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Havazásra készültünk, téli képeket terveztünk. Hóeséssel, hótakaróval, szánkózó, hógolyózó gyerekekkel, hóemberek-
kel. Ez lett belőle. Bár a Sajó lassú apadásnak indult, szerdán még mindig le volt zárva a Kesznyéten és Sajóörös közötti út-
szakasz. A Sajó vasárnap kilépett a medréből és elöntötte a két település közti területet. Árad a Tisza is, napok óta emel-
kedik a vízszint. A szerdai adatok szerint 565 métert mértek Tiszapalkonyánál, ami I. fokú készültséget jelent. A Sajó hét-
főn már tetőzött, azóta 20 centimétert apadt a vízszint, de az út állapotát életveszélyesnek minősítették, így az útzár egé-
szen csütörtök hajnalig maradt. A Magyar Közút a már levonult árvíz helyén a megviselt állapotban lévő utat folyamato-
san takarította, árok-, padka- és szegélyrendezési munkálatokat végzett. A Sajó és a Tisza árterében, a Tisza-szigeten jár-
tunk hétfőn délután. Képriportunk a 12. oldalon.
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Rendkívüli ülést tartott szerdán Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. A grémium a TiszaSzolg 2004 Kft. által üze-
meltetett Tiszaújvárosi Ipari Parkban lévő csaknem 28 
hektárnyi területű telek értékesítésről döntött, mint a cég 
tulajdonosa. Az ingatlant a Lidl Magyarország Kereske-
delmi Betéti Társaság vásárolja meg, és raktárt, logisztikai 
központot létesít rajta. Az adás-vételi szerződést pénteken 
írják alá. A részletekről a jövő héten számolunk be. 

Kettős baleset 
a jeges úton

Kettős közlekedési baleset történt szerdán reggel a Ti-
sza-hídon. A 35-ös főúton egy Polgár felől érkező gépjár-
mű megpördült a jeges úton, a vele szemben közlekedő 
autó már nem tudott megállni, így összeütköztek. Ezt kö-
vetően egy,  a baleset miatt feltorlódott sorban várakozó 
teherautónak csapódott egy Opel. Személyi sérülés egyik 
balesetben sem történt.

Ingatlant vesz 
a Lidl Magyarország

Tizenhat százalékos béremelés
Bár úgynevezett polikrízisben 
vagyunk és Tiszaújváros önkor-
mányzata is nehéz év elé néz, ennek 
ellenére a tavalyihoz hasonló, két-
számjegyű béremelést tervez 2023. 
évi költségvetésében.

Az utolsó „simításokat” végzi 2023. 
évi pénzügyi tervén Tiszaújváros ön-
kormányzata. Eddig folyamatosan 
zajlottak az egyeztetések, melyek 
szerdán lezárultak.
Jogszabály írja elő, hogy a költségve-

tés tervezésekor az intézményveze-
tőkkel egyeztetni kell. E kötelezett-
ségének tett eleget az önkormányzat 
szerdán, amikor hivatalosan ismertet-
te a végső számokat az intézményve-
zetői értekezleten, mielőtt a képvise-
lő-testület tagjainak kiküldték volna. 
- Azt gondolom, hogy a legfontosabb 
az, hogy noha polikrízissel küszkö-
dünk, hiszen rengeteg probléma van, 
tudja mindenki, infláció, elszabadult 
energiaárak, és így tovább, és Tisza-

újváros önkormányzata is rendkívül 
nehéz évre készül, ennek ellenére pri-
oritást élvez az, hogy az önkormány-
zati érdekszférában dolgozókat meg-
becsüljük. Most már elmondhatom 
- hiszen befejeződtek az egyeztetések 
- hogy 16 százalékos béremelésre fo-
gunk javaslatot tenni az önkormány-
zati érdekszférában, azért, hogy a 
keresetek és a bérek ne veszítsék el 
reálértéküket - nyilatkozta lapunknak 
dr. Fülöp György polgármester. 

Mert a világ gyönyörű
Pinczés Beáta festményeiből nyílt kiállítás a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban. Az Alsózsolcán élő, ma-
gyar-dráma szakos pedagógus pusztán kikapcsolódás 
gyanánt három éve alkot rendszeresen, de a képzőmű-
vészetek iránti szeretetet gyermekkora óta magában 
hordozza. Önmagát kezdő, útkereső alkotónak vallja, 
azonban kedvenc témakörét, a természetet határozottan 
megnevezi. A negyven tájképet felvonultató tárlat feb-
ruár 17-ig tekinthető meg.

Dr. Fülöp György: prioritást élvez az 
önkormányzati szféra.

Az intézményvezetők szerdán ismerték meg a végső számokat.

Személyi sérülés nem történt, de a kár jelentős.



A vírusok mindig itt voltak, és itt is lesznek
Minden, amit a vírusokról tudni érde-
mes. Ez volt a címe annak az előadásnak 
amit Dr. Pap Tibor infektológus tartott 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. 
Kíváncsivá tett az előadás címe, hiszen 
a vírusok, mondhatjuk a mindenna-
punk részei. Mi lehet az, amit még nem 
tudunk? A legtöbb esetben azt halljuk 
a háziorvostól, hogy a lázat, torokfájást 
valamilyen vírus okozza, amire a meg-
oldás a sok folyadék, pihenés és C-vita-
min.  

A könyvtár különtermében teli teáskannák 
fogadták az előadót és a közönséget. Ez 
nem lehetett véletlen. Felkészültek vírus 
ellen.

Védekezz, védekezz!
- Sokszor halljuk az orvosoktól, ha vírus-
fertőzéssel érkezünk a rendelésre, hogy 
sok citromos teát kell inni és szedjünk egy 
kicsit több C-vitamint. Valóban ennyi elég 
ahhoz, hogy a szervezetünk  legyőzzön egy 
vírusfertőzést?
- Jó lenne, hogyha ennyi elég lenne, de saj-
nos azért ennél többet kell tennünk azért, 
hogy ne legyünk egy vírusos fertőzéstől 
betegek - válaszolt a kérdésre az infekto-
lógus. - Az első dolog, hogy meg kell pró-
bálnunk megelőzni, hogy megfertőződ-
jünk és ezt még önmagában a citromos tea 
nem szokta megoldani. Meg tudjuk előzni 
a vírusos betegségeket védőoltásokkal. 
Amennyiben ezek kötelezőek, akkor nincs 
kérdés, ezeket mindenki fölveszi. Vannak 
az ajánlott védőoltások, mint például a 
hepatitis vírusfertőzések megelőzésére ja-
vasolt, vagy az évről évre visszatérő influ-
enza ellen is van lehetőségünk felvenni a 
védőoltást. Ez az első számú és leghaté-
konyabb védekezési eszközünk. Termé-
szetesen más módon is védekeznünk kell, 
és erre jó példa volt a koronavírus-járvány 
kapcsán az egyéni védőfelszerelések, a 
maszkok használata, hiszen a vírusok 
döntő többsége a légutakon vagy az élel-
miszerrel a szájon keresztül jutnak be a 
szervezetbe. Tehát minden olyan módszer, 
ami gátolja a vírusok átjutását az orrnyál-
kahártyán vagy a szánkban, az hatékony 
lehet vírusos fertőzésekkel szemben. De 
itt kell megemlíteni a megfelelő, tudatos 
életmódot is. Ha mondjuk a HIV vírusra 
gondolunk, akkor a megfontolt szexuális 
magatartás elkerülhetetlen.
- Hogyan tudunk védekezni hatékonyan a 
vírusfertőzésekkel szemben az oltás mel-
lett?
- Nagyon nem mindegy, hogy az a vírus 
melyik szervünket, szervrendszerünket 
betegíti meg, mert a védekezés alapvetően 
ettől függ. A legtöbb vírus légúti betegsé-
get okoz, és ilyenkor a beteg  elszenvedi 

a szokásos fejfájással, lázzal, torokfájás-
sal, orrfolyással járó tünetegyüttest. Ekkor 
minden orvos arra buzdítja a páciensét, 
hogy fogyasszon nagyon sok folyadé-
kot, hogy ne száradjon ki. A citromos tea 
ilyenkor a legideálisabb, mert semleges 
és a citrom miatt C-vitaminban gazdag. 
Ha azonban a vírus más szervrendszerün-
ket támadja meg, mondjuk a gyerekkor-
ban nagyon gyakori  rota- és calici vírus, 
amelyek hasmenéses kórképet okoznak, 
a folyadékpótláson kívül egyéb terápiára 
is szükség van, akár fájdalom- és lázcsil-
lapítókra, görcsoldókra is. Ha a vírus az 
idegrendszerünket támadja meg, akkor 
viszont nagyon nagy a baj, ilyenkor min-
denképpen kórházi ellátásra van szükség. 
Tehát számos lehetőségünk van megelőz-
ni a vírusosfertőzéseket. Egészségtudatos 
magatartás, a rendelkezésre álló védőol-
tások lehetőség szerinti felvétele és egy 
olyan egészséges életmód, ami a szerve-
zetünket edzi a vírusfertőzés ellen. Ezek 
mind nagyban segítik a szervezetet.  

