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Valóságos árháború indult a nagyobb üzletláncokban. Egyre több termék árát csökkentik a boltokban. A zöldség és a 
gyümölcs viszont nem lett olcsóbb. Sőt! Magyar alapanyagokból most igazi luxusnak számít például lecsót készíteni. Ár-
csökkenés a közeljövőben pedig biztosan nem lesz. Cikkünk a 3. oldalon.
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Főleg a sonkára, tojásra utaznak
Az Agrárminisztérium (AM) élel-
miszeriparért és kereskedelempoli-
tikáért felelős államtitkára, Nobilis 
Márton március 14-től elrendelte 
az országos tavaszi szezonális élel-
miszerlánc-ellenőrzést - tájékoztat-
ta a tárca az MTI-t. 

Az AM közleményében azt írták, az 
ellenőrök többek között fokozottan 
vizsgálják majd a tojás és az édesipari 
termékek forgalmazását, míg a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (Nébih) laboratóriumában sonká-
kat, hidegkonyhai készítményeket, 
valamint tojásfestékeket vizsgálnak 
majd.
Nobilis Márton kiemelte, több évtize-
des hagyománya van már a szezoná-
lis élelmiszerlánc-ellenőrzéseknek. A 
tavaszi akció célja, hogy mind a fel-
készülési időszak, mind a húsvéti ün-

nepek zavartalanul teljenek, kizárólag 
biztonságos termékek kerüljenek a 
családok asztalára. Ennek érdekében 
idén is elrendelte az országos célel-
lenőrzést, mely március 14-től egész 
húsvéthétfőig, azaz április 10-ig tart.
Az akciót a Nébih koordinálja, a 
végrehajtásában a hivatal, valamint 
a vármegyei kormányhivatalok szak-
emberei vesznek részt. Az ellenőrök 
élelmiszer-előállító- és forgalmazó 
helyeket egyaránt felkeresnek, és ki-
emelten vizsgálják olyan jellegzetes 
termékkörök forgalmazását, mint a 
sonka, az étkezési tojás, a hidegkony-
hai készítmények, az édesipari termé-
kek, a zöldségek, a gyümölcsök, a bo-

rok és egyéb alkoholos italok.
A Nébih laboratóriumaiban pácolt, 
füstölt, nyers sonkákat, hidegkonyhai 
készítményeket (majonézt, tojást tar-
talmazó salátákat, sonkatekercseket), 
valamint tojásfestékeket ellenőriznek 
majd.
A magyar családok számára fontosak 
az ünnepek, a hagyományok, melyek 
szerves része a vendéglátás, a terített 
asztal. Ezzel összhangban a szezoná-
lis élelmiszerlánc-ellenőrzés egészen 
a húsvéti időszak végéig tart, hogy 
a megnövekedett forgalom mellett is 
kizárólag biztonságos termékek ke-
rüljenek a fogyasztókhoz - áll az AM 
közleményében.

Vasárnaptól 
nyári időszámítás

2023. március 26-án, vasárnap állunk át a nyári idő-
számításra, ezért hajnali 2 órakor hajnali 3 órára kell 
állítani az órákat. Azaz egy órával kevesebbet aludha-
tunk, „cserébe” tovább lesz világos. 

A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasár-
napján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart. Az át-
állásnak káros élettani hatásai is vannak. Kutatások szerint 
ugyanis nyáron egyáltalán nincs tökéletes összhangban az 
óra által mutatott idő a természetes fényviszonyok válto-
zásának ritmusával, vagyis a biológiai óránk szerint nem 
akkor kelnénk és feküdnénk, ahogy azt a nyári időszámí-
tásra átállás megköveteli. Ez pedig felborítja alvási ritmu-
sunkat, hosszú távon pedig hatással van a kardiovaszkulá-
ris- és az immunrendszer szabályozására is.

Újra nyitva 
a tanuszoda

A régi megszokott jó hangulat fogadott szombat délután 
a Deák téri uszodánál. A nap hétágra sütött, bent szólt a 
zene, a hölgy a kasszánál mosolyogva, ismerősként foga-
dott minket. Néhány hónapos kényszerleállás és az ezalatt 
elvégzett vízgépészeti munkálatok után újra teljes kapa-
citással működik a tanuszoda a sportolók és a lakosság 
örömére. 
A triatlonosok, a kajakosok és a kenusok március 6-án, a 
lakosság pedig egy héttel később vehette birtokba a me-
dencét, és újra elindultak az úszótanfolyamok is. A spor-
tolóknak nagy segítség, hogy itt helyben tudják megolda-
ni az úszóedzéseket, de a lakosság is várta már a nyitást. 
Hétköznaponként kedden és csütörtökön 18:30-tól, pén-
teken 19 órától, hétvégén pedig szombaton és vasárnap is 
14 órától áll a lakosság rendelkezésére az uszoda. Bár a 
hétköznapokon mindössze átlagosan 10-12 fő használja az 
uszodát, hétvégén nagyobb a forgalom. A három pályán 
folyamatosan róják a métereket az amatőr úszók.  

ema

Újra szelhetik a habokat.
Ellenőrzik majd a tojásokat, és a tojás-
festékeket is. 

Kiemelten vizsgálják a pácolt, füstölt, nyers sonkákat.



Nem adjuk a szakrendelőnket
Tiszaújváros képviselő-testülete tíz 
évvel ezelőtt már döntött arról, 
hogy továbbra is folytatni kívánja 
a járóbeteg ellátási feladatot. Most 
újra felvetődött a szakrendelők 
államosításának kérdése. Az ön-
kormányzatoknak a hétvégéig kell 
nyilatkozniuk arról, hogy átadják-e 
szakrendelőiket az államnak. Dr. 
Fülöp György polgármester már 
megírta levelét. A válasz röviden: 
nem.

Az Országgyűlés 2012 decemberé-
ben fogadta el az egyes egészségügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényt, mely szerint az állam egész-
ségügyi szakellátási kötelezettségét 
a járóbeteg-szakellátási feladatok te-
kintetében 2013. május 1-jétől gyako-
rolja, kivéve, ha a helyi önkormány-
zat úgy dönt, hogy 2013. április 30. 
után is ellátja a feladatot. Tiszaújvá-
ros képviselő-testülete a 2013. feb-
ruár 12-ei határozatában úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2013. április 
30-át követően is folytatni kívánja a 
járóbeteg-szakellátási feladat egészé-
nek ellátását.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság 
most levélben kereste meg azokat az 
önkormányzatokat, ahol nem állami 
tulajdonban vannak a szakrendelők, 
arra kérve választ, hogy átadnák-e 
azokat az államnak.
Dr. Fülöp György polgármester már 

megírta válaszlevelét. Ebben arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy az említett 
2013-as döntést megalapozó körül-
ményekben és tényezőkben az elmúlt 
időszakban nem következett be válto-
zás. 
„A hosszú évtizedek alatt kialakított 
sokrétű, a városlakók által megszokott 
és elvárt szolgáltatások, egészségügyi 
ellátások helyben történő biztosítása 
továbbra is preferált egészségpolitikai 
cél a városvezetés számára. Ennek ér-
dekében Tiszaújváros önkormányzata 
mindenkor jelentős mértékű (2023-
ban 400.000.000 Ft-ot meghaladó) 
támogatás biztosításával járul hozzá 
a járóbeteg szakellátás működtetésé-
hez. 

Tekintettel arra, hogy a járóbeteg 
szakellátás működtetésére vonatko-
zóan az irányadó jogszabályok nem 
változtak, valamint az önkormány-
zat lakosság közeli ellátás-szervezési 
elvei szintén változatlanok, ezért a 
fenntartói szándék - azaz a járóbeteg 
szakellátás önként vállalt feladatként 
történő további működtetése - a fen-
tiekben említett döntés óta nem válto-
zott” - írta a polgármester. 
Dr. Fülöp György hozzátette, hogy 
amennyiben a jogi szabályozás vál-
tozik, vagy az állam részéről konkrét, 
írásbeli megkeresés érkezik, az ez-
zel kapcsolatos javaslatot a képvise-
lő-testület elé terjesztik.

f.l.

Húsvéti kézműves munkák
Hétfő óta látogatható a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ 
által rendezett húsvéti kiállítás az 
Őszirózsa Idősek Klubjában. Váro-
sunk szépkorú lakóinak kézműves 
alkotásai az ünnepi jelképek teljes 
tárházát felölelik.

