tási eljárás keretében akár 200 ezer forint 
pénzbírsággal is sújtható.

(Forrás: KSH)
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A számlálóbiztosok 2,2 millió személyi kérdőívet töltöttek ki.

Nagy Dániel fontosnak tartja, hogy mindenkinek jusson valami az asztalára.

Szépen gyűltek az adományok. 



Nyílt kártyákkal a nyílt napokon
Évek óta hagyomány, hogy a kö-
zépiskolák néhány napra megnyit-
ják kapuikat a továbbtanulni vágyó 
nyolcadikosok és szüleik előtt. Idén 
is bepillantást nyerhettek a két he-
lyi középiskola mindennapjaiba, 
előadásokon, nyílt órákon ismer-
hették meg a képzési rendszert és a 
felvételi követelményeket.

183 fő regisztrált a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium és Kollé-
gium idei nyílt napjára. A nyolcadi-
kosoknak a középiskolás tanulók is 
meséltek a diákéletről, a gimnáziumi 
élményeikről, sporteseményekről és 
táborokról.
- Azért jöttem ma el, mert kíváncsi 
voltam, hogy megy a felvételi, és 
hogy szerezzek egy kis tapasztalatot 
- kezdi a nyolcadikos Riczu Nóra. - 
Két testvérem is ide járt, így már sok 
mindent tudok a gimiről, viszont volt 
olyan tagozat, amiről most hallottam 
először.

- Nagy volt az érdeklődés a nyílt 
óráinkra, amit sok tantárgyból meg-
hirdettünk - mondja Péter Levente, a 
gimnázium intézményvezető-helyet-
tese. - A 2023/24-es tanévben négy 
osztályt indítunk, szokás szerint a hat 

évfolyamos képzésünket, az általános, 
4 évfolyamos, A betűjelű képzést, in-
dul a B osztályunk is, 17 fő matema-
tika, 17 fő digitális kultúra tagozati 
bontással, illetve indul még a nyelvi 
tagozatunk is, az E osztály. Ha valaki 
itt szeretne továbbtanulni, központi 
felvételi vizsgát kell tennie, erre de-
cember 2-ig jelentkezhetnek a diákok, 
de a tanulmányi átlagot is figyelembe 
vesszük. Ez annyiban változott, hogy 
eddig minden tantárgyi eredményt 
kértünk, most viszont a későbbi érett-
ségi tantárgyakra koncentrálunk, tehát 
a matek, a magyar nyelv és irodalom, 
a történelem, az idegen nyelv, vala-
mint a digitális kultúra eredményeire 
vagyunk kíváncsiak.
Az SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Technikum és Szakképző Iskola 
expójára is több mint 150-en jöttek 
el. A szülői értekezlet után a brassais 
diákok nyílt műhelyekben mutatták 
meg, mivel dolgoznak az órákon, és 
hogyan működnek a különféle szer-
számok és gépek.
- Mindhárom jelentkezésemet ebbe 
az iskolába fogom beadni, elsősorban 
az informatika, a gépészet és az elekt-
rotechnika érdekel - meséli Szakál 
Dániel általános iskolás diák. - Az a 

legfőbb célom, hogy szakmát és érett-
ségit is szerezzek.
- 2023 szeptemberétől új képzésként 
indítjuk az ipari informatikai techni-
kust a korábbi informatikai rendszer 
és alkalmazáskezelő szakma he-
lyett - mondja Pázmándi Henriett, a 
Brassai igazgatója. - Az ipar igénye-
inek teszünk eleget ezzel a váltással. 
Továbbra is a hegesztő és a villany-
szerelő szakunk a legnépszerűbb, de 
vannak lányos szakmáink is, például 
a szociális ápoló és gondozó szak. 
Akik ezen tanulnak, duális partnernél 
tölthetik a gyakorlatot, ez esetben a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pontnál. A duális képzésünk minden-
kinek hasznos, a gyerekek ösztöndí-
jat kapnak, és vállalati környezetben 
szereznek tapasztalatot, valamint 
partnereink nem titkolt célja, hogy 
szakember utánpótlást biztosítsanak 
maguk számára. Nálunk a felvételi-
hez a hetedikes és a nyolcadik féléves 
eredményre lesz szükség, az érettsé-
gi tantárgyak eredményeit vesszük 
figyelembe. Emellett pályaalkalmas-
sági és foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat, valamint motivációs be-
szélgetés is vár az ide jelentkezőkre.

venna

A fákkal, az erdővel ismerkedtek
Idén tavasszal indult az országos 
VárosFa Program, amiben Tiszaúj-
város is részt vesz. Két részből áll 
a projekt, interaktív előadásokat 
tartottak az Északerdő Erdőgaz-
dálkodási Zrt. két erdei iskolája, a 
Csanyik Erdőház Erdészeti Erdei 
Iskola és a Bagoly-vár Erdészeti 
Erdei Iskola szakemberei a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola negyedikeseinek. 
Faültetéssel folytatódik a program, 
harminc fát ültetnek el még az idén. 
A kezdeményezés a MOL-Új Euró-
pa Alapítvány Neked Zöldül prog-
ramsorozatának része.  

- Nagyon tetszettek azok a tárgyak, 
amik fából készültek - mondta Ká-
kóczki Borbála, a katolikus iskola 
negyedikese. - Fából lehet dobozt, 
teknőt, sodrófát vagy fakanalat is csi-
nálni.
A játékos fogalakozások jól beleil-
leszthetőek az általános iskolások ta-
nulási folyamatába. 
- A negyedik osztályosok már az a 
korosztály, akik ismerik ezt a témát, 
tanultak róla és ügyesen hozzá is tud-
tak szólni - mondta Horváth Tünde, 
a katolikus iskola tanítója. - Sokat 
jelentenek ezek a rendhagyó órák, 
hiszen játékosan tanulnak. Megfog-
hatták a fákat, leveleket, terméseket. 