A koronavírus 
velünk marad

- Nem tudok elmenni a koronavírus-fertő-
zés mellett, mivel éveken át minden erről 
szólt. Most azonban mintha csitultak vol-
na a hírek körülötte. Elengedhetjük, talán 
el is felejthetjük lassan, vagy már örökké 
együtt kell élnünk vele? 
- A koronavírus okozta pandémiát talán 
már elengedhetjük. A szakma véleménye 
jelenleg az, hogy olyan súlyos fokú jár-
ványhullám, mint amit megéltünk 2021 
és 2022 folyamán, olyan talán már nem 
fog visszatérni. Részben rendelkezünk vé-
dőoltással, amit tudunk adaptálni a válto-
zó vírus- szerkezethez, részben olyan im-
munitást szerzett a emberiség, ami annak 
a lehetőségét jelentősen csökkenti, hogy 
súlyos járványhullámok kialakuljanak. 
Ezért a szociális távolságtartás, a bezárt-
ság negatív élményét talán nem kell újból 
megélnünk, de a vírus az velünk marad. 
Sajnos nagyon kevés olyan vírus van az 
emberiség történetében, amit sikerült ki-
irtani. Ilyen talán egyedül csak a fekete- 
himlő, ami 1979 óta már nincs a Földön, 
két szigorúan biztosított mikrobiológiai 
laboratóriumban őrzik. De, hogy vissza-
térjek a kérdéshez, a koronavírus velünk 
marad. Abban kell reménykednünk, hogy 
a vírus ne tudjon olyan módon mutálód-
ni, hogy egy teljesen más mechanizmus-
sal kikerülje azokat a meglévő védelmi 
mechanizmusokat, amikkel rendelkezünk 
és egy más jellegű tünetegyüttest okozva 
ismét kiváltja a pandémiát. Nagyjából az 
a legreálisabb tudományos forgatókönyv, 
hogy az influenzajárványhoz hasonlóan a 
koronavírusra is számítanunk kell. 

Mutánsok, mutáció
- Mi okozza a mutálódást és miért veszé-
lyes az? A koronavírus kapcsán sokat hal-
lottunk ezekről a megváltozott vírusokról. 
- A  mutálódott vírus azért lehet veszé-
lyes, mert megváltoztatja a szerkezetét és 
megváltozik az, hogy hogyan tud bejutni a 
szervezetbe, hol tapad meg, milyen sejte-
ken, milyen módon tud szaporodni, illet-
ve a szaporodása során mennyire tud kárt 
tenni a gazdaszervezetben. Hogy mitől 
mutálódik? Gyakorlatilag a gyors szapo-
rodásban mindig benne van a mutáció. Az 
emberi test is folyamatosan változtatja a 
sejtjeit, a sejtek folyamatosan osztódnak, 
folyamatosan mutálódunk mi magunk 
is, csak egy meglehetősen jó szeparációs 
rendszerünk van, ami kiszűri a mutálódott 
és rosszul működő génállományt. Ehhez 
képest a vírusnál előfordulhat, hogy a 
megváltoztatott genetikai struktúrájú po-
puláció elindul szaporodni, és ha szeren-
cséje van, akkor lehetséges, hogy olyan 
páciensbe jut, aki tovább tudja adni a fer-
tőzést. Ahogy sokszorozódik a vírust hor-
dozó személyek száma, úgy válik egyre 
veszélyesebbé az új mutáns. Azért az nem 
jellemző, hogy egy vírus az egyik pillanat-
ról a másikra nagyon komoly változáson 
menjen keresztül. Ezek a mutációk min-
dig kisebb változtatást eredményeznek, de 
hogyha ez a változtatás segíti a fertőzőké-
pességét a vírusnak, akkor általában ezek 
a víruspopulációk kezdenek el növekedni, 
és aztán további kis lépésekkel kialakul 
egy új variáns. 
- Tarthatunk újabb covid mutánstól?
- A koronavírus elsősorban a tüdőt betegíti 
meg. Ennek mikrobiológiai, illetve bioló-
giai okai vannak. Ott tud megtapadni, ott 
tud olyan sejtrombolást végezni, ami miatt 
romlik az ember gázcseréje, kialakul egy 
gyulladásos folyamat a tüdőben. Egy mu-
táns, mondjuk ha már nem a tüdőt, a lég-
utakat támadja meg, hanem a szívkoszorú 
ereket, akkor infarktusos szövődmények-
kel kell szembenéznünk. Kicsi az esélye, 
de nem lehet elvonatkoztatni attól a tény-
től, hogy előfordulhatnak vírusmutációk, 
ezért is kell folyamatosan felkészültnek 
lennünk. Ha valami furcsa, új vírusos be-
tegség felüti a fejét, akkor időben diag-
nosztizáljuk és analizáljuk.

Állati eredet
- Miért van az, hogy időről időre lesújt az 
emberiségre valamilyen pusztító vírusfer-
tőzés? 
- Vírusfertőzések folyamatosan sújtanak 
és sújtottak bennünket a történelem során. 
A vírusok terjedésének kedvez az, hogy 
az utazás egyszerűbbé vált, a populáció 
növekedik, így a zsúfoltság is. A nem 

megfelelő higiénés körülmények szintén 
hozzájárulnak a gyors terjedéshez és az 
állatokkal való összezártsággal is nagy-
mértékben megnő az esélye annak, hogy 
járványos betegségek induljanak el. Azt 
azért tudni kell, hogy minden súlyos, nagy 
járvány állati vírusból indult el és vált az 
emberre veszélyessé. Ha belegondolunk 
innen jött az AIDS-ért felelős HIV vírus 
vagy mondjuk a madárinfluenza vírusa. 
Az állati vírusok, ha emberi szervezet-
be kerülnek komoly járvány kialakulását 
okozhatják. 

Gőzerővel jön 
az influenza

- Hamarosan nyakunkon az influenzasze-
zon. Az orvosok erősebb járványra számí-
tanak idén. Lehet ezt előre látni? 
- Nagymértékű influenza megjelenést még 
nem tapasztalunk, de az teljesen egyértel-
mű, hogy az elmúlt két évben nem volt 
komoly influenzajárvány. Ez annak tud-
ható be, hogy használtuk a szájmaszkot, 
távolságot tartottunk. Most mindenképpen 
nagyobb hullámra számíthatunk az influ-
enza kapcsán, de azt nem lehet megjósol-
ni, hogy ténylegesen mekkora lesz a meg-
betegedések száma, várhatóan nagyobb, 
mint az elmúlt néhány évben. Én abban 
bízom, hogy az influenza elleni védőol-
tást, aki csak tehette, fölvette, mert nagy-
mértékben segít abban, hogy ne kelljen 
komoly influenzajárvánnyal szembenézni. 
Mint említettem, a koronavírus szintén itt 
van közöttünk és persze a két vírus együtt 
veszélyesebb is lehet, de aki az egyik ví-
rust elkapja és beteg lesz, az általában ott-
hon marad és meggyógyul, így nem kell 
számolnunk súlyos, esetlegesen fatális 
megbetegedésekkel.

ema 
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Sokan voltak kíváncsiak a vírusokra. Dr. Pap Tibor 

A vírusok döntő többsége a légutakon ke-
resztül jut a szervezetbe.



Közvilágítás más megvilágításban
Nagyobb fényerő, kisebb költség - ez a 
célja a közvilágítás korszerűsítésével Ti-
szaújváros önkormányzatának, no meg 
az üzembiztonság. A projekt azonban 
még csak az előkészítő szakaszban van, 
így még jó ideig a jelenlegi rendszer vi-
lágítja meg közterületeinket. Vagy nem 
világítja. 

Aligha van olyan városlakó, aki ne bos�-
s�ankodott volna már a világítás nélkül 
maradt utcas�akas�okon, tereken botorkál-
va, bukdácsolva. A téli időszakban külö-
nösen veszélyes ez, mivel korán sötétedik, 
későn világosodik, amikor még, illetve már 
sokan vannak a közterületeken. Így van ez-
�el Neuschel Tímea is, akit kutyasétáltatás 
közben kérdeztük meg, hogy mennyire elé-
gedett a közvilágítás karbantartásával.
- Semennyire - jött a lakonikus válasz Tí-
meától, de bővebben is kifejtette vélemé-
nyét. - A Bolyai közben lakom, a bölcsőde 
mellett, ahol hónapokig sötét volt, most 
kapcsolták fel a világítást, vagy megja-
vították, mert a�t sem tudom, hogy ross� 
volt-e, vagy sem. Kutyával járok-kelek 
folyamatosan a városban, a kollégiumnál 
sötét van, a Brassai iskolánál sötét van, a 
Barcsay téren szintén sötét van, nem látja 
a� ember, hogy hová lép.