A tárlat hivatalos megnyitójának 
kezdetén Szentgyörgyi Éva, a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ 
alapszolgáltatásokért felelős vezetője 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
emléklappal ajándékozta meg a kiállí-
tó alkotókat, alkotócsoportokat.
- Egy igazán gazdag tárlatot sikerült 
ismét megrendeznünk, 25-en hoztak 
gyönyörű dísztárgyakat és dekoráci-
ókat - tájékoztatja lapunkat a vezető.
- Ketten, a barátnőmmel készítettük 
azt a fát - mutat az asztalra Tóth Ti-
borné, aki először vesz részt a prog-
ramon. - Igyekeztünk feldobni madár-
fészkekkel, tojásokkal, nyuszikkal. 
Van még egy másik tárgy is, aminek 

tojástartó az alapja. Az internetről 
néztem ki az alapötleteket. Egyáltalán 
nem volt nehéz megcsinálni, másfél 
óra alatt sikerült. A ragasztgatással 
telt el az idő nagyobbik része. Inkább 
a gallyak összegyűjtése volt körülmé-
nyesebb, ahhoz ki kellett mennünk a 
gátra.

- Én már tavaly is adtam be néhány 
apróságot, mert imádok kézműves-
kedni - mondja Drahos Györgyné. - 
Karácsonykor például hóembercsalá-
dot készítettem. Most egy asztaldíszt 
hoztam, a klubunk nevében pedig egy 
kis kosárban tojást, rózsákat, nyuszi-
kat. Nem szoktam megtervezni előre, 
mit csinálok. Egyszer csak elkezdem, 
amikor van hozzá kedvem, hangula-
tom, és kialakul. Muszájból nem lehet 
nekifogni.
- Meglepődtem, mennyire ügyes, szép 
és fantáziadús alkotások vannak - ér-
tékeli látogatóként a kiállítás anyagát 
Prókainé Szilágyi Klára. - Nem is tu-
dom eldönteni, mi tetszik a legjobban. 
Aranyos a bárányka és a kiscsirke a 
kockás kalappal. De minden gyönyö-
rű. És ne feledjük: nemcsak a nézők 
számára okoz örömöt egy ilyen tárlat, 
hanem a készítőknek is, akik magá-
nyos óráikban hozzák létre ezeket a 
csodákat. 
A kiállítás március 31-ig tekinthető 
meg munkanapokon 7.30-tól 15.50-ig 
az Irinyi János út 2. szám alatt.

Ördögh István

Kossuth-díj 
és érdemkereszt

Két városunkhoz kötődő személy is rangos állami ki-
tüntetésben részesült március 15-e alkalmából.

Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész a ’70-es évek-
ben dolgozott és alkotott városunkban. Magyarország szá-
mára kivételesen értékes és nemzetközileg is kiemelkedő 
művészi pályafutása, alkotómunkája elismeréseként Kos-
suth-díjban részesült.
Orosz István, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaúj-
városi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola 
nyugalmazott tanára Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetést vehetett át, több mint négy évtizedes, 
példaértékű szakoktatói munkája elismeréseként.

Az emlékezés 
koszorúi, virágai

Bár a koszorúzási ünnepségek elmaradtak március 15-én, 
az önkormányzat, a pártok, civil szervezetek, intézmények 
koszorúit, virágait elhelyezték a szederkényi Hősi emlék-
műnél és a Petőfi szobornál. 
A Városért Egyesület meg is örökítette az eseményt. A ké-
pen Buséter Béla, az egyesület önkormányzati képviselője 
rója le tiszteletét a Petőfi szobornál.

2. � Vegyes 2023. március 24.

Bukta Imre (balra) 2017-es tiszaújvárosi kiállításán, egykori 
mesterével, Pataki János festőművésszel.

Orosz István több évtizedes szakoktatói munkáját ismer-
ték el az érdemkereszttel.

Minden alkotó emléklapot kapott.

Fantáziadús kézműves munkák készültek.

Az önkormányzat több, mint 400 millió forinttal támogatja a szakellátást.



Árháború és háborgás
Valóságos árháború indult a na-
gyobb üzletláncokban. Hetek óta 
egyre több termék árát csökken-
tik a hazai boltokban. A zöldség és 
gyümölcs viszont nem lett olcsóbb. 
Sőt! Magyar alapanyagokból most 
igazi luxusnak számít például lecsót 
készíteni. Árcsökkenés a közeljövő-
ben pedig biztosan nem lesz. 

Tovább emelkedett az élelmiszerek 
ára. A tojás közel 80, a tejtermékek 
75 míg a sajtfélék 72 százalékkal let-
tek drágábbak. De a friss zöldségért 
és gyümölcsért is többet kell fizetni, 
mint egy évvel korábban - derül ki a 
Központi Statisztikai Hivatal legutób-
bi adataiból. 

Zöldségárak 
az egekben

A tiszaújvárosi zöldségpiacon tovább-
ra is bőséges a kínálat, ám ha igazán 
egészségesen akarunk enni, továbbra 
is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.
Egy év alatt a kígyóuborka kilója kö-
zel 800 forinttal lett drágább. Míg ta-
valy ősszel a TV paprika kilója 1200 
forint körül mozgott, idén már 2480 
forintért találjuk meg a piacon. A ká-
pia és a kaliforniai paprika még en-
nél is drágább. Egy kilogramm 3000 
forint közelében mozog. Ha illatos, 
ízes hazai paradicsomra vágyunk, ha-
sonló összegre számítsunk. A magyar 

termékek között már megtaláljuk az 
újhagymát és a piros retket is. Előbbi 
csokorjáért 350, míg utóbbiért 450 fo-
rintot kell fizetnünk. A vöröshagyma 
ára háromszor is emelkedett két hó-
nap alatt és a jövőben akár hiánycikk 
is lehet átmenetileg. A piaci kereske-
dők szerint az elmúlt egy évben na-
gyot változtak a vásárlási szokások.  - 
árulta el Füle Anikó piaci eladó. - Míg 
korábban kilóra vettek bizonyos ter-
mékeket, ma már csak darabra vásá-
rolnak az emberek. A hús- és zöldség-
levesbe pedig csak fél, vagy negyed 
darab zeller, kelkáposzta kerül. Egy 
doboz tojás helyett csak az aktuális 
nokedli mennyiséghez szükséges da-
rabszámot kérik a vevők.

Árubőség 
magas áron

- Az alapvető élelmiszerekre van a 
legnagyobb kereslet. Emellett fő-
ként az árstopos termékeket keresik 
a vevők, akik nagyon árérzékenyek. 
Továbbra is odafigyelnek arra, hogy 
mit és mennyit vásárolnak. Árleszál-
lításkor az akciós termékek forgalma 
duplájára emelkedik. A húsvétra már 
most készülünk, hiszen a karácsony 
után ez a legfontosabb kereskedelmi 
időszak. A Nagypénteket megelőző 
napokban 40%-os forgalomnöveke-
déssel számolunk - nyilatkozta la-
punknak Maczelka Márk, a SPAR 
Magyarország Kereskedelmi Kft. 
kommunikációs vezetője.
Húsvéti sonka biztosan lesz, ám 35-
40 százalékos drágulással is szembe-
sülhetünk az üzletekben. Az árak már 
most nagyon változóak. Láttunk füs-
tölt kötözött lapockát 2300 forintért, 
combot 4800 forintos kilós áron, de 
persze a határ a csillagos ég. A cso-
koládé figurák is nagyon népszerűek 
ilyenkor. A kisebb csoki nyulakat 120 
és 500 forint között árulják. A márkás, 
minőségi húsvéti édességek 1000 fo-
rint fölött indulnak. 
Az árstopos termékek árai azonban 
április 30-ig biztosan nem változnak. 
Utána viszont ezeknél az alapvető 
élelmiszereknél is drasztikus áremel-
kedés várható. 

O.K. 

Videók lesznek a pénzből
Amint arról beszámoltunk, lezá-
rult a TESCO Magyarország „Ön 
választ, mi segítünk” programja. 
Három civil szervezet pályázott és 
egyik sem távozott üres kézzel a 
minapi „díjkiosztóról”. Az áruház-
lánc minden ötletet díjazott, hogy 
milyen mértékben, a vásárlók sza-
vazataitól függött. 