Minél több érzékszervet vonunk be 
egy tanulási folyamatba, annál bizto-
sabban rögzülnek az ismeretek.
A két erdei iskola szakemberei szem-
léltetőeszközöket is hoztak.
- Elsősorban a különböző fafajokkal 
ismertettük meg a gyerekeket - nyi-
latkozta lapunknak Rencsiné Ágh 
Márta erdőmérnök. - Próbáltuk a 
mai műanyag világot szembeállítani 
a természetességgel. Hoztunk olyan 
használati tárgyakat, amikről nem 
is gondolták, hogy akár természetes 
anyagból is készülhetnek. Érdekes 
volt nekik a fából készült karóra vagy 
a karácsonyfadísz, de a konyhai esz-

közöket is szívesen próbálgatták.
A VárosFa programhoz az előadások 
mellett faültetés is kapcsolódik. 
- Amennyiben az időjárás engedi, elő-
reláthatóan december elsején fogjuk 
elültetni a projektben szereplő 30 fát a 
város négy területén - tudtuk meg Tö-
rök Lászlótól a Polgármesteri Hiva-
tal városüzemeltetési munkatársától. 
- Idén már 50 darabot telepítettünk a 
Zöldülő Tiszaújváros program kere-
tén belül, illetve az éves fatelepítési 
tervben további 20 egyed szerepel. 
Ezeket már a Városgazda Kft. mun-
katársai elültették. 

ema 

Játssz velünk 
művészetet!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és 
Óvoda idegen nyelvi munkaközössége nyolcadik alka-
lommal rendezte meg a Play with us - játékos angol 
nyelvi csapatversenyt. Az idei tanévben a verseny té-
mája a művészet volt.

A megnyitón 3.a osztályosaink egy vidám angol nyelvű 
dallal és színes tánccal köszöntötték a megjelenteket. A 
regionális csapatversenyen öt iskola 81 két tanítási nyelvű 
alsó tagozatos tanulója vett részt. A Play with Us - Play 
with Art verseny célja a kreativitás fejlesztése, az isko-
lában megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkal-
mazása volt. A verseny összeállítása során különböző 
nehézségi szintű, és a művészetekhez változatosan kap-
csolódó színes feladatokkal igyekeztünk szórakoztatóvá 
és izgalmassá tenni a versenyzőinknek ezt a délutánt. Az 
eredményhirdetésen a dobogós helyezést elért csapatokat 
angol nyelvű olvasmányokkal és ajándékokkal díjaztuk az 
MM Publications könyvkiadó jóvoltából. Amíg a tanulók 
a versenyfeladatok megoldásán szorgoskodtak, hagyo-
mányteremtő jelleggel műhelymunkára hívtuk a felkészí-
tő pedagógusokat, melynek témáját a tehetséggondozás 
aktuális kérdései adták. A szakmai beszélgetést Kormos 
Dénes, kutató-fejlesztő szakpedagógus, a ME Tanárképző 
Intézet óraadó oktatója, a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság elnökségi tagja vezette. A közel másfél órás tapasz-
talatcserén szó esett a tehetségkép alakulásáról, a tehetség-
keresés és tehetségazonosítás lehetőségeiről. A résztvevők 
megismerték a képességfejlesztés és a tehetségfejlesztés 
közötti különbséget, majd ötleteket meríthettek a tehetség-
gondozás és a tehetségsegítés lehetőségeiből. A beszélge-
tés lezárásaként az elérhető erőforrásokról, valamint né-
hány Magyarországon működő tehetséggondozást segítő 
szervezetről volt szó. Intézményünk akkreditált kiváló 
tehetségpont, ahol nagy súlyt fektetünk arra, hogy felfe-
dezzük a tehetségígéreteket, és támogatjuk őket pozitív 
személyiségjegyeik erősítésében, a kapott talentumaik ki-
teljesítésében. Tartalmas délutánt töltöttünk együtt mind-
annyiunk épülésére.

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Szalagavató 
az Eötvösben

Öt osztály diákjának tűzték fel pénteken a szalagot, 
ekkor rendezték az Eötvös gimnázium szalagavató ün-
nepségét a Derkovits Művelődési Központ színházter-
mében. Két előadást is tartottak, mindkettőt keringővel 
nyitották és zárták. Az ünnepélyes szalagtűzés után a 
végzősök a gimnáziumi éveiket felelevenítő vidám mű-
sorokkal, paródiákkal, zenés-táncos produkciókkal lép-
tek színpadra. 

A 12. H osztály keringője

2022. november 24. 5. � Oktatás

Ösztöndíjat is kapnak a duális képzés-
ben résztvevők.

Rendhagyó környezetismereti óra a katolikus iskolában.

A nyolcadikosok élesben, működés közben láthatták a gépeket, szerszámokat.



A magyar rajzfilmet ünnepelték
A Pannónia Filmstúdió hatvan-
ötödik születésnapja, Bálint Ágnes 
dramaturg születésének századik 
évfordulója, valamint a tavaly el-
hunyt Kossuth-díjas rajzfilmren-
dező, Jankovics Marcell munkás-
sága határozta meg a IX. Országos 
Rajzfilmünnepet. A hétvégén me-
gyénként 5-7 helyszínen - többek 
között Tiszaújvárosban is - a kísé-
rőrendezvényekkel párhuzamosan 
ingyenes vetítéseket szerveztek ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. 