- Mi a tapasztalata, mennyi idő alatt javít-
ják ki a hibákat?
- A�t nem tudom, de ahol én lakom - ahogy 
említettem - ott hónapokig nem volt világí-
tás. E�ek s�erint akár hónapokig is tarthat, 
míg megcsinálják.
Azzal azonban tisztában van Tímea, hogy 
a meghibásodást a s�olgáltatónál kell beje-
lenteni. Sokan nem tudják e�t, vagy tudják, 
csak a gyorsabb inté�kedés reményében a� 
önkormányzatnak jelzik a hibát. Ám ezzel 
akár lassíthatják is a hibaelhárítás megke�-
dését.
- Mostanában többször is előfordult, hogy 
hétvégén, munkaidő után érkeztek beje-
lentések az önkormányzathoz - mondta 
lapunknak Molnár István alpolgármester. 
- Természetesen ezeket továbbítjuk, de mi 
is csak a� tudjuk tenni, amit a� állampol-
gárok, telefonon, vagy egyéb elérhetősé-
geken eljuttatjuk a bejelentéseket. Sokkal 
gyorsabb lenne a� ügyinté�és, a javítás, ha 
a s�olgáltatót keresnék meg a lakosok. 
- Ismert, hogy a város korszerűsíteni kíván-
ja a közvilágítást. Hol tart most a munka, 
és mi a lényege a projektnek?
- A kiírási tender-tervdokumentáció előké-
s�ítése �ajlik. Március végére e� elkés�ül, 
ezt a követően tudjuk kiírni a közbeszer-
zést. Ami a lényeget illeti, minden közvilá-
gítási lámpatestet LED lámpára cserélünk 
a városban. Része a korszerűsítésnek az is, 
hogy minden gyalogátkelő külön megvilá-
gítást kap.
Tiszaújváros területén a közvilágítás kar-
bantartását a� MVM Lumen Fénys�ol-
gáltató Kft. látja el. Szerettük volna az ő 
véleményüket is megtudni, de megkeresé-
sünkre lap�ártánkig nem reagáltak. 
Az önkormányzattól kapott információ 
szerint közvilágítási hibák bejelentésére 
az alábbi elérhetőségeken van lehetőség: 
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő 
vonala: 06 80 42 43 44. Az MVM Next 
Energia App-jában található közvilágítás 
hibabejelentésen keresztül. A https://elosz-
to.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető 
online ügyfélszolgálaton a Bejelentések/
Közvilágítási hibabejelentés menüponton 
keres�tül. 

F.L.

Információk a sikeres hibaelhárításhoz
• Hány világítótestet érint a meghibásodás?
• Több világítótest esetén hogyan helyezkednek el egymáshoz képest? 
• Egymás mellett több mint 2 világítótest hibásodott meg?
• Milyen utcaszakaszon, közterületen jelentkezett a meghibásodás? Településnév, ut-
canév, há�s�ám -tól -ig.
• Elérhetőségei, melyen szükség esetén kereshetik a hibacím pontosítása érdekében: 
név, telefonszám, e-mail cím.

Lakásvásárlási támogatás fiataloknak
A fiataloknak segít a lakás vagy lakóház 
vásárlásának önkormányzati támogatá-
sa. Korábban a kamatmentes visszaté-
rítendő támogatás 825 000 forint, míg a 
vissza nem térítendő 800 000 forint volt. 
A drasztikusan emelkedő ingatlanárak 
miatt az önkormányzat úgy döntött, je-
lentősen megemeli a támogatások ösz-
szegét. Tavaly július óta már magasabb 
összegekre lehet pályázni.

- Ha a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi 

lakó- vagy tartó�kodási hellyel rendelke-
zik, 2 millió forint vissza nem térítendő és 
2 millió forint kamatmentes visszatérítendő 
támogatást lehet igényelni - írta közösségi 
oldalán dr. Fülöp György polgármester ta-
valy áprilisban. - Legalább 5 év folyamatos 
tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási hely 
esetén 2 millió forint vissza nem térítendő 
és 4 millió forint kamatmentes visszatérí-
tendő a támogatás. Azok is kaphatnak tá-
mogatást, akik nem rendelkeznek tiszaúj-
városi lakó- vagy tartó�kodási hellyel, de 
itt kívánnak lakást, vagy lakóhá�at vásárol-
ni. Ők 4 millió forint kamatmentes vissza-

térítendő támogatást igényelhetnek. 
E�t a segítséget vette igénybe Tekse Ben-
ce is. Tiszaújvárosiként itt szeretne lakást 
venni, így a maximumot, hatmillió forint 
támogatást állapítottak meg neki. 
- Nekem ez nagy segítség, hiszen ilyen 
lehetőséget egyik bank sem kínál - nyilat-
ko�ta lapunknak Bence. - Sokat keresgél-
tem, nézelődtem az eladó lakások között. 
Fontos volt, hogy olyat találjak, amit nem 
kell felújítani, mivel az pluszköltség és 
plusz idő is lett volna. Általában a jó álla-
potban lévő 50-55 négyzetméteres lakások 
olyan 20 és 30 millió forint között mozog-

nak. Én úgy tudok lakást venni, hogy az 
önkormányzati támogatás mellett önerőt és  
az előtakarékossági számlámon lévő pénzt 
is a vásárlásra fogom felhasználni.  
A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlá-
sának támogatását igénybe vehetik egye-
dülállók vagy há�astársi, élettársi kapcso-
latban élők is. Nem csak az összeget, a 
korhatárt is megemelte az önkormányzat, 
negyvenéves kornál húzták meg a felső ha-
tárt. 2022 negyedik negyedévében 11 fiatal 
részesült támogatásban, többségük a maxi-
mális összeget kapta.
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Az 50-55 négyzetméteres lakások árai 20 és 30 millió forint között mozognak.

A drasztikusan megemelkedett ingatlanárakhoz igazították a fiatalok lakástámogatását.

A Szent István úton sem ég minden lámpatest.

Neuschel Tímea



A matek kiverte a biztosítékot, 
a magyar megoldható volt

Több mint 71 ezer diák töltötte ki 
a középiskolai központi felvételi 
vizsga feladatlapjait 541 különböző 
helyszínen, köztük Tiszaújváros-
ban. A tanulók szombaton 10 órától 
magyarból, 11 órától pedig mate-
matikából adtak számot tudásuk-
ról. A vizsgát azoknak az általános 
iskolásoknak kellett megírni, akik 
olyan intézményben szeretnének 
továbbtanulni, ahol a jelentkezés-
hez a központi felvételi eredménye 
is szükséges.

254 diák ült be a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium és Kollégi-
um iskolapadjaiba szombat délelőtt, 
mindannyian a központi felvételi írás-
beli vizsgáira érkeztek. Magyarból és 
matekból is 10-10 feladatot kaptak, 
mindkettő megoldására 45 percük 
volt, a diákok szerint azonban a ma-
tekra ez nagyon kevés volt.
- A magyar sokkal könnyebb volt és 
az idő is bőven elég volt rá, azt be is 
tudtam fejezni, viszont a matek na-
gyon nehéz volt, annak sajnos nem 
értem a végére - mondta csalódottan 
Makó Léna nyolcadikos tanuló. - Iga-
zából ezekre a feladatokra számítot-
tam, mert ezeket gyakoroltuk egy-két 
kivételtől eltekintve, mégsem ment 
jól. Otthon is rengeteget tanultam, 
mert az iskolai készülés nem elég.
- A magyarban a szólásokkal és köz-
mondásokkal kapcsolatos feladat 
nem sikerült, egyszerűen nem tudtam 
megcsinálni - mesélte csüggedten egy 
másik 8. osztályos diák, Fábri Márk. 
- A matek pedig borzasztóan nehéz 
volt, teljesen bepánikoltam, kapkod-
tam. Ha lett volna még 10 percem, 
még egy feladatot meg tudtam volna 
csinálni a végén, de így nem sikerült.
A tavalyi statisztikák alapján az el-
érhető 50-50 pontból magyarból át-
lagosan 30, matematikából pedig 
22,7 pontot szereztek a felvételizők. 
A szülők szerint gyermekeik nagyon 
izgulnak, és rengeteget készülnek a 
megmérettetésre otthon is, hiszen az 
órai tanulás nem elég.
- Nagyon félnek tőle a gyerekek, és 
szerintem semmi szükség nincs erre 
a központi felvételire. De hát a mos-
tani oktatás egyébként sem az iga-
zi - kezdte egy felvételiző anyukája, 
Mogyorósi Krisztina. - Elég kellene, 