- A pályázatunknak csak győztesei 
vannak - mondta Szabó-Benke Lajos 
a tiszaújvárosi TESCO áruházvezető-
je. - Amelyik civil szervezet bekerül 
a programba, biztos, hogy nyerni fog. 
A legtöbb szavazatot kapó szervezet 
400 ezer forintot, a második 200 ezer 
forintot, a harmadik pedig 100 ezer 
forintot nyer. Így szeretnénk támogat-
ni a környékbeli szervezeteket és be-
kapcsolódni a városi és régiós életbe. 
Az Örösgyöngy Kreatív Klub a máso-
dik, a Csegei Nyugdíjas Egyesület a 
harmadik lett.
A legtöbb vásárlói szavazatot a „Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakkö-

zépiskola- és Szakmunkásképző di-
ákjainak oktatásáért, neveléséért és 
kultúrájáért” Alapítvány kapta. 
- A pénzből olyan oktató videókat 
készítünk, amik bemutatják azokat 
a szakmákat, amiket az iskolánkban 
lehet tanulni - nyilatkozta lapunknak 
Török István, az alapítvány kuratóri-

umának elnöke. - Ezzel az a célunk, 
hogy megkönnyítsük a pályaválasztó 
diákok dolgát, ezzel bővítjük a pálya-
orientációs lehetőségeinket.   
Ebben az évben még két ilyen akció 
lesz. Nyáron újra szavazhatunk, a 
TESCO pedig újra segíteni fog.  

ema

Pro Urbe díjasok 
a Jabilban

Idén először szerveztek találkozót a Pro Urbe Klub 
tagjai. Ezúttal a Jabil Circuit Magyarország Kft-től 
kaptak meghívást, és az elektronikai cég ügyeivel is-
merkedtek az egykori városépítők. A klub tagjai öt év-
vel ezelőtt már tettek egy látogatást a Jabilban, akkor 
a gyártósorokon folyó munkát nézték meg, most egy 
prezentáció segítségével ismerkedhettek a cég működé-
sével, fejlődésével, céljaival.    

- Nagyon érdekes volt számomra, hogy ennyire sok-
színű az a tevékenység, amit itt folytatnak - mondta Bar-
va Györgyné, a Pro Urbe Klub egyik tagja. - Több, mint 
húsz évvel ezelőtt, amikor ez a gyár megépült, csak azt 
hallottuk, hogy ilyen-olyan telefonokat gyártanak itt. Most 
azonban megtudtuk, hogy mindenféle elektronikai beren-
dezések, eszközök kerülnek le a gyártószalagokról, ami 
nekem nagy meglepetés volt és nagyon tetszett.
A Jabil 2000-ben építette meg tiszaújvárosi gyárát. Abban 
az időben Farkas Zoltán polgármesterként és Koscsó La-
jos alpolgármesterként vett részt a tárgyalásokon. 
- Én nagyon örülök, hogy ez a gyár annak idején ide épült 
- nyilatkozta Koscsó Lajos. - Azóta azonban a gyártási 
szerkezet teljesen átalakult, és mára már a kornak meg-
felelő, magas szintű technológiával dolgoznak. Kívülről 
mindig azt halljuk, hogy itt csak összeszerelés folyik, de 
most hallhattuk, hogy ez nem így van, mert itt van inno-
váció, van fejlesztés, és jól látható, hogy előre tekintenek. 
Én büszke vagyok rá, hogy annak idején ebben részt ve-
hettünk.
A Pro Urbe Klub elnöke, Hegedűs György is itt volt már 
a kezdetektől. Ő volt a Tiszaújváros-Invest Kft. vezetője, 
aki a ipari parkban lévő területek kezeléséről, értékesíté-
séről gondoskodott.  
- Annak idején a Jabil volt az első olyan cég, amelyik ak-
kor a legnagyobb területet vásárolta meg az ipari parkban 
- emlékszik vissza Hegedűs György. - Tizenkét hektár 
területen kezdték el felépíteni a gyárat. Most nagyon jó 
volt hallani a fejlesztési elképzeléseket, hogy a következő 
másfél évben még több mint öt hektárt beépítenek majd. 
Emellett nagyon fontos a belső innováció is, és a kapcso-
lattartás. Mindent összegezve, megnyugtató a város szá-
mára, hogy itt van egy cég több, mint húsz éve és több, 
mint 4000 embert foglalkoztat, jelentős árbevétele van, és 
jelentős adót fizet a városnak.
A klub tagjai egy évben több alkalommal is összegyűlnek, 
a következő találkozót májusra tervezik, amikor a város 
ügyeit vitatják majd meg. 

ema
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A Pro Urbe Klub tagjait a polgármester és a Jabil vezetése 
is köszöntötte.

A Jabil volt az első olyan cég, amely nagy területet vásárolt 
meg az ipari parkban.

Török István (balra), az alapítvány elnöke, és Szabó-Benke Lajos áruházvezető.

Bőséges kínálat, magas árak.

Nehéz a döntés.



Kvalifikációs világkupa a Triatlon Fesztiválon
Nyár közepén, július 6-9. között ismét 
megrendezik Tiszaújvárosban a sportot 
és a kultúrát kiválóan ötvöző Triatlon 
Fesztivált, melynek fénypontja az olim-
piai kvalifikációs világkupa lesz. 

Tiszaújváros 1997-ben adott otthont első 
alkalommal a triatlon világkupának, me-
lyet 2019-ig, a világon egyedül álló módon 
megszakítás nélkül 23 alkalommal rendez-
tek meg. 2020-ban a covid-világjárvány 
miatt elmaradt a rendezvény, és a 21 éven 
át vele együtt járó Triatlon Nagyhét is. 
2021-ben, a még köztünk levő koronaví-
rus-járvány egészségügyi szabályozásaiból 
adódóan, valamint a szerényebb gazdasági 
lehetőségek hatására, és a fokozott kocká-
zat miatt rövidített kísérőprogrammal és 
Európa-kupával tértek vissza a tiszaújváro-
siak a sportág nemzetközi vérkeringésébe. 
2022-ben, a már 4 naposra bővült Tisza-
újvárosi Triatlon Fesztivál fénypontjaként 
a Prémium Európa-kupán a hazai pályán 
versenyző Lehmann Csongornak, illetve 

az újbudai színeket képviselő Bragmayer 
Zsanettnek köszönhetően kettős magyar 
győzelmet ünnepelhettek a sportbarátok, 
akik mintegy ráadásként a szintén a Ti-
szaújvárost erősítő Kiss Gergely meglepe-
tés-bronzának is örülhettek. 

Négynapos programsorozat
Az idén július 6-9. között megrendezendő 
Triatlon Fesztivál előkészületein Lehmann 
Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője, a szervezőbi-
zottság két társelnöke, dr. Fülöp György 
polgármester és Márkus Balázs, a klub 
elnökségi tagja, valamint Márkus Gergely 
versenyigazgató, a World Triathlon szövet-
ség sportigazgatója, továbbá a reszortfele-
lősök, és még sokan mások hosszú hóna-
pok óta gőzerővel dolgoznak. A 2022-es 
résztvevőktől, sportolóktól, szponzoroktól 
és a városlakóktól pozitív volt a vissza-
jelzés, ezért is maradnak a 4 napos prog-
ramnál. A legnagyobb támogatóknak, Ti-
szaújváros önkormányzatának, valamint 
a Honvédelmi Minisztérium Sport Ál-
lamtitkárságának, a Magyar Triatlon Szö-
vetségnek, ezenkívül további cégeknek, 
vállalkozásoknak köszönhetően összeállt 
az idei rendezés anyagi háttere. Jelentős 
változás, hogy a Tisia Hotel Spa rendkívül 
színvonalas helyszínt biztosít a nemzetkö-
zi szövetségek munkatársainak fogadására, 
a versenyközpont kialakítására, a szakmai 
programok lebonyolítására.

Kerékpárral kezdenek
A sportesemények július 6-án, csütörtökön 
kora este a szabadidősportos kerékpáro-
zással veszik kezdetüket, majd este jön az 
ünnepélyes megnyitó és az első koncert a 
Városháztéren. A pénteki folytatásban a 
futásé a főszerep, először az amatőrök raj-
tolhatnak el a belvárosban, majd este indul 
az 1/3 Sunset Maraton. Szombaton reggel, 
a Tisza-parti sporttelepről rajtolhatnak a 
Tiszaújvárosi Turista Triatlonra nevezők.
A méltán népszerű Bogratlon Bográcsfő-

ző Fesztivál ebben az évben is szombaton 
lesz, a Dísztó melletti városközponti park-
ban.
A  kulturális programoknál nagy figyelmet 
fordítanak arra, hogy széleskörű, lehetőleg 
minden korosztály számára színvonalas 
műsort állítsanak össze. 
A gyerekek számára bizonyára örömhír, 
hogy már csütörtökön délután megnyitja 
kapuit a közkedvelt Játszópark és egyéb 
gyermekprogramon is gondolkoznak a 
szervezők.