Városunk idén először csatlakozott 
az eseményhez. November 18-án 
délután kortárs magyar stúdiók mun-
káival találkozhatott a felnőtt korosz-
tály a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
előadótermében. Tóth Roland Is-
tók című animációs filmje, a Lugo-
si Béla életét feldolgozó alkotás, a 
Bela, M. Tóth Géza Oscar-díjra je-
lölt rövidfilmje, a Maestro, valamint 
az Albert, az Otthon és A kozmosz 
nagykövetei animációk szerepeltek a 
programban, amelyeket másnap déle-

lőtt Bálint Ágnes klasszikusai, a Vi-
zipók-csodapók, a Frakk, a macskák 
réme, a Futrinka utca lakói, valamint 
a Mazsola és Tádé követtek a gyer-
mekek nagy örömére. A mesés hétvé-
ge részleteiről Ujjné Tellér Gabriella 
gyermekkönyvtáros számolt be la-
punknak:
- Minden helyszín egy listából maga 

választhatta ki, hogy milyen filmeket 
szeretne vetíteni. A kiválasztás so-
rán szem előtt tartottuk azt is, hogy 
melyek azok az ismertebb alkotások, 
amelyekre az érdeklődők biztosan fo-
gékonyak, és szerettünk volna olyan 
filmeket is bemutatni, amelyek ke-
vésbé ismertek - ezek között voltak 
díjnyertesek is. Mi most a vetítések 
közösségteremtő erejét próbáltuk 
meg kihasználni, ezért is szerveztünk 
egyrészt olyan programot, amelyre 
családokat vártunk, másrészt olyat 
is, amelyre az óvodás csoportok jöt-
tek. Majdnem nyolcvan gyereket 
köszönthettünk a könyvtárban. A 
filmvetítések mellé kísérőprogramo-
kat is beillesztettünk: rajzpályázatot 
hirdettünk, amelyen nagyon sokan 
részt vettek, az óvodásoknak szóló 
programok után pedig egy interaktív 
meseprogramot is tartottunk a gyere-
keknek.

Ördögh István

Adventi hangverseny
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma sze-
retettel meghívja a tisztelt városlakókat és minden kedves 
érdeklődőt a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus 
Templomba a 2022. december 7-én 18 órától kezdődő 
Adventi hangversenyre, melyet a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány rendez. 
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola és Óvoda, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános Iskola, a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, 
a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai, továb-
bá a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégi-
um kórusa. 
A hangversenyre a belépés díjtalan.

Makrai Marianna
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának 

elnöke 

Növendékhangverseny
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneisko-
lája értesíti a zenekedvelő közönséget, hogy 2022. de-
cember 1-jén, csütörtökön 16.30 órától Növendékhang-
versenyt rendez a zeneiskola hangversenytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a zeneiskola fel-
lépő növendékei és felkészítő pedagógusai.

Markovicsné Szabó Enikő 
intézményvezető

6. � Zene/Kultúra 2022. november 24.

Részlet Tóth Roland „Istók” című animációs filmjéből.

Családostul érkeztek a gyerekek a vetítésre.



November 24., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Év végi támogatások - TOP 100 - Play with 
us a református iskolában - Erdőpedagógia - Ünnepek-
re hangolódunk - Jótékonysági akciók karácsony előtt 
- Megszűnnek a Szép-kártya zsebei - Mire figyeljünk? 
Közlekedés télen - Nánási Balázs Emlékverseny - Ko-

sárlabda 

Hétről-Hétre: Rajzfilmünnep - Szalagavató - Díjnyertes 
fotósok - A gombfelvarrástól a szoknyáig: varrótanfo-

lyam Tiszaszederkényben - Labdarúgás 
Utána a testületi ülés ismétlése

November 25. péntek
18:00 B4 híradó  

November 28., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Phoenix KK - 

KTE-Duna Aszfalt U23 bajnoki kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

November 30., szerda
18:00 HétHatár: Önkormányzati rezsitámogatás - Ün-
nepi csomagcsúcs - Koripálya a téren - Karácsonyi be-
vásárlás - Adathalászok, online csapdák - Kapni jó, ad-

ni még jobb -  KEF ünnep

18:15 Hétről-Hétre: Advent első vasárnapja - Újra 
együtt: Év végi rendezvények - Adventi hangversenyre 

hangolódva - Sport

December 1., csütörtök
18:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

A szépség hatvanhárom pillanata
Inkább riporteri beállítottságú fo-
tósnak tartom magam - vallja Mur-
vai György fotóművész, akinek hat-
vannyolcadik egyéni kiállítása nyílt 
meg a Városi Kiállítóteremben. 

A Nemzetközi Fotóművészeti Szö-
vetség által kitüntetett alkotó az erdé-
lyi Felsővisóban született 1940-ben, 
majd 2001-ig egy partiumi kisváros-
ban, Nagykárolyban élt - abban az 
évben költözött Miskolcra. Középis-
kolás kora óta szenvedélye a fotózás, 
felvételeit idáig százötvennél is több 
romániai és nemzetközi kiállításon, 
többek között az Egyesült Államok-
ban, Szingapúrban, Brazíliában, Né-
metországban és Franciaországban is 
láthatta a közönség. Fotóit rendszere-
sen közölték és közlik ma is különbö-
ző lapokban, tizenöt alkotása húsz éve 
„járja a világot” képeslapok formájá-
ban. Alkotótevékenységének mozga-
tórugójaként azt a fajta szellemiséget 
említi, amit szülőföldjének csodálatos 
világa alakított ki benne.
- Mindent megörökítek, amit szép-
nek látok, azt szeretném megmutat-
ni, hogy a világ tele van csodákkal 
- mondja.
A most kiállított, hatvanhárom csoda 
között egyebek mellett portrékkal, 
csendéletekkel és népszerű kirándu-
lóhelyekkel is találkozhatnak az ér-
deklődők.
Murvai György „Fénnyel írtam” című 
fotókiállítása december 6-áig látogat-
ható a Városi Kiállítóteremben.