hogy legyen az iskolai felkészülés, de 
közel sem az. Mi is mindennap gya-
koroltunk otthon, letöltöttük az eddigi 
magyar és matek feladatlapokat, meg-
oldotta, mi pedig pontoztuk. Ezt más-
hogy nem lehet.
- Ez egy felesleges stressz a gyere-
keknek, mert nagyon ráfeszültek és 
nagyon sokat gyakoroltak - mondta 
Riczó Andrea, akinek a lánya szintén 
felvételit ír idén. - Az a baj, hogy tel-
jesen más feladatok vannak a közpon-
ti felvételiben, mint amit ők egyéb-
ként az iskolában tanulnak. Rengeteg 
plusz készülést igényelt otthon, hogy 
ezt meg tudják írni.
A matek minden évben feladja a lec-
két a diákoknak, ez idén sem volt 
másképp. Nehéz, összetett, bonyo-
lult feladatok, amikre nincs elég idő. 
Az idő rövidsége miatt az iskolások 
stresszelnek, emiatt romlik a teljesít-
ményük is.
- Nem elég a 45 perc minden gyerek-
nek - kezdi Siska Jánosné, a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola matematikatanára. - Aki 
egy kicsit jobb képességű és a matek-
hoz is jobban ért, annak is problémát 
okozott az idő rövidsége, ugyanis 
sok-sok apró dologra kellett figyelni, 
és nem biztos, hogy abban a stressz-
helyzetben, amibe ők dolgozatíráskor 
kerülnek, ez mindenkinek sikerül. A 
gyerekek is nagyon nehéznek találták 
a feladatsort. Többféle feladattípus 
volt, törtekkel végzett műveletek, tes-
tek felszínét, térfogatát kellett kiszá-
molni, illetve koordináta-rendszerben 
pontokat elhelyezve síkidomot kellett 

előállítani, aztán még volt benne di-
agramértelmezés, mértékváltás. Sok 
olyan feladat volt, amire a gyerekek 
számítottak, mert készültünk rá, de 
azért voltak benne meglepetések. 
Gyakorlásra nagyon nagy szükség 
van, mert az órai munka ehhez kevés.
A magyar idén nem tartogatott várat-
lan feladatot. A felvételizők szerint 
könnyű volt és a 45 perc is bőven elég 
volt rá.
- A felvételi feladatlap felölelte a teljes 
négyéves anyagot, ötödiktől egészen 
nyolcadikig - mondja a Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola magyar-
tanára, Magyarné Hadzsi Katalin. - 
Alaktan, szófajtan, mondatelemzés, 
verselemzés, költői eszközök, sok 
minden volt benne. Minden évben a 
szólások és közmondások azok, amik 
a legnehezebben mennek a gyerekek-
nek. Bár gyűjtünk ilyeneket, és sokat 
foglalkozunk vele, de ezek a nyelvi 
ékességek, ezek a gyöngyszemek már 
nem igazán élnek az élő beszédben, 
nagyon kevés családban tapasztalha-
tó a mindennapi életben. Iskolánkban 
szeptember óta készültünk a felvéte-
lire, heti egyszer volt felkészítő fog-
lalkozás, ez nagyon sokat segített a 
gyerekeknek. A felvételiző diákok azt 
mesélték, hogy nem érezték túl ne-
héznek a vizsgát és be tudták osztani 
az idejüket.
Azok, akik igazoltan maradtak távol, 
így nem tudtak vizsgázni, pótfelvéte-
lit írhatnak a  jövő héten kedden, 31-
én délután 14 órától.

venna

Újra díjazták 
a Derkovitsot

Harmadszor is elnyerte a Minősített Közművelődési 
Intézmény címet a Derkovits Művelődési Központ. Ez 
egy önértékelésen alapuló pályázat, amiben az intéz-
mény egy közel 100 oldalas anyagot állított össze saját 
szakmai tevékenységéről. Ezután egy külső szakértő 
végzett helyszíni vizsgálatot, amely során az alátá-
masztó dokumentumokat is átnézte.

A Derkó négy tevékenységi körrel pályázott és nyert idén: 
kiállítás, művelődő közösség, rendezvény és tábor. A szín-
vonalas szakmai munkáért járó rangos elismerést a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából Hoppál Péter kultúráért 
felelős államtitkár adta át az Országos Széchenyi Könyv-
tárban ünnepélyes keretek között.
- Idén is nagyon örülünk a díjnak, hiszen ez a kollégák 
szakmai tevékenységét is minősíti és a városunknak is 
nagy-nagy büszkeség, hogy ilyen intézmény működik 
itt - nyilatkozta lapunknak Mátyás Zoltán, a Derkovits 
Művelődési Központ igazgatója. - Ahhoz, hogy mi ilyen 
szinten tudunk működni, az is nagyban hozzájárul, hogy 
a város minden közművelődési, könyvtári és gyűjteményi 
tevékenységet megfelelő módon támogat. Fontos ez a díj 
nekünk is, a szakmának is, de számunkra az a legfonto-
sabb, hogy a Tiszaújvárosban élő, itt dolgozó, és a kultúrát 
szerető közösséget mi ki tudjuk szolgálni megfelelő, mi-
nőségi közművelődési tevékenységgel.
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A kitüntetést Molnár István, Tiszaújváros alpolgármestere, 
Mátyás Zoltán, az intézmény igazgatója és Baloghné Gu-
lyás Erika, a művelődési központ minőségirányításért fele-
lős munkatársa vette át.

Szombaton 254 diák írta meg a központi felvételi feladatlapjait az Eötvösben.



Egy esztendő Petőfivel
Petőfinek nemcsak az irodalmi 
munkásságát, hanem a politikai 
szerepvállalását is ismerjük. Tanul-
tuk, olvastuk, szavaljuk. A magyar 
költőóriás 200 éve született, a jubi-
leum alkalmából Petőfi emlékévvé 
nyilvánította 2023-at az Országy-
gyűlés. 

Tizenkét hónap Petőfivel. Ilyen lesz 
ez az évünk. A költő születésének 
200. évfordulója alkalmából minden 
és mindenki rá készül, vele készül. 
Kulturális központok, irodalmi kö-
zösségek, könyvtárak, ahogy a miénk 
is. Egy kicsit több lesz nálunk is Pe-
tőfiből, mint korábban. 
- Mi ezt nagyon komolyan vesszük, 
és nagyon készülünk rá - nyilatkozta 
Kázsmér Ágnes, a könyvtár vezetője. 
- A könyvtár több csatornán is kínál 
programokat. Az egyik ilyen példá-
ul a facebook oldalunk, ahol január 
elsejétől minden nap egy Petőfi ver-
set kínálunk a reggeli kávé mellé. A 
napi vers mellett különböző kvízeket 
és találós kérdéseket is felteszünk az 
olvasóknak, és az áprilisi költészet 
napját is meg fogja határozni a Petőfi 

emlékév. Dr. Reisinger János két al-
kalommal fog előadást tartani a városi 
könyvtárban. Ő is a saját, a tőle meg-
szokott érdekfeszítő előadással készül 
Petőfivel kapcsolatban. Az iskoláso-
kat is nagyon várjuk, mert kiállítást 
is fogunk rendezni és ahhoz kapcso-
lódóan csoportos foglalkozásokat. A 
Petőfi Irodalmi Múzeummal is szeret-
nénk együttműködni ebben az évben, 
de ez a program egyelőre legyen meg-

lepetés, hiszen még nincs lefixálva.
A Nikodémus Idősek Otthonában egy 
emlékműsorral és egy kamarakiállí-
tással készülnek január 29-én vasár-
nap délután 14 órától. Varga-Somogyi 
Istvánné, Gizike néni afféle kulturális 
motorja a közösségnek, ezt a jubileu-
mi programot is ő szervezi, gondozza.  
- A kultúra napja apropóján azt talál-
tam ki, hogy nem csak egy kis meg-
emlékezést tartunk prózában és dal-
ban, hanem próbálunk összegyűjteni 
az idős lakótársaktól, hozzátartozók-
tól olyan tárgyakat, ami Petőfihez, 
az ő korához kapcsolódhat - mondja. 
Érkeztek is tárgyak, az egyik lakó-
társunk ükapja huszárhadnagy volt a 
forradalom idején, és ez a lakótársunk 
azóta is őrzi a felmenője Kossuth cí-
meres üvegpoharát. Van itt egy gyö-
nyörű csatos imakönyv az 1800-as 
évekből, de van itt egy Petőfi kötet, 
ami nagyon sokunknak megvan, ez a 
verseskötet pontosan 100 éve a szü-
letésnapján jelent meg. Egy másik 
könyv megsárgulva, patinával, amely 
Bem és Petőfi vitáiról szól, és van még 
sok más érdekesség, amit vasárnaptól 
mutat meg a mi kis mini tárlatunk, 
melyre várunk mindenkit szeretettel. 

berta

Változik a felsőoktatási 
felvételi rendszer

Egy 2022 szeptemberében megjelent kormányrendelet 
alaposan megbonyolította a korábbi években megszo-
kott felvételi gyakorlatot. Van olyan szabály, amely már 
idén életbe lépett, van, amely csak jövőre.
Idén megszűnik a központilag megszabott minimum 
ponthatár, valamint az egyes intézmények saját hatás-
körben dönthetnek arról, hogy kérnek-e emelt szintű 
érettségit a jelentkezés feltételeként. Ezen túlmenően 
jövőre megváltozik a többletpontok rendszere is - intéz-
ményi pont néven az egyetemek saját, szakonként meg-
határozott pontrendszert alakíthatnak ki. A megszűnő 
minimum ponthatár nem jelenti azt, hogy könnyebb 
lesz bejutni az egyetemekre. Az államilag támogatott 
szakokon, ahol eddig központilag ponthatárokat adtak 
meg, mostantól keretszámok lesznek. Az egyetemek-
nek megadják, hány helyet fognak államilag támogatni 
az adott évben, így igazából a jelentkezők teljesítmé-
nyétől függ majd, kit vesznek fel. Viszont, hogy tovább 
bonyolítsák a helyzetet, az intézmények saját hatáskör-
ben meghatározhatnak minimum pontokat.
Most a legfontosabb azt tudni, hogy az intézmények 
határozzák meg szakonként, hogy kérnek-e emelt szin-
tű érettségi vizsgát jelentkezési feltételként, vagy elfo-
gadják a középszintű érettségit. Ezeket a feltételeket 
minden intézmény listázza a honlapján, itt lehet pon-
tosan tájékozódni a követelményekről. Ha példaként 
megnézzük a Szegedi Tudományegyetem (képünkön) 
tájékoztatóját, oda most anglisztika, pedagógia, pszi-
chológia, jogász, általános orvos, fogorvos, gyógysze-
rész és angoltanár szakra jelentkezőktől kérnek emelt 
szintű érettségit. Debrecenben hasonló a lista, de itt eh-
hez még számos mérnöki szakra is kérnek emelt szin-
tű érettségit, többek között az építészmérnök, vagy a 
gépészmérnök jelöltektől. Jövőre pedig már számolgat-
hatjuk az intézményi pluszpontokat is.