A világ-elit érkezik 
Ami a nemzetközi versenyeket illeti, július 
8-án, szombaton a Triatlon Junior Euró-
pa-kupa és a három év után visszatérő Tri-
atlon Világkupa selejtezői kínálnak meg-
mérettetési lehetőséget a rendkívül erősnek 
ígérkező mezőny tagjainak. A legjobb 30-
30 sportoló állhat majd rajthoz a vasárna-
pi finálékban. A döntőket megelőzően - a 
Magyar Utánpótlás Gálán - hazánk legjobb 
gyermek és serdülő korcsoportos sportolói 
adhatnak számot felkészültségükről. 

A világkupát illetően nagyon komoly elis-
merést, egyben megtiszteltetést jelent Ti-
szaújvárosnak, hogy a verseny ismét része 
az olimpiai kvalifikációs sorozatnak. Az 
utóbbi évek legerősebb versenyére szá-
míthatunk, mivel a második 12 hónapos 
terminus legintenzívebb időszakában talál-
koznak a Tisza-partján a sportág világ-elit-
jének tagjai. Mivel a lebonyolítás - a se-
lejtezős-döntős verzió - nem klasszikus, 
nincs abszolút papírforma, így biztos, hogy 
a vártnál is izgalmasabb lesz a magyar vi-
lágkupa. Mivel hazánknak talán most van a 
legerősebb csapata, így a szurkolók itthon 
is láthatják legjobbjainkat. 
A 2023-ban 14 állomásból álló Triatlon Ju-
nior Európa-kupa sorozat hetedik felvoná-
sa lesz Tiszaújvárosban. A szezon közepén, 
földrajzilag is az egyik legjobb helyen van 
a verseny, ezért a sportág nagyhatalmainak 
képviselői előszeretettel hozzák ide azokat 
a fiatalokat, akik előbb-utóbb itt fognak in-
dulni a világkupán is.

SZIS

Óvodai beiratkozás
A Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 
Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola és Óvoda Tagóvodájába a 
2023/2024. nevelési évre történő beirat-
kozás ideje:
2023. április 24. (hétfő) és április 25. 
(kedd).

A gyermekek óvodai felvétele a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet alapján történik. 
A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától lega-
lább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt. Nkt. 8.§ (2).
Azon gyermekeket szükséges beíratni, 
akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik 
a harmadik életévüket és óvodai jogvi-
szonnyal még nem rendelkeznek.
A felvételre vonatkozó kérelmek beadása 
az intézmény székhelyén (3580 Tiszaúj-
város, Munkácsy Mihály út 18.) az in-
tézmény honlapjáról (www.kazinczyrefi.
hu) letölthető „Óvodai felvételi kérelem” 
elnevezésű nyomtatványon történik 
2023. április 24. és 25. napján 8:00-17:00 
között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mokra lesz szükség:
• a gyermek nevére kiállított, azonosságot 
igazoló hatósági igazolványok: személy-
azonosító, lakcímet igazoló
• a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata
• a gyermek TAJ-kártyája 

• a gyermek keresztlevele, amennyiben 
már van
• a gyermek törvényes képviselőinek sze-
mélyazonosító igazolványa, lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványa
• nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogá-
nak gyakorlásáról
• igazolás, bírósági végzés a törvényes 
képviselő személyéről (válás, különélés 
esetén)
• nem magyar állampolgár esetén a gyer-
mek regisztrációs kártyája, érvényes útle-
vele
• a gyermek születési anyakönyvi kivona-
tának magyar nyelvre fordított, közjegy-
ző által hitelesített másolata 
• Magyarország területén való tartózko-
dás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 
okirat megnevezése, száma 
• egyéb, a gyermek egészségügyi állapo-
tát és óvodaérettségét, sajátos nevelési 
igényét, hátrányos helyzetét igazoló do-
kumentum (szakértői vélemény, szakor-
vosi vélemény, gyermekvédelmi kedvez-
ményről szóló határozat, egyéb igazoló, 
hivatalos irat)

Az egyházi fenntartású intézménybe való 
jelentkezés körzethatártól független! 
Az óvodai felvételről az intézmény igaz-
gatója dönt, és írásban értesíti a szülőket 
a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot 
követő 30. napig. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezést) az in-
tézmény székhelyén kell benyújtani, de a 
Tiszaújvárosi Református Egyházközség-
nek címezve. Szeretettel várjuk jelentke-
zésüket! 

Tájékoztatás a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola és Óvoda a 
2023/2024. tanév 1. évfolyamára történő 
általános iskolai beiratkozásról.
A 2011. évi CXC. törvény (a továbbiak-
ban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése értelmében 
az iskolába a  tanköteles tanulókat az első 
évfolyamra jogszabályban meghatározott 
időszakban kell beíratni.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) be-
kezdése alapján az adott évben tanköteles 
korba lépő gyermeket a szülő április 1-je 
és április 30-a között - a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatáro-
zott, a fenntartó által közleményben vagy 
hirdetményben közzétett időpontban - kö-
teles beíratni a lakóhelye szerint illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás idejét a 2022/2023. tanév 
rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM 
rendelet 8. § határozza meg. 
A 2023-2024. tanévre az általános iskola 
1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:
2023. április 20. (csütörtök) 8.00 - 18.00 
óráig, 2023. április 21. (péntek) 8.00 - 
18.00 óráig

Az egyházi fenntartású intézménybe való 
jelentkezés körzethatártól független.
A rendelet 23.§ (3) bekezdése, továbbá a 
83.§ (1) és (3) bekezdése értelmében az 
iskola igazgatója a felvételről tanulói jog-
viszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasí-
tó döntést hoz. 
A döntést írásba kell foglalni és azt írás-
ban közölni a tanulóval, kiskorú tanuló 
esetén a szülővel. Az iskola igazgatója a 
tanuló felvételének megtagadásáról hatá-
rozat formájában dönt. 
Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja 
szerint a tanulói jogviszony létesítésével 
kapcsolatban érdeksérelemre hivatko-
zással a szülő, törvényes képviselő - a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon belül - a 
gyermek érdekében eljárást indíthat. A 
fenti kérelmet az intézmény székhelyén 
kell benyújtani, de a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Egyházközségnek címezve.
Ezen közlemény közzétételére az intéz-
mény honlapján, valamint a helyben szo-
kásos egyéb módon is sor kerül. További 
információ az intézmény honlapján ol-
vasható.

Általános iskolai beiratkozás

A Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány évek óta 
támogatja a zeneiskolás tanulókat hangszerek, húrok, 
nádak, kották vásárlásával, versenyre nevezési díjak 
kifizetésével.
Kérjük Önöket, amennyiben van rá lehetőségük, tá-
mogassák alapítványunkat adójuk 1 %-ával, vagy egy 
jelképes összeggel.

Adószámunk: 18432246-1-05
Számlaszámunk:11734114-20075598

Köszönettel: a zeneiskola pedagógusai

4. � Vegyes 2023. március 24.

Kerékpározással indul a fesztivál.

A Bogratlon július 8-án, szombaton lesz.



Itt valami nagyszerű dolog történt
Telt ház fogadta a Tiszaújvárosi Der-
kovits Fúvószenekart március 18-án a 
művelődési központ színháztermében. 
Fellépésük ezúttal nem csupán egy ta-
vaszköszöntő koncert volt. Hosszú évek 
után a Magyar Fúvószenei és Mazso-
rett Szövetség (MAFUMASZ) szakmai 
zsűrije értékelte a nagy múltú együttes 
felkészültségét, fejlődésének irányát, 
produkciójának színvonalát, melynek 
eredményeként immár arany minősítés-
sel büszkélkedhet. 