Ördögh István

A 30 éves Bokréta 
újabb aranya

A Bokréta Citerazenekar november 20-án a Kórusok Or-
szágos Tanácsa által rendezett Aranypáva Országos Nép-
zenei Minősítőn vett részt. A zsűri döntése alapján a zene-
kar arany minősítést kapott. A minősülések az együttesek 
folyamatos munkáját, szakmaiságát tükrözik. Immáron ez 
a nyolcadik arany minősülésünk.
A zenekar tagjai: Vajda Gábor, Váradi Imréné, Szabó 
János, Oláh Dezsőné, Bánné Oláh Márta, Járási Zoltán, 
Trungel Panna, és az együttes vezetője, Oláh Dezső.
A zenekar ezúton köszöni mindazoknak, akik részt tud-
tak venni az együttes 30 éves ünnepi műsorán november 
4-én. Külön köszönet a vendégszereplőknek: Mezei Virág 
Népdalkör, Emődi Pincegazdák. A zenekar vezetője hálá-
san köszöni a zenekari tagok áldozatos munkáját, a volt 
ÁMK dolgozóinak, vezetőinek, a Derkovits Művelődési 
Központ dolgozóinak, vezetőjének, és Tiszaújváros ön-
kormányzatának, képviselő-testületének a támogatását.
További munkájukra, életükre a Jó Isten áldását kívánja:

Oláh Dezső, zenekarvezető

2022. november 24. 7. � Kultúra

A zenekar a jubileumi fellépésen.

Három szépség a hatvanháromból.

Murvai György saját kiállításán is dolgozott.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. november 30-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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.

Az ülés napirendi pontjai:

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

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. november - december
November Helye Ideje Kinek a részére

28.                        
hétfő

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

29.                        
kedd

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

30.                        
szerda

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

December Helye Ideje Kinek a részére

01. 
csütörtök

Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

02. 
péntek

Kazinczy ház 
(Gimnázium) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 

étkező

05. hétfő
Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon

Tiszaparti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

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

07. szerda

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 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 

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

08. 
csütörtök

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés

12. hétfő
Kazinczy ház 

(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

13. kedd Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

14. szerda
Kazinczy ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők
15. 

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

19. hétfő

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezésmegrendelés

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

kezésmegrendelés

20. kedd Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-15.00

Minden gimnáziumban 
étkező

21. szerda

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezésmegrendelés

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)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

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

zott étkezésmegrendelés

Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-15.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Bezár a gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Városközponti piac és vásárcsarnok területén 
a lakossági gombavizsgáló 2022. december 
1-től zárva tart.
Utolsó nyitvatartási nap: 2022. november 30. 
(szerda) 18:00-20:00 óra
Várható nyitás: 2023. április (időjárás függvé-
nyében)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

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

1. járat 2022. november 27. (vasárnap) 16.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
18.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
2. járat 2022. december 4. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszaszeder-
kényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
3. járat 2022. december 11. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszaszeder-
kényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból
4. járat 2022. december 18. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor utcai megállóból

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

Jelöltállítás, tisztújítás
Tisztelt Horgászok!
A Zabos Géza Horgász Egyesület tisztségviselőinek mandátuma 2023 februárjában 
lejár, ezért 2023. február 18-án 7.30 órától (a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont Központi éttermében) tisztújító közgyűlést tartunk. 
A Vezetőség a 2022.11.4-i ülésén - az alapszabály és a választási szabályzat előírásai-
nak figyelembevételével - a jelölés és választás előkészítésére 5 fős Jelölő Bizottságot 
kért fel, melynek tagjai: Balázs Tibor elnök, Kerékgyártó István, Lády József, Márton 
Károly, Orosz Attila. 
A jelölőlisták 2022. november 19-től megtalálhatóak a Jelölő Bizottság tagjainál, illet-
ve nyitvatartási időben az alábbi helyeken:
„Dugó” Horgászbolt Polgár, Báthori u. 2.
Kiskerék Barkácscentrum és Horgászbolt Tiszaújváros, Piramis Üzletház.
Kiskerék Barkácscentrum és Horgászbolt Sajószöged, Ady u. 33.
„Sajó” Horgászbolt Tiszaújváros, Lévay u. 68.
ZGHE Iroda Tiszaújváros, Bartók B. út 7. 
A jelölési és választási szabályzat elérhető az egyesület honlapján, a Bizottság tagjai-
nál és az egyesület irodájában. 
Kérem a horgásztársakat, hogy éljenek jelöltállítási és választási jogukkal!

Balázs Tibor elnök
Jelölő Bizottság 

Játékot, ruhát gyűjtenek
A B-A-Z Megyei Területi Szövetség MSZP Tiszaújvárosi Szervezete és 
Nő- és Nyugdíjas tagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, valamint te-
lefonos bejelentés alapján bútor- és egyéb háztartási eszközöket közvetít 
a rászorultak számára. 
A gyűjtés 2022. december 5-től - 10-ig, minden nap 9 órától 18 óráig 
tart a  Tisza út 2/c szám alatt.
A szervezők bíznak abban, hogy az adományok által hozzájárulhatnak az 
ukrán és a helyi nehéz helyzetben levő családok, gyermekek életkörül-
ményeinek javításához.  