Surányi P. Balázs

2023. január 27. 5. � Kultúra/Oktatás

Örökségek, relikviák Petőfi korából, amiket a Nikodémus otthon lakói hoztak.

Üvegpohár, ami az otthon egyik lakójának huszárhadnagy ükapjáé volt.



A tisztesség nem függhet mások jóváhagyásától
Az emlékezés és a hagyományaink ápo-
lása melletti kiállás jegyében zárult a 
Magyar Kultúra Napja programsorozat 
január 22-én, a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban. Az ünnepi beszédek után 
Soóky László „Egy disznótor pontos 
leírása” című monodrámáját adta elő 
Lajos András színművész. A Miskolci 
Nemzeti Színház tagja által színpadra 
vitt történet a felvidéki magyarság ’70-
es évekbeli életébe vezette be a közönsé-
get.

- Kultúránk végigkísér bennünket a bölcső-
től egészen a sírig. A kultúra váltja ki az 
emberből az alkotóerőt, a minőségi embert 
a kultúra teremti meg. Tekintsük anyanyel-
vünket és kultúránkat olyan értékeknek, 
amelyeket megőrizni erkölcsi kötelessé-
günk - mondta köszöntőjében Jézsó Gábor, 
a városrész önkormányzati képviselője.
Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési 
Központ igazgatója beszédében kiemelte, 
hogy az intézmény már harmadik alkalom-
mal nyerte el a „Minősített Közművelődési 
Intézmény Címet”. - Mi a városért, a mi-
nőségi közművelődésért és természetesen 
a közönségünkért dolgozunk. Köszönöm a 
kollégáimnak azt a kitartó munkát, aminek 
eredményeként intézményünket ismét elis-
merésben részesítették - mondta.
Lajos András színművész az előadást kö-
vetően nyilatkozott lapunknak.
- Milyen érzés volt nálunk egyedül játsza-
ni?
- Rendkívül örültem már a felkérésnek is, 
és annak, hogy több olyan néző is meg-
nézte az előadást, akit a Miskolci Nemzeti 
Színházban szintén a közönség soraiban 
tudhatok. Ez egy másik helyzet, amikor a 
kőszínházi feladatok, a csapatjátékok mel-
lett új helyszínen, egy egyszemélyes pro-
dukcióban kell helytállni.
- Milyennek találta a mi kis egyszerű hely-
színünket?
- Minden tekintetben ideálisnak. Édes-
anyám feljegyzései szerint ez volt az 52. 
alkalom, hogy nézők előtt játszhattam el az 
„Egy disznótor pontos leírását”. Rendkívül 
jólesett a fellépés után egy fiatal trió érdek-

lődése, hogy milyen tanácsot tudnék adni 
a színészszakmai fejlődés tekintetében. 
Természetesen nincs a kezünkben a tudás 
kulcsa, tapasztalat útján jutunk hozzá mi is 
ahhoz az ismerethalmazhoz, amivel aztán 
a különböző szituációkban egyre talpra-
esettebben tudunk érvényesülni. Vannak 
olyan szakmai fogások, amelyeket szabad 
és érdemes is ellesni másoktól. 
- Általában is ilyen közvetlen kapcsolatot 
ápol a közönségével?
- Amikor gyerekként elköteleztem magam 
a színészet mellett, azt is kitűztem magam-
nak, hogy addig csinálom, amíg igény lesz 
rá. Hála istennek rengeteg olyan visszajel-
zést kapok, amelynek alapján menedéket 
és feltöltődést tud nyújtani a mindenna-
pok terhei mellett egy-egy színházi estem. 
Szívből örülök ennek! Nyilván egy nagy 
teátrumban nem tudok az összes nézővel 
kontaktust teremteni, de kisebb közössé-
gekben jó eséllyel mindenkire jut időm az 
előadások után. Elképesztő érzés, amikor 
például a Cseh- és Morvaországi Magya-
rok Szövetsége meghív Prágába, ahol azzal 
jön oda hozzám egy ott élő magyar, hogy a 
szülőfalummal szomszédos Bátorkesziről 
származik, és boldog, hogy végre megis-
merhet. Bárhol is járok határon innen és 
túl, szeretettel gyűjtöm a találkozásokat. 
- Hogyan találta meg a ma esti színdarab?
- Varga Emese dramaturg révén ismertem 
meg ezt a történetet és találkoztam újra 
2017-ben - immár felnőttként - a szerzőjé-
vel, Soóky Lászlóval. Azon a nyáron Rév-
komáromban, a Jókai Napokon játszottam 
először ezt a darabot. Már jól ismertem a 
rendezvényt és a helyszínt, hajdanán gim-
nazistaként többször felléptem ezen az 
amatőr színjátszó fesztiválon, amelynek 
öt és fél évvel ezelőtt már zsűritagként is 
a részese lehettem. Abban az évben ez az 
előadás a Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny nyitó produkciója is 
lett Rimaszombatban. Nyolcadik osztályos 
tanulóként erre a versenyre is bejutottam, 
ahová akkor, 1994-ben a szülőfalumból - 
Dunamocsról - éppen Soóky László vitt 
el autóval engem, édesanyámat és egy 
újságíró hölgyet. Szóval huszonhárom év 
telt el, mire 2017-ben megint összehozott 

az élet Lacival és közösen dolgozhattunk 
egy produkción. Akkor megígérte, hogy ír 
még nekem másik történetet is. Végül ket-
tőt „kaptam” tőle. 2018-ban a „Papa kü-
lönböző hangszereken hegedül” című mo-
nodrámát, amit aztán „A bőgős fia meg az 
ördögök” követett 2019-ben. Sajnos nem 
sokkal később, 2020 februárjában elhunyt 
a barátom. Jó érzés, hogy a művei továbbra 
is eljutnak az emberekhez.
- Gyermekkorából milyen emlékei vannak 
a hajdani Csehszlovákiáról? Személyes 
élményt hozzá tudott adni az előadáshoz?
- Jól emlékszem az útlevél-ellenőrzésekre 
és arra, ahogy előtte rám szóltak az autó-
ban, hogy üljek rendesen, különben nem 
enged át a vámos. Ez semmi volt ahhoz 
képest, amikor Lacira rálőttek a határon 
pusztán azért, mert nyugatra akart szökni. 
Van is egy rész a darabban, amely konkré-
tan ebből a szörnyű emlékéből ered.
- Manapság itt, az anyaországban hallani 
olyan véleményeket, miszerint a hatalom 
természete nem változott a rendszerválto-
zás előtthöz képest, csupán az „eszköztá-
ra” alakult át. Mi a véleménye erről?
- Egyrészt úgy gondolom, hogy ha va-
laki vagy valamilyen csoport - bárhol is 
legyen, bármilyen nézetű is legyen - ha-
talomhoz jut, amit aztán sokáig birtokol, 

akkor egy idő után oly mértékben torzul az 
értékítélete, hogy még az építő kritikát is 
ellenszenvvel fogadja. Hogy kivédhető-e 
ez? Ha abból indulok ki, hogy a történe-
lem mindig ismétli önmagát, akkor lehet, 
hogy nem tehetünk ez ellen semmit. Talán 
a társadalom - mint általános értelemben 
vett közösség - természetéből fakad a ha-
talom időnkénti eltorzulása, ami egy fo-
lyamat következménye: élünk valamiben, 
közben sérülünk és sérüléseket okozunk 
másoknak is, aztán zűrzavar támad, végül 
pedig jó esetben elérkezik egy letisztulási 
időszak. Másrészt szerintem nincs hatása 
annak, ha bármelyikünk - akár közszerep-
lőként, akár magánemberként - bármilyen 
tekintetben véleményt nyilvánít bármelyik 
politikai vezetőről. Ezt vagy elfogadjuk, 
vagy pedig szomorkodunk miatta. Lehet, 
hogy azzal tesszük a legjobbat magunk-
nak is és másoknak is, ha egyszerűen csak 
tisztességgel végezzük a dolgunkat a saját 
területünkön.
- Ha hagyják.
- A tisztességes életvitel nem függhet má-
sok jóváhagyásától. Az a legfontosabb, 
hogy bármikor bele tudjunk nézni a szü-
leink szemébe. Meg az, hogy az életünk 
végén nyugodt szívvel távozhassunk el.