Más tekintetben is a jutalmak estje volt a 
szombati. Az előadás meghívott közremű-
ködőit, Füvessy Norbertet és Vízi Viktort 
a Derkovits Művelődési Központ igaz-
gatója, Mátyás Zoltán ajándékozta meg, 
több évtizedes munkáját pedig a zenekar 
újonnan alapított évi díjával köszönte meg 
Andrássy Csabának a fúvósok vezetője, 
Bereznay András.  
Az est nyitányaként a művelődési központ 
igazgatóhelyettese, Bognár Imre, majd dr. 
Fülöp György köszöntötte a megjelente-
ket. A polgármester kiemelte: a zenekar 
számíthat a város támogatására.
 - Elárulom, hogy a koncert előtt egy kicsit 
beszélgettem a zsűri tagjaival. Lobbiztam 
a zenekarért, és ők is ugyanezt tették fe-
lém. Arra kértek, hogy a város támogassa 
ezt a csapatot. Megígérem, így lesz. Kö-
rülbelül egy hónappal ezelőtt járt nálam 
Mátyás Zoltán igazgató úr és a zenekar 
vezetője, mert egy nagydob beszerzését 
kérték az önkormányzattól az együttes 
számára. Március 15-én már láttam, hogy 
ez megvalósult, amiről itt ma este önök is 
meggyőződhetnek - mondta.
A formáció változatos, minden korosztály 
igényét kielégítő műsorának első részét 
Szabó Ferenc, a MAFUMASZ elnöke, Hi-
das Frigyes- és Nívódíjas karmester, Bek-
ker Gyula Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
kitüntetett, Hidas Frigyes-díjas karmester, 
a MAFUMASZ elnökségi tagja és Ella 
Attila, a gödöllői Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tan-
székvezetője, a MAFUMASZ fúvószenei 
szekciójának alelnöke osztályozta. Érté-
kelésük során egyebek mellett a zenekari 
hangzáskép tisztaságát, a szólamok ará-
nyát, továbbá a karmester és a zenekar 
kapcsolatát is vizsgálták.
Döntésük gyorsan megszületett, a szak-
szövetség minősítési rendszere alapján 
szórakoztató kategóriában, „B” fokozat-
ban az elérhető 100 pontból 86 pontszám-
mal, arany minősítéssel jutalmazta a zsűri 
a Derkovits Fúvószenekart, amely július-
ban önálló koncertet ad majd a Triatlon 
Fesztiválon.
- Nagyon örülünk az eredménynek, igazán 
megtisztelő, köszönjük szépen a zsűrinek! 
Akárcsak azt, hogy olyan messziről eljött 

hozzánk - fejezte ki háláját a színpadon 
az együttes művészeti vezetője, Bereznay 
András, és bejelentette: ezentúl saját évi 
díjjal ismeri el a zenekar legjobbjainak 
munkáját. Az elismerést elsőként And-
rássy Csaba vehette át, a klarinét szerel-
mese, aki legrégebbi tagként 1986 óta erő-
síti a közösséget.
- Igazán megtisztelő volt átvenni ezt a dí-
jat, ami mögött nem csupán egyéni munka 
van. A teljes tagságnak köszönettel tarto-
zom - nyilatkozta lapunknak a produkció 
után Andrássy Csaba.
- Milyen érzésekkel állt ma színpadra?
- A fellépés előtt volt bennem némi izga-
lom a zsűri jelenléte miatt, de odafent már 
csak tettem a dolgomat, mint mindenki. 
Boldog vagyok, hogy mindannyian kihoz-
tuk magunkból a legjobbat ma este, és el-
értük a célunkat.
- Mit kapott a zenekartól az elmúlt évtize-
dekben?
- Egy fantasztikus közösséget és a zenélés 
örömén túl rengeteg élményt. Nagyszerű 
zenészekkel és előadókkal találkozhattam. 
Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy ta-
pasztalja meg a csapathoz tartozás érzését 
bármely művészeti ágban, mert együtt 
dolgozni másokkal, akár csak a legapróbb 
sikerekért is, óriási öröm.
- Hogyan képzeli el a következő har-
minchét évet a csapatban?
- Amíg a karnagy úr megtűr a posztomon, 
zenélek. Amikor pedig már nem fog menni 
- hiszen öregszik az ember - nagyon szíve-
sen rendezem majd a kottákat. A fő, hogy 
az együttesben maradhassak.
- Számomra egy nagyon kellemes este volt 
a mai, és igazán örültem annak, hogy - is-
merve a múltat - újraéled a csapat - kezdte 
értékelését kérdésünkre Szabó Ferenc, a 
zsűri elnöke. - Rendkívül jó volt látni a sok 
fiatalt a színpadon, mert a zene művelésén 
túl a közösségteremtés is a lényegét képe-
zi egy együttesnek. Olyan erős közösséget 
jelent egy ilyen kompánia, amely mindig 
hazahívja majd a tagjait, bárhová sodorja 
őket az élet. Remek volt a műsorválasz-
tás, és vidáman fedeztük fel az előadásban 
azokat a fontos stilisztikai jegyeket, ame-
lyeket a minősítés megszerzéséhez szá-
mon kell kérnünk a zenekaron.
- Egyhangú döntés alapján született meg 
az arany minősítés?
- Abszolút. A polgármester úr említette 
az elején, hogy lobbizott a zenekarért ná-
lunk, mi pedig ugyanígy nála. Nem volt 
miért izgulnia, hiszen már az első akkor-
dok megszólalása után éreztük: itt valami 
nagyszerű dolog történik majd. Remek 
színvonalon játszottak a hölgyek és az 
urak.
- Mit emelne ki a műsor erősségeként?
- A hangulatát feltétlenül. Látszott az a 
fantasztikus élvezet a muzsikusok játé-
kán és színpadi jelenlétén, amely rengeteg 

befektetett időt és energiát sejtet. Öröm 
volt nézni a szólamcsoportok cinkos ösz-
szekacsintását, egymásért való szurkolását 
egy-két szóló előtt és után. Kiemelem az 
ütőszólamért felelős fiatalok különösen 
önfeledt játékát, mert szinte táncoltak a 
zenekarral. És nem felejtem ki a felso-
rolásból András komoly, következetes 
vezetését sem. Kimagasló produkciónak 
lehettünk tanúi. Rendkívül örültem en-
nek a csapatnak, amely a munka legszebb 
gyümölcseit aratta le ma este. Csak így to-
vább!
- Min kell még dolgoznia a csapatnak?
- A továbbiakban jöhet a repertoárbővítés, 
ami egy nagyon komoly feladat. A szó-
rakoztató vonal mellett nyitniuk kell az 
eredeti, koncertfúvós darabok irányába 
is. Ebben szintén tudjuk segíteni őket. A 
szövetség keretében az a dolgunk, hogy 
országszerte segítsük a fúvós formációk 
fejlődését. Örvendetes számunkra, hogy 
András ennyire komolyan veszi a felada-

tát és partnerre találtunk benne a Derko-
vits Fúvószenekar előrelépéséhez. Nekünk 
is öröm, hogy folytatja a tanulmányait az 
egyetemen. Most karmesteri vizsgára ké-
szül, a jövő tanévben pedig már a diplo-
mára. Specifikusan a fúvószenével foglal-
kozik, ami számunkra azért is fontos, mert 
a MAFUMASZ most már - 90 együttessel 
a háta mögött az országban - hihetetlen di-
namikával fejlődik. Ebben a régióban kü-
lönösen fontos szerepet töltenek be a helyi 
fúvószenekarok.
- Ön szerint mit érhet még el a Derkovits 
Fúvószenekar?
- Bármit. Egyrészt, mert nagyon erős, más-
részt pedig azért, mert a zenének nincs fel-
ső határa. Én több mint negyven éve élek 
a fúvós hangszerek bűvkörében. Gyerek-
ként kezdtem, és még egyetemi tanárként 
is azt mondhatom: minden nap tanulok. 
Egy biztos, aki zenével foglalkozik, egyre 
jobb ember lesz minden tekintetben.

Ördögh István

2023. március 24. 5. � Zene

Beleznay András karmester vette át a zsűri elnökétől az arany minősítést. Zenekari díj Andrássy Csabának, a fúvósok „legidősebb” tagjának.

Telt ház a nézőtéren, telt ház a színpadon.

A zenélésen túl a közösségteremtés is lényeges.



Alkotni csak őszintén szabad
Pálfy Julianna Nívó- és Káplár 
Miklós-díjas festőművész képeinek 
ad otthont április 6-ig a Városi Ki-
állítóterem. Őszinte vallomás, ez a 
tárlat címe, ami már önmagában is 
elégnek bizonyult ahhoz, hogy siet-
ve kérjem a munkatársaimat: hadd 
írhassak róla én. 

Végigsétálva a kiállítás helyszínén, 
egy valódi, érzékeny művészlelket 
sejtettek velem a helyiség falait be-
töltő színes, nyugalmat árasztó, ámde 
mégis elgondolkodtató vásznak. A 
várakozásom maradéktalanul beiga-
zolódott, amikor befejeztük rövid be-
szélgetésünket.
- Mit takar a tárlat címe?
- Őszinte vallomás, azaz alkotni csak őszintén szabad. Mert az egyén mű-

vészeti kifejezésformája - bármilyen 
ágról legyen szó - csak úgy hiteles. 
Ezek a képek az életem különböző 
időszakainak - köztük a közelmúltam 
- lenyomatai.
- Hogyan alkot? 
- A műveimben testet öltő érzésekhez 
és gondolatokhoz különböző tech-
nikákat társítok.  Általában lassan, 
aprólékosan készítem el a képeimet, 
ezért csodálom azokat a festőket, 
akik percek alatt felviszik a vászonra 
a mondanivalójukat. Nekem sokkal 
több időre van szükségem, mert alko-
tás közben szeretem átengedni maga-
mon az akkor és ott feltörő érzéseket.