Garázs kiadó
18 m2-es garázs kiadó Tiszaúj-
városban a SPAR mögött. Akna, 
padlás, áram, előtető, 3 zár van. 
Egy havi kaució szükséges. 
Érdeklődni: 06-20/886-8103

2022. november 24. 9. � Közlemény/Hirdetés



Maratonfutás az eredeti helyszínen
Az ókori Görögországban még elég hiá-
nyosak voltak a telefonvonalak, így Ma-
rathontól Athénig kellett futnia annak 
az üzenethordozónak, aki hírt adott a 
perzsák feletti győzelemről. A jelenkor-
ban a klasszikus, athéni maratonfutást 
november második vasárnapján szok-
ták rendezni Görögországban. Idén há-
rom tiszaújvárosi versenyző teljesítette a 
távot, Pap-Csákvári Judit 3 óra 47 perc 
alatt, Hajas Gábor 5 óra 29 perc alatt, 
Pap Zsolt pedig 5 óra 35 perc alatt.

- Nagyon régóta jártok futóversenyekre. 
Az, hogy Görögországban maratont fussa-
tok, hogy került a bakancslistára?
Pap-Csákvári Judit: Úgy gondoltam, 
hogy a fiúknak kell egy kis motiváció ah-
hoz, hogy folyamatosan edzésben legye-
nek. Ha benevezünk valahová, szíveseb-
ben futnak. Várható volt, hogy még jó lesz 
az időjárás, és kihívás lesz a terep, mert ne-
héz pálya. Eddig sík pályákat választottunk 
maratonon, és arra gondoltam, vigyünk 
bele egy kis csavart, hogy szép helyen is 
fussunk, de egy kicsit nehéz is legyen.
Hajas Gábor: Ha tudja az ember, hogy 
ott van előtte egy maratoni táv, amit le kell 
futnia, akkor bármilyen rossz idő van, vagy 
sötét, hideg van, esik az eső, akkor is ki 
kell menni, és edzeni kell. Ha valami célért 
dolgozunk, akkor könnyebbek az edzések.
- Mi volt nehéz ebben a pályában, hogy 
képzeljük el a terepviszonyokat?
P.-Cs. J.: A 8. kilométertől 32-ig emelke-
dett.
H. G.: Nekem ez a 13. maratonfutásom 
volt, ez volt magasan a legnehezebb pálya. 
Meleg volt, a pálya pedig brutális, a 42 ki-
lométerből körülbelül 30 kilométer emel-
kedő. 25 fok volt, és végig tűzött a Nap.
- Milyen volt, amikor megérkeztetek Gö-
rögországba, és hogy kezdődött a verseny?
Pap Zsolt: Volt egy hatalmas expó egy 
sportcsarnokban, 18.000 nevező volt. Fel-
vettük a rajtszámot, és a verseny napján 
buszokkal vittek ki minket.
P.-Cs. J.: Hat helyről indítottak buszt, és 
egy busz csak egyszer fordulhatott, mert az 
egész utat lezárták. Csak azok közleked-
hettek, akik a logisztikát csinálták, a fris-
sítőket szállították. Az elmúlt 4 év során 
a legjobb futott időd alapján osztanak be 

blokkokba. 10 blokk volt, és úgy indították 
az embereket, hogy minden blokknak kü-
lön rajtceremóniát tartottak. Egy-egy blokk 
között 2 perc különbség volt. A lassúbbak 
indultak hátulról, az elit rajtolt elölről, 
hogy ne kelljen kerülgetni a lassabbakat.
- A történelemkönyvből úgy emlékszem, 
hogy a hírvivő befutott, annyit tudott még 
mondani, hogy győztünk, és meghalt. Ti mit 
éreztetek, amikor célba értetek?
P.-Cs. J.: A fiúk jobban megszenvedték, 
de én nagyon élveztem, mert óvatos duhaj 
módjára nagyon lassan kezdtem. Maradt 
erőm, és az utolsó 10 kilométeren vigyo-
rogtam, mint a vadalma. Az utolsó 5-ön 
meg hol könnyeztem, hol nevettem, mert 
minél közelebb voltam a célhoz, annál in-
kább lehetett hallani a stadion morajlását. 
Tehát egy fantasztikus élmény volt. Több 
sorban álltak az emberek az utolsó kilomé-
teren a kiszalagozott útvonal mellett. Min-
denki bravózott, volt, aki leolvasta a neve-
met a rajszámról, és akkor még a nevemet 
is kiabálták, tehát szenzációs volt, nagyon 
jó volt célba érni.

P. Zs: Én nagyon elfáradtam, fájt minde-
nem, de a befutó óriási élmény volt, még 
én is megkönnyeztem.
H. G.: Örültem, hogy sikerült ezt a ne-
héz pályát legyőzni. Bár sokan kérdezik 
azt, hogy tényleg gondoltam volna, hogy 
megcsinálom, de nem volt kérdés, hogy 
megcsináljuk. Olyan opció nincs, hogy az 
ember megáll, mert fáj neki, akkor is be 
kell érni célba. Katarzis nem volt, viszont 
tényleg az ember átérzi azt, amikor a stadi-
onba befut, hogy annak idején az 1896-os, 
első athéni olimpiának a maratonfutói is 