Ördögh István
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A vers segít szívvel látni
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából szervezett programsorozat 
részeként anyanyelvünk varázsla-
tos világába kalauzolta el az érdek-
lődőket Csórics Balázs a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban. 

A Madách Színház művésze - aki 
éveken át a televízióban is szóra-
koztatott - nem pusztán egy pompás 
verscsokorra fűzött, emlékezetes 
előadással ajándékozta meg a közön-
séget. Zenés irodalmi estjén keresztül 
jellegzetes formában engedett bete-
kintést saját értékrendjébe, amellyel 
immár 2020 tavasza óta bárki számá-
ra elérhető, lelki fogódzót is kínál a 
verseken keresztül, többek között a 
közösségi média különböző felülete-
in. Fellépése előtt kultúránk értéké-
nek mibenlétéről is beszélgettünk a 
jeles vendéggel.
- Miben rejlik leginkább a magyar 
kultúra jelentősége az ön számára?
- A kultúránk legerősebb kifejező-
eszközének természetesen a színhá-
zat tartom. A vers pedig egy olyan 
varázsige, amely a rímet és a ritmust 
szövetté szőve az ember legmélyebb 
rétegeit tudja szavakba önteni és ki-
mondani. Elképesztő erő rejlik min-
den versünkben. Kimondják a ki-
mondhatatlant, kimondják azt, amit 
mi nem tudunk, és ezzel támaszt, biz-

tonságot, stabilitást, megkönnyebbü-
lést adnak mindannyiunknak. 
- Amire - ahogy az ön vállalása is bi-
zonyítja - óriási az igény.
- Három éve egyetlen dologra pró-
bálom felkészíteni az embereket: a 
helytállásra önmagukért és egymá-
sért. Mert azt látom, hogy a világ 
egyre jobban esik szét, napról napra 
nehezebbé válik létezni egyénként, 
családként, közösségként és nemzet-
ként egyaránt. 
- Miként hat ez a folyamat a kultúrá-
ra?
- Azzal együtt, hogy a technológiánk 
egyre jobban fejlődik, a kultúránk 

egyre inkább szorul a háttérbe, mert 
sokfelé kell figyelnünk. A saját éle-
temben is tapasztalom, hányfelé pró-
bálom szétszaggatni magam azért, 
hogy azt tudjam csinálni, amit sze-
retek. Ezt látom az embereken is. És 
azért tartom csodának ezt az egészet, 
ami például ma este is történni fog, 
mert egy pillanatra meg tudunk állni 
ebben a végtelenül nagy tornádóban, 
ami most a világban végigsöpör.
- Hogyan segít nekünk ma este meg-
állni és megnyugodni?
- Az emberi lélek mélységein próbá-
lom majd végigvezetni a közönséget. 
Segítségemre lesz többek között Pe-
tőfi, Reményik, Pilinszky, Ady és Jó-
zsef Attila. Elképesztő zsenik mind.
- Melyiküket miért szereti?
- Nagyon szeretem Reményik hitét, 
Petőfiben a tüzet, Pilinszkynek azt a 
képességét, amivel olyan kaput tud 
nyitni a pokolra, amibe csak bele-
nézni is végtelenül ijesztő. Imádom 
Ady borongósságát és szarkazmusát, 
József Attila pedig számomra a fogal-
mazás varázslója. Az egyik nagy ked-
vencem Aranytól a Walesi bárdok. 
Egészen döbbenetes. Gyakorlatilag 
tíz percben egy nagy, kétórás mo-
zifilm. A vers azért csoda, mert segít 
szívvel látni, és mindannyian tudjuk, 
hogy jól csak a szívével lát az ember. 
Nézzék egymást a szívükkel és olvas-
sanak sokat!

Ördögh István

Színházi élmény angolul

Még 2022 decemberében az adventi ráhangolódás jegyé-
ben négy évfolyamból nyolc osztály tanulóival indul-
tunk el Budapestre az Uránia Nemzeti Filmszínházba, 
ahol megtekintettük Charles Dickens: Oliver Twist című 
művét egy kanadai utazó színtársulat előadásában angol 
nyelven. Már maga az épület egzotikus díszítettsége me-
sebeli hangulatot teremtett. Az előadás egyik érdekessége 
az volt, hogy egy színész több karaktert is megtestesített. 

Magas színvonalon adták elő a darabot a színészek, aki-
ket a műsor végén vastapssal jutalmaztunk. Különleges 
élmény angol nyelven színdarabot nézni, érteni, élvezni. 
Köszönjük a szervezést Zita és Csilla néninek. Szeretettel 
ajánljuk a társulatot és előadásaikat mindazoknak, akik 
kedvelik az angol drámát és az egyedi színházi élménye-
ket! 

Füzér Katalin és Ferenczi Nándor 12.a

Ha informatika, 
akkor Eötvös

Már 20 évre tekint vissza az országos informatika verse-
nyek története, ahol szövegszerkesztésben, táblázatkeze-
lésben, adatbázis kezelésben, számítógépes grafikában, 
prezentáció és honlap készítésben mérik össze tudásukat 
a diákok.
Az Eötvös gimnázium tanulói ebben a tanévben is sikere-
sen vették az első akadályt és a középdöntőben folytatják 
a versenyzést.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
(OKTV) Bártfai Kristóf Bendegúz 12.B osztályos tanuló 
az egyik legjobb eredménnyel jutott tovább. A Nemes Ti-
hamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Versenyen Elek 
Petra és Cziáky Ádám a 10.H osztály, Bozsó Ádám és 
Murvai Izabella a 9.B osztály, Balogh Martin, Boda Noé-
mi, Soltész Balázs és Szilágyi Bálint a 10.B osztály tanulói 
készülnek a középdöntőre. Felkészítő tanáruk: Ferenczyné 
Szabó Zsuzsanna.
További sikeres versenyzést kívánunk!

Szaniszló László
intézményvezető

Ügyintézés 
egyszerűen

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 
egy új szolgáltatást vehetnek igénybe a látogatók. A 
könyvtárakban ma még szokatlannak minősülő ügy-
intézési forma abban segít, hogy könnyen, gyorsan és 
sorban állás nélkül el tudjuk intézni azokat az ügye-
ket, amelyeket korábban csak a kormányablakokban 
lehetett. Digitális Jólét Program Pontként a könyvtár 
támogatja, hogy az olvasói digitális állampolgárrá vál-
janak.

„Cipőt a cipőboltból!” - emlékezhetnek sokan Róna Ti-
bor Több nyelven beszélünk című kabaréválogatásának 
egyik ismert mondatára. Az a közhely már rég megdőlt, 
hogy a könyvtárakból csak papíralapú dokumentumokat 
lehet kölcsönözni, ugyanis az audiovizuális adathordozók 
megjelenésével már évtizedekkel ezelőtt bővült a paletta 
és a VHS kazetták, valamint a CD-k korszaka után már 
DVD-k is kölcsönözhetőek. 
Arra még néhány évvel ezelőtt is csak kevesen gondolhat-
tak, hogy akár erkölcsi bizonyítványt is lehet igényelni a 
könyvtárban. És lehet, hiszen a Mesterséges intelligenciá-
val támogatott ügyintézési pont (KIOSK) telepítése befe-
jeződött, így intézményünk központi épületének (Miskolc, 
Görgey Artúr u. 11.) szélfogójában egy intelligens gép se-
gítségével könnyedén lehet intézni az igazgatási ügyeink 
egy jelentős részét. 
Nem kell felkeresni a Kormányhivatalt, ha a különböző 
okmányok érvényességét akarjuk ellenőrizni, vagy szü-
letési, házassági anyakönyvi kivonatot, esetleg hatósági 
erkölcsi bizonyítványt szeretnénk igényelni. Tizenkét féle 
ügytípust lehet elintézni az intelligens gépek segítségével. 
A szolgáltatások igénybevételére a könyvtár nyitvatartá-
si idejében nyílik lehetőség. Az olvasók így a klasszikus 
könyvtári szolgáltatások mellett egy helyen intézhetik el 
egyéb igazgatási ügyeiket, és az így megspórolt időt akár 
egy könyvújdonság elolvasására fordíthatják.

2023. január 27. 7. � Művészet/Oktatás

Boda Noémi, Murvai Izabella és Elek Petra (ülnek), Bozsó 
Ádám, Szilágyi Bálint, Balogh Martin, Bártfai Kristóf és Czi-
áky Ádám.

Egzotikus díszítettség, mesebeli hangulat, egyedi színházi élmény.

Segített szívvel látni.