- Melyik stílushoz sorolja a művésze-
tét?
- Nem igazán szeretem a stílusbeli be-
sorolást. Kortárs festő vagyok, saját 
külső-belső eszköztárral, és mindig 
az aktuális hangulatomnak, monda-
nivalómnak megfelelően születnek a 
képeim. Vannak közöttük figuratívak 
és absztraktok egyaránt. Fiatal ko-
romban még másoltam, ami körül-
vett, viszont hosszú ideje már csak 
a lelkemből ábrázolok. Olykor látok 
olyan kiállításokat, ahol szinte egy-
formák az alkotások, rám ez nem jel-
lemző. Én más, de semmiképpen sem 
problémás művészlélek vagyok.

Ördögh István

Élményekkel teli tavaszköszöntő
A Szivárvány óvoda gyermekei 
számára a természeti értékek meg-
becsülése, a környezettudatos vi-
selkedés tudatosítása céljából két 
ismeretterjesztő élményprogram-
mal tettük színesebbé az óvodai éle-
tet.

A Kalamajka Bábszínház Utazás 
Komposztániába című előadását te-
kintették meg az óvodások március 
20-án. Az előadás mesei elemekkel 
segítette a gyerekek számára megérte-
ni a környezetvédelem fontos szabá-
lyait, a levegő, a víz, a föld szennye-
zésének következményeit. Felhívta a 

gyerekek figyelmét minden élőlény 
szerepére az ökoszisztémában. Az 
előadás a Pro Filii Alapítvány támo-
gatásával valósult meg a Tisza-Szi-
várvány Alapítvány szervezésében. 
Másnap egy környezetvédelmi roads-
how keretében a gyerekek játékos for-
mában erősítették meg ismereteiket a 
szelektív hulladékgyűjtés fontosságá-
ról.
A szemléletformáló játékok, amelyet 
a BMH Nonprofit Kft. hozott, hozzá-
járultak az óvodás korosztály számára 
a környezeti és természetvédelmi ér-
tékek megbecsüléséhez.

Tóth Márta 
a kuratórium elnöke

Nemzetközi 
ásványfesztiválon

Március 11-én izgatottan indultak a katolikus iskola tanu-
lói a Miskolci Egyetemre, ahol a XXXIX. Miskolci Nem-
zetközi Ásványfesztivált rendezték meg. Több mint 100 
kiállító mutatta be kollekcióját, a Föld rejtett kincseit, ék-
köveket, kőzeteket és ősmaradványokat. Az ásványbörzén 
ismeretterjesztő előadást hallgattak meg az Év ásványának 
választott antimonitról. Megcsodálhatták az Év ősmarad-
ványát, a borostyán különböző formáit. A földtudományi 
játszóházban dinoszaurusz lábnyomokkal, ásványok meg-
határozásával, és ,,Szent László pénzével” ismerkedhettek 
meg. Nagyító alá vették a szemkápráztató ásványokat, 
meghatározásokat végeztek, a digitális terepasztalokon 
különböző természeti formakincseket alakítottak ki. Az 
aranymosás technikáját is elsajátították. Érdeklődve vár-
ták, hogy kinek milyen ásványokat sikerül kimosnia. 
Nagyszerűen érezték magukat ezen a tavaszi szombaton, 
ahol a természettudományos ismereteiket bővíthették.

Orbán Mónika földrajztanár

6. � Oktatás/Kultúra 2023. március 24.

Pálfy Julianna

Nincs két egyforma alkotás.

Az aranymosás technikájával is megismerkedtek



Áprilisban indul 
a zöldhulladék-gyűjtés

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk 2023. 
április 3-án indítja a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést. 
A zöld hulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsákok pótlása ingatlanon-
ként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik a gyűjtőjárat részéről.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöld hulladék elszállítása kéthetente történik az április 
1. - november 30. közötti időszakban. 
A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem 
szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosz-
szúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem 
kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizárólag zöld hulladék kerüljön! Amennyi-
ben munkatársaink a zöldhulladékos-zsákokban háztartási vagy egyéb nem oda való 
anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el. 
Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 
6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. 
A zöld hulladék elszállításának 
időpontjairól honlapunkon, a 
www.bmhnonprofit.hu oldalon a 
saját településüket kiválasztva a 
2023. évi hulladéknaptárból tájé-
kozódhatnak. 
Amennyiben a zsák űrméretét 
meghaladó zöld hulladék kelet-
kezik a háztartásban, abban az 
esetben az hulladékudvarainkban 
negyedévente 250 kilogrammig 
ingyenesen leadható vagy a 
gyűjtési napokon bármilyen át-
látszó zsákban kihelyezhető. 

Jogsegély pszichiátriai 
jogsértések esetén

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy 
akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így 
szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jog-
sértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyak-
ran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét ve-
hetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt 
traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okoz-
hatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jog-
védőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, 
illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még 
a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel 
a pszichiátriára embereket - a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolá-
sával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendsze-
resen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan 
jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapít-
vány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30 - 17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Tisztelettel meghívja 
városunk nyugdíjasait egy 

NÓTADÉLUTÁNRA
ahol amatőr művészek fellépésére nyílik lehetőség.

A rendezvény ideje, helye: 2023. április 19. (szerda) 14:00 óra, Központi Étterem (Ti-
szaújváros, Kazinczy út 2.) Jelentkezni lehet 2023. április 14-ig.
Egyéni, páros és csoportos fellépők jelentkezését várjuk a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ idősek klubjaiban, vagy a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
irodáján, kitöltött jelentkezési lappal, valamint email-ben: sallaidora@tujvaros.hu cí-
men! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Tisztelettel meghívja 
városunk nyugdíjasait a Magyar Költészet Napja alkalmából meghirdetett 

„Száll a madár ágról ágra” vetélkedőre.
A rendezvény ideje, helye: 2023. április 06. (csütörtök) 9:00 óra, Őszirózsa Idősek 
Klubja (Tiszaújváros, Irinyi J. út 2.). Jelentkezni 2023. április 03-ig lehet, 5 fős csa-
patokkal. A vetélkedő témája a XIX-XX. századi magyar költők és műveik. Költészet 
napi megemlékezés: csapatonként egy költemény előadása.
Jelentkezni a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idősek klubjaiban, valamint a 
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének irodáján lehet, kitöltött regisztrációs lappal, 
valamint email-ben: sallaidora@tujvaros.hu címen. Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Pisztrángtelepítés
Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a Zabos Géza Horgász Egyesület 2023. március 22-
én (szerdán) 600.000 Ft értékben, mintegy 200 kg pisztrángot telepített a Csécsi tóba.

A TELEPÍTÉS NAPJÁN 12 órától 
2023. március 25-én, szombat 06:00 óráig 

a Csécsi tavon HORGÁSZNI TILOS!

Horgászok figyelem! Változtak 
a pisztrángfogásra vonatkozó 

szabályok! 
Kérjük, vegyék figyelembe 

a Horgászrend 69. pont e bekezdését! 
„A pisztránghorgászatra vonatkozóan 
évente 15 db fogható ki, amely bele-
számít a darabszám és mennyiségi kor-
lát mértékekbe.”
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely
horgászmester

2023. március 24. 7. � Hirdetés



Lakótelkek értékesítése 
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán található lakó-
telkeket: 

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

1 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
2.000.0002 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000

3 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000
Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

4 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

5 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
6 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
7 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
8 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
9 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
10 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
11 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
12 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 

Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodáján, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tom-
pa M. u. 43. szám) 2023. március 24-én 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2023. március 27-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2023. március 28-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Március Helye Ideje Kinek a részére

27. hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

kezés megrendelés

28. kedd Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

29. szerda

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

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

zott étkezés megrendelés
30.                        

csütörtök
 Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

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

étkező

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére

1 fő teljes munkaidős, határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
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 bírálóbizottság minden 
tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- 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: 5/50011-3/2023., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

Dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 

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

Felhívjuk a figyelmét az Eötvös Gimnáziumban étkezőknek, hogy a menza.tisza-
ujvaros.hu webes felületen minden hónap 25-től tudják megrendelni az étkezést 
a kapott étkezési kódokkal!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Csikász Gábor 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. március 29-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2023. március 30-án, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében. 

Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. 
évi üzleti tervére 
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására
3. Javaslat a pénzbeli és a természetbe-
ni szociális ellátásokról szóló 14/2021. 
(VIII.27.), továbbá a fiatalok lakás, vala-
mint lakóház vásárlásának támogatásáról 
szóló 12/2022. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletek módosítására, valamint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer elbírálási szempont-
rendszerének módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő lakások és he-
lyiségek bérletéről, valamint elidegeníté-
séről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására

5. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 
26/2012. (XI.30.), valamint az idegenfor-
galmi adóról szóló 27/2015. (IX.25.) ön-
kormányzati rendeletek módosítására
6. Javaslat a közterületek elnevezésének, 
valamint az elnevezésük megváltoztatá-
sára irányuló kezdeményezés és a ház-
szám-megállapítás szabályairól szóló 
14/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására
7. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályza-
táról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormány-
zati rendelet módosítására
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata, valamint a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal 2023. évi összesített 
közbeszerzési tervének elfogadására
9. Javaslat a központi háziorvosi ügye-
let állami átvételéhez szükséges döntések 
meghozatalára
10. Javaslat a civil szervezetek támogatási 
kérelmeinek elbírálására
11. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2023. 
évi üzleti terveire
12. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
13. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet működésével kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára
14. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet 2020-2021. évben végzett tevé-
kenységéről
15. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
Kérdések

Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 06 80/42-43-44.
Az MVM Next EnergiaApp-jában található közvilágítás hibabejelentésen keresztül.
A https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton a 
Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. � Közlemény 2023. március 24.



A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

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

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Krónika 
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844

E-mail: kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó 
társaság Tiszaújvárosban keres 

rendszerkezelő 
munkatársat

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-
melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-
gek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű gép-
típusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

Ápolónő
Szakképzett ápolónő idősgon-
dozást vállal Tiszaújvárosban 
és környékén.
Érdeklődni lehet: 30/735-0636

Közlemény 
a 2023/2024. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 
2023/2024. nevelési évre történő beiratkozás 2023. április 24-én (hétfő) és 2023. ápri-
lis 25-én (kedd) 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szivárvány Óvodá-
ban (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.). lesz.

A beiratkozás rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda 
honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el. 
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai honlapról tájékozódni, abban az 
esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tájékoz-
tatást.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
az irányadó.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a 
nevelési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodakö-
teles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, 
vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az 
évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös 
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogosult enge-
délyezni.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem április 15. napja után is 
benyújtható.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-
ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhá-
rom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába 
járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik 
harmadik életévüket 2023. december 31. napjáig töltik be. 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcső-
de, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenn-
tartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás 
utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási 
Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) 
elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni. 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazga-
tási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássé-
rült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda kör-
zetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhe-
lyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 
három hónapnál régebben szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonos-
ságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indo-
kolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2023. május 25-ig írásban érte-
síti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújvá-
ros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak 
szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetkezés
Teljes körű szolgáltatás

Iroda: 
Tiszaújváros, 

Szent István út 35.
Nyitva: 

Hétfőtől-péntekig: 
9:00-13:00

Telefon: 06-70-612-0088 és 
06-70-907-6762

Éjjel-nappal hívható ügye-
let/elhunyt elszállítása:

06-70-612-2023

2023. március 24. 9. � Hirdetés/Közlemény



Egyházi hírek

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, szombat 18.00, 
szerda, péntek 8.30,  vasárnap 11.00.
Március 26-án Sajóörösön templombúcsú, szentmise 
9.30-kor lesz. Sajószögeden ezen a napon 8.30-kor kez-
dődik a szentmise. 
Kassai zarándoklat március 24-én a 8.30-kor kezdődő 
szentmisével kezdődik és 9.00-kor indul az autóbusz a 
parkolóból.
Nagyböjt pénteki napjain a szentmise előtt 17.30-tól 
keresztúti ájtatosságot imádkozunk.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la szeretettel várja a leendő első osztályosokat a Manó-
suliba kedden és csütörtökön 16.30-tól. 
Idősek, betegek, idősotthonok látogatása március 31., 
péntek.
Jegyes oktatás 2. alkalma: április 27. 18.30.                                                
Ferenc pápa látogatása április 28 - 30. Egyházközsé-
günk hívei 30-án, vasárnap a Kossuth téri szentmisére 
mennek. A bérmálásra készülő fiatalokkal 30 éves ko-
rig, illetve a felső tagozatos gyermekekkel április 29-én 
a Ferenc pápával való ifjúsági találkozóra a budapesti 
Arénába megyünk.
Április 7-én, Nagypénteken fáklyás keresztút a város-
ban 20.00-kor.
Minden este a 8 órai harangszókor egy Miatyánkot és 
egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk a békéért.
Altemplom nyitvatartása: 
kedd - vasárnap 08.00 - 18.00. 
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök 15.30-17.30. Március 24-én, pénteken a nyit-
vatartás szünetel.
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton az Istenszülő Szűz Mária örömhírvételének 
ünnepét tartjuk: 9.45 utrenye az akathisztosz hymnosz 
olvasásával, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Va-
sárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia., 18.00
vecsernye a hozzánk érkező zarándokokkal. Szerdán 
17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Április 1-jén, a virágvasárnap előtti szombaton lelki-
gyakorlatot tartunk. 16 órától gyóntatás, 16.30 Szent 
Liturgia, a gyóntatásban segít és szentbeszédet mond 
Szabó Antal atya, a nyíregyházi görögkatolikus szemi-
nárium spirituálisa. Szeretettel hívjuk és várjuk
a kedves testvéreket, hogy bűneinktől megtisztulva, fel-
szabadult örömmel tudjuk ünnepelni az Úr pászkáját.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény:
Úrnapi istentisztelet: vasárnap (2023.03.26.) 10 óra
Tiszaújváros:
Keresztutak: angol-magyar ifjúsági klub: 
szombat (2023.03.25.) 16 óra. 
Úrnapi istentisztelet: vasárnap (2023.03.26.) 11 óra. 
Halacska csoport - Gyermek-istentisztelet: 
vasárnap (2023.03.26.) 11 óra. 
Konfirmációi előkészítő és szülői megbeszélés: 
(2023.03.26.) 15 óra. 
BeszélgetŐ bibliaóra: szerda (2023.03.29.) 17 óra. 
Bibliaóra: csütörtök (2023.03.30.) 17 óra. 
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új száma: 06-49/739-194.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 26-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd már-
cius 27-től (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.

Március 24., péntek
18:00 B4 Híradó

Március 29., szerda
18:00 Héthatár: Vízgazdálkodási kérdések - Ünnep 
előtti élelmiszer ellenőrzések - 20 éves a Civil Sza-

lon - Vármegyebérlet - Júliusban Triatlon 

18:15 Hétről-Hétre: Ügyeleti rendszer start - 66 
éves az ötös lottó - Húsvéti terülj, terülj asztalkám 
Ki mit tud Tiszaszederkényben - Nemere, az író

19.10 A délutáni TFCT - DVTK II. bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés közvetítése felvételről 

Március 30., csütörtök
10.00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

A Tisza TV műsoraA Sportcentrum eseményei
Március 25. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Ózd VSE
U15 bajnoki mérkőzés          Füves pálya
12.00 FCT - Sárréti GYSE
U16 bajnoki mérkőzés          Füves pálya

Március 26. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik Fesztivál U7, U9 csapatok részére  
         Füves pályák

Március 27. (hétfő)
Kosárlabda
16.00 Phoenix KK - NYKK Eötvös
U14 csapatok bajnoki mérkőzése          Edzőterem

Március 29. (szerda)
Labdarúgás
16.00 TFCT - DVTK II.
felnőtt bajnoki mérkőzés        Centerpálya
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Vétek
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk már-
ciusi sorozatunkat. 
A megfejtéseket április 4-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.



Újvárosi éremeső
AQUATLON. Az idei Sport XXI. Aquatlon északkele-
ti regionális döntőjét Tiszaújvárosban rendezték meg. A 
mintegy száz fiatal a Városi Tanuszodában és a Tiszaúj-
városi Sportcentrum rekortán atlétikai pályáján teljesí-
tette a korosztályonként változó úszó- és futótávokat. A 
házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói kitettek 
magukért, szinte számolatlanul gyűjtögették az érmeket. 
Folytatás május 6-án, Gödöllőn, az országos döntőben.