ide futottak be. Hatalmas volt a hangulat, 
rengetegen voltak a célvonalon, mindenki 
mosolygott, tehát igazából maga a helyszín 
volt az, amit nagyon élveztem. De abban a 
pillanatban inkább az villant át a fejemben, 
hogy de jó, hogy vége van.
- Volt olyan holtpont, amikor nagyon har-
colni kellett, hogy folytassátok?
P. Zs.: A 24. kilométernél éreztem ilyet, ott 
nagyon meredek emelkedő volt, az nagyon 
kemény volt, megszenvedtem. De hihetet-
len hangulatot csináltak, nagyon jól meg-
szervezve. Több mint 12.000 ember futott 
be! És nagyon sok volt a magyar.
P.-Cs. J.: A futók talán 30 százaléka kül-
földi, tehát többnyire be is mondták, ha 
nem görög futott be. Nyilván őket is éltet-
ték, de a külföldieket is nagyon.
P. Zs.: Vicces feliratokat is raktak ki, hogy 
„Tudtad, hogy aki először lefutotta, bele-
halt?”
H. G.: Holtpont inkább rövidebb verseny-
nél van, ahol az ember elég magas pul-
zusszámmal tolja, és valahol át kell, hogy 
rúgja magát egy fájdalmi ponton, aztán 
megint megy neki a futás. A maraton az 
folyamatosan fáj, inkább ahhoz tudnám 
hasonlítani, mint amikor az ember elindul 
két viszonylag középnehéz szatyorral a 
boltból és a feladat az, hogy ezt a szatyrot 
nem teheti le, bármennyire fáj a keze. Az 
első 2 kilométeren egyáltalán nem húzza, 
mert amúgy annyira nem nehéz, de már 5 

kilométer után jobban húzza, 10 kilomé-
ter után még jobban, és így tovább. Egyre 
jobban fáj, de sosem az az elviselhetetlen 
fájdalom, hogy most itt nekem azonnal le 
kell ülnöm, viszont tudom, hogy amíg cél-
ba nem érek, ez a fájdalom csak növekedni 
fog. Erre kell igazából fejben felkészülni, 
hogy az ember tudja azt, hogy körülbelül 
hol kezd el majd kicsit jobban fájni, hol 
lesz az, amikor már nagyon fáj, de nem 
csak a láb, hanem akkor már minden. Fáj 
a csuklyás izom, a hát, a váll, mert ugyebár 
az ember futó pozícióban tartja magát. Ha 
ezt elrendezted magadban a rajt előtt, és 
elég kemény vagy fejben, akkor meg tudod 
csinálni.
- Mennyi ideig tart kipihenni egy maratont, 
másnap hogy érzitek magatokat?
P.-Cs. J.: Lefelé nehéz menni a lépcsőn, 
de ez is csak azért van, mert nem vagyunk 
hozzászokva a szintes futásokhoz. Más sík 
pályán futni, meg más volt ott a megterhe-
lés az izomnak.
P. Zs.: De azóta már voltunk futni. Készü-
lünk a következőre.
H. G.: Azért tud ez még fájni jó pár napig, 
de a legjobb az, hogy tényleg nem kell már 
több futólépést megtenni, mert az ember 
leülhet, és ehet végre valami olyat, ami 
nem banán, meg nem édes zselé, vagy édes 
ital, amitől az embernek a gyomra már ki 
van készülve egy maraton végén.

Surányi P. Balázs

Nánási Balázs emlékére versenyeztek
Egyetemistaként rengeteg időt töltöt-
tem a Tifit SC konditermének falai kö-
zött. Legtöbbször a terem tulajdonosa, 
Nánási Balázs is ott volt, edzést tartott 
vagy éppen az ismerősökkel beszélge-
tett. Amikor találkoztunk, jókedvűen, 
mosolyogva köszönt rám és mindig volt 
hozzám egy-két motiváló, segítő, kedves 
szava. De nem csak én emlékszem rá jó 
szívvel, az idei teltházas Tisza-Kupán 
mindenki őt ünnepelte.

Sok-sok éve rendeznek Tisza-Kupát vá-
rosunkban, ám az idei más volt, mint a 
többi. Lassan egy éve, hogy a Tiszaújvá-
rosi Fitness Sport Club alapítója, Nánási 
Balázs tragikus hirtelenséggel elhunyt, 
idén rá emlékeztek korábbi tanítványai 
és kollégái. A versenyre 19-en neveztek, 
testépítés, men’s physique, bikini fitness 
és bodyfitness kategóriában, tiszaújvárosi 
sportoló nem volt közöttük. A legtöbben 
kezdők, ez volt az első versenyük. Sokukra 
egykor a mesteredző figyelt fel.
- Négy éve döntöttem úgy, hogy kipróbá-
lom magam - meséli Szirmai Nikoletta, 
akit Balázs családja készített fel a verseny-
re. - Iskolába jelentkeztem, és ott jött a mai 
emlékverseny lehetősége. Sajnos a tanár 
úrral már nem találkoztam, de a családját 

ismerem, ők buzdítottak arra, hogy indul-
jak a versenyen. Nem egyszerű sport, csa-
lád és munka mellett elég nehéz, de el kell 
fejben dönteni a célokat, akkor működik.
Míg a művelődési központ tükrös termében 
pózokat gyakoroltak és készültek a ver-
senyzők, a nézőtéren a nagy múltú sporto-
ló régi tanítványai nosztalgiáztak az együtt 
töltött évekről és a közös edzésekről.
- 35 éve ismertük egymást, az első tanít-
ványai közé tartozok - kezdi Mengyi Raj-
mund. - Szinte gyerekként kerültem a sport 
világába, második apukámként tekintek rá. 
A több mint 30 év alatt rengeteg mindent 
átéltünk, vegyesek az élmények, hiszen 
egy edző és tanítványa kapcsolatában van-
nak néha nehéz idők, de persze sok boldog, 
vidám időt is töltöttünk együtt, mindenre 
szívesen emlékszem vissza. A nevetése a 
mai napig a fülemben cseng, sokat bolon-
doztunk, nevettünk együtt.
A Tifit SC és az EFI Fitness Iskola közö-
sen szervezte meg az emlékversenyt, ezzel 
tisztelegve a neves edző 40 éves munkás-
sága előtt. Az indulók az ő tiszteletére áll-
tak fel idén a színpadra, a szervezők pedig 
úgy fogalmaztak, megőrzik és továbbvi-
szik mindazt, amit a tréner az elmúlt évti-
zedekben a sportágban felépített.
- Nehéz volt számomra, de tudtam, hogy 
vagyok olyan erős és meg tudom csinálni 