Sokan voltak kíváncsiak Csórics Balázsra.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. február 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Földrészlet bérbeadása
A TiszaSzolg 2004 Kft. hosszútávú bérleti szerződés útján történő hasznosításra 

meghirdeti a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 

(3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) területén található 
mindösszesen 1.200 m² nagyságú földrészletet.

A terület pontos megjelölését a pályázati kiíráshoz csatolt vázlat tartalmazza.
A bérbeadás hosszú távra, a szerződés aláírásától számított legalább 20 év időtartamra 
szól, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel tartós bérleti jogviszony jön létre, mely a 
szerződés első öt évében nem szüntethető meg.
Ajánlatot egyetlen gazdasági szereplő, vagy több gazdasági szereplő közösen (pl. kon-
zorciumként) egyaránt benyújthat. A közös ajánlattétel szabályait a pályázati kiírás 
tartalmazza.
A földrészlet az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályáza-
tot benyújtó pályázó(k) részére adható bérbe.
A pályázati kiírásban rögzített feltételek mellett a földrészleten felépítmény elhelye-
zésére lehetőség van.
A pályázat benyújtási határideje: 2023. február 6. (hétfő) 10:00 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módon vehető át:
• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött megkereséssel (a meg-
keresés tárgyában kérjük tüntessék fel, hogy „Pályázati kiírás igénylés - hosszútávú 
bérleti szerződés”, a levélben pedig adják meg az igénylő nevét - jogi személy esetén 
cégnevét is), vagy
• személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán (Tiszaújváros, Tisza út 2/F. I. emelet 
206. sz. iroda)

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő

városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére 

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat teljes szövege megtalál-
ható a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2023. február
Február Helye Ideje Kinek a részére

01. szerda Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

 Minden gimnáziumban 
étkező

02.
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

 Minden gimnáziumban 
étkező

03. péntek Kazinczy-ház 
(Gimnázium) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 

étkező

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

08. szerda

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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, Ste-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

09. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés

13. 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

14. kedd Kazinczy-ház
(Széchenyi Iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

15. szerda

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

16.                        
csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

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

kezés megrendelése

22.                    
szerda

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház 
(Központi Étterem) 8.00-15.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrende-

lése

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita,Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

23.                       
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

27. hétfő Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

28. kedd Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István 

alpolgármester, a 8. sz. választókerület képviselője

2023. február 1-jén (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló. 

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosz-
tással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs 

jegyző

2023. február 1-jén (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-
mányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosz-
tással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Pályázat büfé üzemeltetésére
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

bérleti üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonában álló, 
Tiszaújvárosi Sportcentrumban található 2 büfét

1. büfé: 83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye: Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2023. január 30.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses 
kötelezettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhető-
ségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 
6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030

8. � Közlemény 2023. január 27.



Pályázhatnak a civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
civil szervezetek számára. 
Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti rendez-
vényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési költségeihez 
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel 
bejegyzett és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat 
által létesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak 
szerint, szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében 
található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség 
fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti 
bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének 
erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fej-
lesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmódra ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hiva-
tala által erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolá-
sával, papíralapon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó for-
manyomtatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem le-
tölthető a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehe-
tő ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2023. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, 
melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a fel-
használás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tály: 548-032, 548-066

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtős szakasszisztens végzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- Beküldési határidő: 2023.01.31.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

asszisztens
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány
- számítógépes ismeretek és gépírás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden 
tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- Beküldési határidő: 2023.01.31.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „ASSZISZTENS”

dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. tiszaújvárosi ügyfélszolgálati 
irodájának nyitvatartása 2023. február 1-től határozatlan ideig megváltozik. 
Február 1-től az alábbi nyitvatartási rend szerint állunk személyes ügyfeleink rendel-
kezésére:
hétfő: ZÁRVA
kedd: 08:00 – 20:00
szerda: ZÁRVA
csütörtök: ZÁRVA
péntek: ZÁRVA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket e-mailben az ugy-
felszolgalat@bmhnonprofit.hu címre küldött elektronikus levélben, vagy akár postai 
úton is intézheti a 3510 Miskolc, Pf. 583. levelezési címre küldött levélben.

Együttműködésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft. 
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu 

2023. január 27. 9. � Közlemény/Hirdetés



Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető férj, édesapa, 

Koncz EndrE  
méltósággal viselt hosszú betegség után életének 

62. évében elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2023. január 28-án 

13 órakor lesz a tiszadobi köztemetőben. 
Kérjük, hogy aki szeretné, egy szál virággal 

rója le kegyeletét.
A gyászoló család

 „ A holtam után ne keressetek, nem leszek sehol,
én mindenütt leszek.”

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség, 
édesanya, nagymama és testvér
Braun andrásné Mariann 

78 éves korában 2023. január 14-én elhunyt. 
Hamvasztás utáni temetése 2023. 01. 27-én (péntek) 

14 órakor lesz a miskolci Deszka Temetőben. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti 
szolgálatot január 29-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd janu-
ár 30-tól (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952) látja el. A telefonos készenléti szol-
gálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után 
kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezés-
re állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes 
gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgál-
ja ki a betegeket.

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

Egyházi hírek 

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00 szerda reggel 8.30 vasárnap 11.00. Január 29.,va-
sárnap: ünnepeltek szentmiséje 11.00-kor, azokért, akik 
ebben a hónapban ünnepelték névnapjukat, születés-
napjukat, illetve házassági évfordulójukat. Feliratkozás 
az irodában vagy a sekrestyében.
Február 2., csütörtök: Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe, ünnepi szentmise és gyertyaszentelés 18.00.
Február 3., péntek: Szent Balázs ünnepe. Szentmise és 
Balázsáldás 18.00.
Február 3., első péntek, idősek, betegek, idősotthonok 
látogatása.
Február 5., vasárnap 11.00-kor gyermekmise. Félévi bi-
zonyítványok megáldása. Kérem a kedves szülőket, és 
osztályfőnököket, kísérjék el a szentmisére, hogy há-
lát adhassunk.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: 
kedd - vasárnap 08.00 - 18.00. 
Plébániairoda nyitvatartása: 
kedd, szerda 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk: 
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra, Gyermek-is-
tentisztelet: vasárnap 11.00 óra, Konfirmációi előkészí-
tő: vasárnap 15.00 óra, Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új telefonszám: 06-49/739-194.

Január 27., péntek
18:00 B4 híradó

Utána a híradó folyamatos ismétlése másnap 11 
óráig.

Február 1., szerda
HétHatár: Influenzajárvány, vírusfertőzések - Lift-
csere - Ingatlant vett a Lidl - Oviból suliba - Új év, 

új élet? - Mecénás ösztöndíjak
Hétről-Hétre: Programok, rendezvények 2023-ban 
- Leninvárosi emlékek - Új vezető a MOL Petrol-

kémiánál - Vírusveszély
Utána az adás folyamatos ismétlése másnap 

11 óráig.

A Tisza TV műsora

Együtt, egymásért imádkoztak
Ökumenikus imahetet tartottak 
világszerte a keresztény egyházak, 
ahol egy héten át közös imádkozás-
ra hívták a különböző felekezetek 
tagjait. A tiszaújvárosi hitközössé-
gek is csatlakoztak az imahéthez. 
Először a görög katolikus, aztán a 
református, majd a római katolikus 
templomban tartottak közös misét. 

Az idei ökumenikus imahét istentisz-
teleti rendjét az amerikai Minneso-
tai Egyházak Tanácsa állította össze, 
aminek központi témája a rasszizmus 
volt.
- Csakis Isten tud már rajtunk segíte-
ni - mondta Birtalan Judit, a Tiszaúj-
városi Református Énekkar vezetője. 
- Annyi rossz történik a világban és 
az emberek is egyre kiábrándítóbban 
viselkednek. De ha bízunk az Úristen-
ben és megtartjuk a hitünket, akkor 
reméljük, hogy mindenkin segíteni 
fog és jobb lesz a világ.       
Az egyházak képviselői az egységre 
szólították fel a híveket.  
- A közös imádkozást egy nagyon 
szép kezdeményezésnek tartom - nyi-
latkozta lapunknak Szabó Józsefné. 
- Én egyébként is minden alkalom-
mal jövök templomba, ilyenkor az 

ökumenikus héten pedig elmegyek 
minden istentiszteletre, más templo-
mokba is. Fontosnak tartom, hiszen 
egy Istenhez imádkozunk és meghall-
gatjuk más felekezetek gondolatait is.   
„Tanuljatok meg jót cselekedni, töre-
kedjetek igazságra. Tanuljatok meg 
jót tenni: keressétek az igazságot.” Ez 
az Ézsaiás próféta könyvéből vett idé-
zet volt a 2023-as imahét mottója, ami 
szorosan kapcsolódik a rasszizmus té-
maköréhez.  
- Mindannyiunknak elengedhetetlen, 

hogy szeressük és elfogadjuk azt, 
amilyennek teremtett bennünket Is-
ten - mondta Pásztor Pascal, római 
katolikus plébános. - Ha Istentől való 
szeretettel megéljük az identitásun-
kat, akkor azt hiszem, hogy testvéri 
szeretettel tudunk elfogadni másokat, 
és úgy tudunk nézni egymásra, hogy 
tudjuk, hogy a másik ugyanúgy sze-
reti a saját kultúráját, saját identitását, 
mint ahogy mi a miénket. Ez tulaj-
donképpen a krisztusi szeretet. 

ema

Tisztújító 
nyugdíjasok

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

10. � Sokféle 2023. január 27.