ezt a versenyt - mondja elérzékenyülve Ná-
násiné Tóth Ibolya, a Tifit SC elnöke. - A 
férjem a tanítás mellett mindig választott 
ki embereket, akiknek úgy látta, megvan-
nak az adottságai, és ösztönözte, segítette 
őket az edzéseken. Rengeteg fiatal jön oda 
hozzám és ölel meg, akiknek Balázs volt 
a mestere, ez nagyon jólesik. Az a célunk, 
hogy tovább vigyük az ő munkáját, tanítá-
sát, növeljük a versenyzői létszámot. Ezek 
a versenyzők, akik ma indultak, mind a 
férjem emlékére jöttek el. Az a tudat, hogy 

Balázs elment, még nagyobb ösztönzést 
adott nekik, képesek voltak 12 hét alatt na-
gyon szép formába hozni magukat. Mi két 
hölgyet készítettünk a versenyre, végig kö-
vettük a fejlődésüket, együtt gyakoroltuk a 
pózokat. Ők a jövő héten fognak vizsgázni, 
mint edzők, úgyhogy ez most tulajdonkép-
pen a főpróba volt számukra. Egyébként 
rengetegen eljöttek ma, régi ismerősök, ba-
rátok, mind Balázsra emlékeznek, nagyon 
boldog vagyok, ez igazán jó érzés.

venna
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Mosollyal a cél felé.

A versenyen Nánási Balázs 40 éves munkáját köszönték meg régi tanítványai, kollégái.

A három futó az érmekkel.



Egyre reménytelenebb helyzetben
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 18. fordulójában a 
Hajdúszoboszlót fogadta a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A hazaiak 
vezettek ugyan, de végül ismét ver-
séggel zárták a játéknapot. Vitelki 
Zoltán együttese így továbbra is a 
19. kieső helyet foglalja el a táblá-
zaton.

Zsinórban 6 vereség után győzelmi 
kényszerben volt a mérkőzés előtt a 
Tiszaújváros, hiszen a felzárkózás 
érdekében ráfért a siker a hazaiakra. 
A vendéglátó jól kezdte a mérkőzést, 
és szokatlan módon igen korán meg 
is szerezte a vezetést. A 4. percben 
Bussy szögletét Lőrincz fejelte 6 mé-
terről a vendégek kapujába, 1-0. Nem 
sokáig váratott azonban magára a 
szoboszlói egyenlítés. A 12. percben 
Vincze ugyancsak fejjel vette be a ka-
put, 1-1. Az első játékrészben még a 
21. percben volt egy helyzete a házi-
gazdáknak, ám Bussy jó 20 méterről 
megeresztett lövését könnyedén hárí-
totta Mészáros.  
A második játékrészben gyorsan dön-
tésre vitte a dolgot a hajdúsági alaku-
lat. A 48. percben Barnucz végez-
hetett el éles szögből szabadrúgást, 
mindenki beadásra számított, de a 
vendégek játékosa ravasz módon a 
bal felső sarokba csavarta a labdát, 
1-2. Az 53. percben jött az újabb 
hajdúszoboszlói gól, Barnucz sza-
badrúgása után Vincze csúsztatott a 
hálóba, 1-3. A harmadik bekapott gól 
után Pállt és Nagy D.-t is becserélte 
Vitelki, ám ez sem segített. Előbbinek 
ugyan volt egy helyzete, ám nem si-
került átemelnie a kapuson a labdát. 
Már mindenki elkönyvelte a vendé-
gek kétgólos győzelmét, amikor a 

92. percben Sütő középre adását kö-
vetően a csereként beállt Barna feje-
sével alakult ki a végeredmény, 1-4. 
A Tiszaújváros vezetett ugyan a mér-
kőzésen, de a második játékrészben 
nyújtott teljesítménye végett ismét 
vereséggel zárta a hétvégét. Az új-
városiak jelenleg 11 pontjukkal a 19. 
pozíciót foglalják el és legközelebb 
november 27-én, vasárnap az Eger 
vendégeként lépnek pályára. 

Tiszaújváros - Hajdúszoboszló
1-4 (1-1)

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Lehóczki (Páll), Kundrák 
(Jacsó), Gelsi, Tóth B., Bussy (Nagy 
D.), Vitelki B. (Molnár M.), Géringer 
L., Lőrincz P., Erős (Tóth S.), Valkay. 
Edző: Vitelki Zoltán.

AG Hajdúszoboszló: Mészáros - Kó-
nya, Lénárt (Drobina), Fenyőfalvi, 
Lukács (Barna B.), Czene, Nagy R., 

Szathmári, Contantinescu, Vincze Á., 
Barnucz (Sütő). Edző: Szűcs János. 

Vitelki Zoltán: Gratulálok az ellenfél-
nek a győzelemhez, teljesen megérde-
melten nyertek.
Szűcs János: Nem úgy indult a mér-
kőzés, hogy nyerni fogunk, de hamar 
sikerült egyenlítenünk. A második fé-
lidőben már jól játszottunk és a sze-
rencsével sem álltunk hadilábon. A 
második gólunkat lélektanilag fontos 
pillanatban szereztük.