Az imahét záró istentisztelete a római katolikus templomban vasárnap.
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Nap
Ezzel a rejtvénnyel zárjuk januári 
sorozatunkat. 
A megfejtéseket január 31-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.



Későn jött a feltámadás
KOSÁRLABDA. A DKKA elleni 
győzelem után bizakodó volt a han-
gulat a Phoenix KK-nál, ám Duna-
harasztiban visszafogott lendület, a 
80 pont ellenére rossz dobószázalék 
jellemezte a csapatot, így nem sike-
rült az újabb diadal.

Dunaharaszti - Phoenix KK
93-84

(21-20, 24-21, 23-12, 25-31)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Bán Tibor (30/6), Lakatos Péter 
(8/3), Victor Kelechi (6), Asszú Ádám 
(15/6), Rákosi Kornél (3/3). Csere: 
Czimer László Adrián (-), Demkó 
Milán (-), Taskó István (-), Orliczki 
Bence (2), Molnár Bence (5/3), Ko-
vács Zoltán (8/3), Gaál Bence (7/6). 
Vezetőedző: Lekli József.
Jól startolt a Phoenix, hiszen 5-0-val 
indított, és a DMTK felébredt ugyan, 
de sokáig csak az üldöző szerepe ju-
tott neki. A fölény a nyolcadik perc-
ben roppant meg, amikor a házigaz-
dák egyenlítettek, majd fordítottak, 
és hat pontra növelték vezetésüket. A 
negyed végjátékában sikerült erősíte-
ni, és az Újváros feljött egy egységre.
A második etapot a házigazdák kezd-
ték jobban, de három perc alatt sike-
rült fordítani (24-25), sőt a hétpontos 
vezetésig is eljutott a Phoenix (26-
33). A negyed második felében ismét 
lelassult a vendégek játéka, a Duna-
haraszti így feltámadhatott, és 33-33 
után újra a hazaiak kezében volt az 
irányítás. A hatpontos hátrányt még 
sikerült lefaragni, de így is 45-41-es 
állás volt a félidőben.
A harmadik szakasz egy lassuló, már-
már széteső Phoenixet mutatott. A 
hatodik percre tízpontosra nőtt a hát-

rány, és ebben a negyedben már nem 
is sikerült javítani a teljesítményen, a 
záró etaphoz 68-53-as részeredmény-
nyel érkeztek a csapatok.
Sokáig a negyedik negyed sem mu-
tatott változást a meccs képében. A 
nyolcadik percben már húszpontos 
volt a hátrány (87-67), amit azonban 
a Phoenix (a név kötelez) váratlan fel-
támadása követett. A feszült végjáték-
ban megint jöttek a pontok, egy 12-0-
ás rohanással tíz egység alá süllyedt 

a lemaradás (87-79), de hiába kény-
szerült egyre több hibára az ellenfél, a 
korábban begyűjtött tetemes hátrányt 
nem sikerült ledolgozni.
Bán Tibor megtette, amit lehetett, a 
mezőny legjobb teljesítményével zár-
ta a mérkőzést (30/6 pont, 7 lepattanó, 
1 szerzett labda, 6 assziszt, 7 kiharcolt 
fault), és Asszú Ádám is ponterősen 
játszott (15/6 pont, 7 lepattanó, 4 
szerzett labda, 5 assziszt, 5 kiharcolt 
fault).

Nem megy még az egyszeregy
LABDARÚGÁS. Két edzőmérkő-
zést is játszott múlt szombaton a 
felnőtt csapat, így szinte minden 
kerettag pályára léphetett. Délelőtt 
a DEAC-hoz látogatott, délután pe-
dig a Hidasnémetit fogadta az FC 
Tiszaújváros. Mindkét meccs 1-1-es 
döntetlennel zárult.

A DEAC elleni mérkőzésen mindkét 
csapat hasonló felállásban és taktiká-
val játszott, az első félidőben a kapuk 
nem forogtak veszélyben, de egy jo-
gos büntetőből megszerezte a vezetést 
az Újváros. A második félidőt rosszul 
kezdte, gólt kapott az együttes. A 
mérkőzés végéhez közeledve azon-
ban egyre jobban átvette az irányítást 
és több lehetőséget is kialakított, me-
lyek azonban kimaradtak.

DEAC - Tiszaújváros
1-1 (0-1)

TFCT: Herceg P., - Varjas L., Gelsi 
L., Nagy P., Lőrincz P., Géringer L., 
Tóth B., Fajkó Á., Tóth S., Gottfried 
D., Nagy D.
Cserék: 60. perc - Páll Zs., Vitelki B., 
Bussy D., Boros G., 70. perc - Valkay 
R., Kundrák A., Lehóczki B., Bodó 
B., Erős T.; Gól: Nagy D.
A második mérkőzésen jórészt a 
DEAC elleni meccset befejező játé-
kosok kezdtek. A Hidasnémeti kemé-
nyebb és harciasabb volt, és sajnos 
már az első félidőben két sérülés is 
történt a mieinknél Erős és Bodó), 

melyek cseréket is eredményeztek. 
Az első félidőben nem esett gól, hely-
zetek is alig akadtak, inkább a Hidas-
németieknél. Már úgy tűnt, hogy az 
egész meccsen nem lesz gól, amikor 
a végéhez közeledve a vendégek egy 
szögletet követően megszerezték a 
vezetést, melyet azonban sikerült ha-
mar kiegyenlíteni, így ezen a meccsen 
is 1-1 lett a vége.

Tiszaújváros - Hidasnémeti 
1-1 (0-0)

TFCT: György K., - Kundrák A., 
Valkay R., Lehóczki B., Horváth T., 
Bussy D., Bodó B., Erős T., Vitelki 
B., Boros G., Páll Zs. 
Cserék:  Varjas L., Géringer L., Tóth 
B., Fajkó Á., Tóth S., Gottfried D., Il-

lés D., Molnár D.; Gól: Varjas L.
Összességében majdnem mindenki-
nek meglett a 90 perces meccsterhe-
lés, mely a felkészülés ezen szakaszá-
ban igen fontos.
A látottak alapján a játékon és a for-
mán van mit javítani, önbizalomra is 
szükség lesz, és egy-két játékos súlyá-
val is gondok vannak. Az egyesület 
honlapján az is olvasható, hogy még 
pár igazolásra is szükség lesz, hogy a 
cél, vagyis a bennmaradás biztosítva 
legyen.
A hétvégére tervezett edzőmérkőzé-
sek - a III. Kerület és a Mezőkövesd 
II. ellen - meghiúsultak. Lapzártánkig 
nem tisztázódott, hogy találnak-e el-
lenfelet. A tervek szerint a bajnoki fő-
próba február 5-én, vasárnap 12 óra-
kor lesz, hazai pályán a Cigánd ellen.

* 1 büntetőpont levonva
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pon-
tok, 6: kapott pontok, 7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: 
vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés

Két fronton is veretlenül
LABDARÚGÁS. U9-es Bozsik tornát rendezett az FC 
Tiszaújváros, melyen két csapattal képviseltette magát.

- Tizennyolc fővel vettünk részt a tornán, ahol a gyerekek 
és a nézők is jól érezték magukat. Mindkét csapatunk jól 
és eredményesen játszott, sok gólt lőttünk. A lejátszott 8 
mérkőzésen mindössze 1 gólt kaptunk, 6 győzelem mel-
lett 2 döntetlent értek el a fiúk. Mindenki hozzátett a csa-
pat játékához, büszke vagyok rájuk – értékelte a látottakat 
Csanálosi Gábor edző.

Oxigénhez futottak
TRIATLON. Ha téli futószezon, akkor Oxigén Kupa a 
Tiszaújvárosi Tratlon Klub sportolóinak részvételével. 
Népes csapattal képviseltette magát a TTK a debreceni 
futóversenyen, melynek célja az erőfelmérés, no meg az 
éremgyűjtés volt. Mindkettő sikeresnek bizonyult. Képün-
kön jobbra a TTK U23-as világbajnoki ezüstérmese, Kiss 
Gergely (4644), az 5 km-es táv abszolút győztese.

A Sportcentrum eseményei

Január 28. (szombat)

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna 
U11 csapatok részére              Játékcsarnok, Edzőterem

Asztalitenisz
10.30 Tiszaújvárosi SC- DVTK SE III.   
Asztalitenisz-csarnok              bajnoki mérkőzés

2023. január 27. 11. � Sport

Nem kidőltek, csak eldőltek, így ünnepeltek.

Mindössze egy gólt kaptak, pedig nem így védekeztek.

Erőst (a földön) alaposan letalpalták, le kellett cserélni.
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