További eredmények
DVTK II. - Sényő 2-2
Vasas II. - Karcag 2-1

Békéscsaba - Körösladány 1-3
Tiszafüred - Putnok 2-3

DVSC II. - BKV Előre 6-2
Füzesgyarmat - Jászberény 4-2

Hatvan - DEAC 3-1
Kisvárda II. - Zugló 0-1
Pénzügyőr - Eger 0-2

Amikor az egy pont két pontot ér
KOSÁRLABDA. Idegfeszítő mér-
kőzést vívott a Phoenix idegenben 
a Győr ellen. A rövid paddal kiálló 
Újváros egy gyengén sikerült első 
negyed után tette szorossá a talál-
kozót, melyet ezúttal is egyetlen, de 
nagyon fontos ponttal húzott be vé-
gül.

Agrofeed UNI Győr - Phoenix KK
86 - 87

(26-13, 17-23, 18-24, 25-27)

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Steve Ro-
semond (35/21), Bán Tibor (28/8), 
Lakatos Péter (3/3), Rákosi Kor-
nél (6/3), Victor Kelechi (2). Csere: 
Demkó Milán (-), Taskó István (-), 
Orliczki Bence (6), Molnár Bence 
(2), Kovács Zoltán (5/3). Vezetőedző: 
Lekli József.
Bár Rosemond és Bán dupláival a 
Phoenix kezdett jobban, az első ne-
gyed nem sikerült. A Győr fordított. 
Orliczki kettesei javítottak valame-
lyest a helyzeten, de a hazai gárda jó 
dobóformáját nem sikerült megtörni. 
Az utolsó két percben nem volt ven-
dégkosár, így tizenhárom pontos le-
maradással kellett megkezdeni a má-
sodik etapot.
Egy szép Rosemond-triplával indult 
a második szakasz, ám ezt ismét a 
vendéglátók parádéja követte. A já-
tékrész negyedik percében már tizen-
hét volt a különbség (33-16), ami-
kor Molnár közelije megtörte végre 
a jeget. Ezt egy-egy távoli követte 
Rosemondtól és Bántól, így máris 

tíz ponton belül volt a Phoenix (33-
24). A Győr újra ellépett, de a félidő 
hajrájában a Bán-Kovács-Rosemond 
trió találataival megint visszajött a 
meccsbe az Újváros.
A harmadik negyed győri kosárral 
kezdődött, ám hamarosan érkeztek 
Rákosi és Rosemond pontjai, majd 
Kelechi zsákolása, így a harmadik 
percben már 46-47-es tiszaújvárosi 
vezetést mutatott az eredményjelző. 
Az elképesztő dobóformában lévő 
Rosemond, valamint Orliczki talála-
taival sikerült négy pontra is ellépni, 
de nem tartott sokáig az előny, a hete-
dik percben fordított a Győr.
A negyedik negyed elején a dunántúli-
ak gyorsan beszórtak öt pontot, aztán 
Rosemond és Bán tripláival kétszer 
is egyenlített a Phoenix, a hajrá előtt 

mégis négypontos volt a hátránya. Az 
utolsó két perc elképesztően alakult. 
Bán büntetőivel javított a Phoenix, 
majd egy újabb Bán-tripla érkezett, 
a Győr ismét fordított, de Kovács 
duplájával újra egyenlő volt az állás. 
Hazai büntetők következtek, tizenöt 
másodperccel a vége előtt kétpontos 
győri előny alakult ki. Lekli edző időt 
kért, és az utolsó támadást Bán zárta 
egy félelmetes triplával. A Győrnek 
volt egy utolsó esélye, de kihagyták a 
távolit, így újabb egypontos sikerrel 
térhetett haza a csapat.
Léránt Gábor: Végig száz száza-
lékon pörögtünk, a Tiszaújváros 
hellyel-közzel megtalálta azokat a 
gyengébb pontjainkat, amiket ki tu-
dott használni. Amikor váltottak vé-
dekezésben, akkor egy kicsit leállt a 
saját tempónk, hiába jöttek ki az üres 
dobóhelyzetek, megakadtak a dobá-
sok. Ennyit jelent egy labdabirtoklás, 
4 másodperc van vissza, sajnálom, 
hogy megint csak egy kicsi kellett 
volna ahhoz, hogy továbblépjünk. 
Lekli József: Először is gratulálok 
a csapatomnak, mert ismét sikerült 
idegenben egy ponttal nyernünk. 
Örülök, hogy végig tudtunk koncent-
ráltan játszani az első negyedet kivé-
ve. Sajnos nem tudom mi az oka, de 
idegenben valahogy az első negyedet 
nem tudjuk úgy kezdeni, ahogy kéne, 
ezért mindig futunk az eredmény 
után, és próbálkozunk-próbálkozunk, 
de hál’ Istennek eddig vissza tudtunk 
jönni a mérkőzésekbe. Gratulálok a 
Győrnek is, mert tényleg nagyon jó 
meccset sikerült játszanunk.

Testépítő pillanatok
a színpadon

A Sportcentrum eseményei

November 26. (szombat) 
9.00 Kajak-kenusok regionális erőfelmérője  
              Edzőterem, atlétikapálya
Labdarúgás
10.00 FCT - KBSC FC    
U15 bajnoki mérkőzés         Füves pálya
Asztalitenisz
10.30 TSC - Szerva ASE Szécsény III.                  
bajnoki mérkőzés      Asztalitenisz-csarnok
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK - KTE-Duna Aszfalt U23  
bajnoki mérkőzés        Játékcsarnok

November 27. (vasárnap) 
Kézilabda
17.00 TSC - Hajdúnánás
férfi bajnoki mérkőzés       Játékcsarnok

2022. november 24. 11. � Sport

Az első negyedet bealudta a Phoenix, 
de a másik hármat, és ezzel a mérkő-
zést megnyerte.

Lőrincz (takarva) fejese a hálóban. Ekkor még reménykedtünk, talán végre nyer 
a csapat, vagy legalább pontot szerez. De nem…



12. � Ünnep 2022. november 24.
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