Tiszaújvárosi érmesek
Egyéni:
Újonc 1-es kcs., fiúk, 2014-es kcs.: 2. Medvés Vince, 6:08 
perc, 3. Harnisféger Bence, 6:41. 2015-ös kcs.: 1. Bakó 
Barnabás, 6:28. Leányok, 2014-es kcs.: 1. Vámosi Zorka, 
6:02. 2015-ös kcs.: 2. Suhajda Sára, 6:13
Újonc 2-es kcs., fiúk, 2012-es kcs.: 1. Molnár Benedek, 
8:26, 2. Kopriva Dániel, 8:56. 2013-as kcs.: 3. Harangi 
Nándor, 10:22. Leányok, 2012-es kcs.: 1. Bakó Zsófia, 
8:20, …3. Kása Csenge, 9:11. 2013-as kcs.: 3. Fülöp Júlia 
Lilla, 10:57
Gyermek kcs., fiúk, 2010-es kcs: 1. Izsák Csaba, 10:55. 
2011-es kcs.: 1. Szabó Flórián, 10:57. Leányok, 2010-es 
kcs.: 1. Hajdu Gréta Emma, 11:48, 2. Tömösközy Dalma 
Lili, 12:40. 2011-es kcs.: 1. Kádár Elise, 12:29, 2. Gál Bí-
borka, 12:48
Serdülő kcs., leányok, 2009-es kcs.: 2. Gál Boglárka, 18:07 
perc. 2008-as kcs.: 2. Tömösközy Hanga Zsófia, 20:15.     
Csapat:
Újonc 1-es kcs., fiúk: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Med-
vés Vince, Bakó Barnabás, Harnisféger Bence) 19:17 perc
Újonc 1-es kcs., leányok: 1. TTK (Vámosz Zorka, Suhajda 
Sára, Nyerges Maja) 19:14
Újonc 2-es kcs., fiúk: 1. TTK (Molnár Benedek, Kopriva 
Dániel, Harangi Nándor) 27:44
Újonc 2-es kcs., leányok: 1. TTK (Bakó Zsófia, Kása 
Csenge, Fülöp Júlia Lilla) 28:28
Gyermek kcs., fiúk: 1. TTK (Izsák Csaba, Szabó Flórián, 
Lengyel Levente) 35:42
Gyermek kcs., leányok: 1. TTK (Hajdu Gréta Emma, Ká-
dár Elise, Tömösközy Dalma Lili) 36:57
Serdülő kcs., leányok: 2. TTK (Gál Boglárka, Tömösközy 
Hanga Zsófia, Juhos Lia) 59:28.

Triatlonosok a mezőn
MEZEI FUTÁS. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub férfi csa-
pata aranyérmet nyert a Gödöllőn megrendezett 115. Me-
zeifutó Magyar Bajnokságon, alaposan meglepve a szaká-
gi specialistákat.
Férfiak, 8000 m, egyéni abszolút: 4. Kiss Gergely, 25:34 
perc… 9. Lehmann Bence, 25:58, 10. Sinkó-Uribe Ábel, 
25:58,… 17. Sinkó-Uribe Aurél, 26:34. Csapat: 1. Tisza-
újvárosi Triatlon Klub (Kiss Gergely, Lehmann Bence, 
Sinkó-Uribe Ábel) 2. SVSE-Veszprém, 3. PVSK. U23-
as kcs., 8000 m: 2. Kiss Gergely, 25:34… 4. Sinkó-Uribe 
Ábel 25:58 Junior kcs., 8000 m: 6. Kovács Gyula, 26:47.

Figyelnek Bagira
ÚSZÁS. Figyelemre méltóan szerepelt az Eger Város 
Kupája versenyen a tiszaújvárosi Bagi Zoltán, de már 
nem a Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeiben. 

Jóllehet még a felkészülési időszakban járnak az úszók, 
nem egy kiemelkedő eredmény született az egri viadalon, 
melyet megtekintett a helyi születésű Sós Csaba szövetsé-
gi kapitány is.
- Nem hazabeszélek, nagy esemény volt ez 570 verseny-
zővel, külföldiekkel és rengeteg ifjúsági válogatottal - 
nyilatkozta a nemzetisport.hu-nak a jeles szakember. - Az 
utánpótlás kimagasló jelenlétéről elég annyit megemlíte-
nem, hogy a felnőttek előtti három korosztállyal, az ifiké-
vel, a serdülőkével és a még kisebbekével együtt minden 
számban négy döntő volt, s igazából ez volt az első idei 
versenyük az edzőtáborok között. 
A BVSC és a Győr korosztályos reprezentánsai voltak 
a legerőteljesebben jelen. Akadt, aki ráadásul több mint 
figyelemre méltó teljesítménnyel rukkolt elő. Sós Csaba 
elsőként említette a 15 éves Bagi Zoltánt. 
- A még serdülő, és idén az olimpiai reménységek kon-
tinensversenyén még indítható fiatalember öt tizeddel 
úszott csak gyengébbet 50 pillangón, mint Milák Kristóf. 
A nagyon tehetséges tiszaújvárosi úszó, aki idén került a 
BVSC-be, Egerben a felnőttek között is második lett volna 
az idejével - mondta Sós Csaba. 
Zoli - most már a BVSC színeiben - az áprilisi országos 
bajnokságon bizonyíthat újra.

A Fényinek fénylett 
a legfényesebb

DIÁKSPORT. Kosárlabda megyei döntőt játszottak a 
miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, a tiszaújvárosi 
Hunyadi és Széchenyi iskola hetedikes-nyolcadikos lá-
nyai hétfőn. A Diákolimpia negyedik korcsoportos torná-
ján négyszer nyolcperces meccseket játszottak a csapatok. 
A döntőt sima mérkőzésen a miskolciak nyerték, a hunya-
disok végeztek a második helyen. A széchenyis lányoknak 
ezúttal a harmadik hely jutott.

Győztes gól a 95. percben
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 26. fordulójában 
a DVSC II együttesét fogadta a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros. A 
kék-sárgák egy izgalmas, drámai 
mérkőzésen a végjátékban szerzett 
góllal tartották itthon a három pon-
tot.

Az előjelek több szempontból is ked-
vezőek voltak a Tiszaújváros számá-
ra, hiszen legutóbbi hazai találkozó-
ját éppen egy másik tartalékcsapat, a 
Békéscsaba II ellen nyerte meg. Az 
elmúlt két mérkőzésen úgy nyertek 
Gelsiék, hogy még gólt sem kaptak. 
A DVSC II a tabellán elfoglalt helye-
zése alapján azonban keményebb di-
ónak bizonyult, hiszen a forduló előtt 
a 6. helyen tanyáztak a hajdúságiak. 
Az első negyedóra unalmas játékot 
hozott a meleg, tavaszias időben. A 
22. percben némiképp váratlanul jött 
az első gól. Tóth S. szögleténél lera-
gadt a vendégek kapusa, Gelsi pedig 
közelről a hálóba fejelt, 1-0. A beka-
pott gól után próbálkozott a debreceni 
alakulat, de a hazaiak kapusa, Herceg 
rendre hárított, így minimális újvárosi 
előnnyel ért véget az első félidő. 
A második játékrészben előbb a há-
zigazdák előtt adódott lehetőség. A 
67. percben Gottfried közeli lövését 
védte Erdélyi, majd a duplázásnál 
a védők blokkolták a hazai próbál-
kozást. A 70. percben a vendégek is 
megvillantak, de a kapufa akkor még 
megmentette a vendéglátókat a gól-

tól. A 74. percben azonban már jött 
az egyenlítés. Kócs-Washburn tört 
be a tizenhatoson belülre és Herceg 
mellett a sarokba gurított, 1-1. Soká-
ig úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, de 
a hosszabbításban jött a katarzis, és 
a második hazai gól. A 95. percben 
Varjas kapott ragyogó kiugratást, le-
rázta védőjét és 11 méterről a kapus 
felett a hálóba lőtt, 2-1. Az újrakezdés 
után már nem volt ideje a vendégek-
nek, hogy támadjanak, így izgalmas 
végjátékban a Tiszaújváros zsinórban 
harmadik mérkőzését nyerte meg. 
Vitelki Zoltán csapata 28 pontjával 
továbbra is a 18. helyen áll, de hát-
ránya mindössze 2 pont a 17. helyen 
álló Egerrel szemben. A Tiszaújváros 
legközelebb március 26-án, vasárnap 
11 órától a Vasas II otthonában sze-
repel, majd március 29-én, szerdán 
délután 4 órától a DVTK II együttesét 
fogadja. 

Tiszaújváros - DVSC II
2-1 (1-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sándor 
Cs.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Her-
ceg - Nagy G., Lehóczki (Molnár 
M.), Gelsi, Tóth B. (Bussy), Tóth S., 
Géringer L. (Vitelki B.), Varjas L., 
Nagy D. (Gottfried), Boros (Páll), 
Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. 

DVSC II: Erdélyi - Füzfői (Fábián), 
Szabó K., Tordai, Sárosi, Farkas T. 
(Kozma), Takács B., Horváth Z. (Pel-

les), Bökönyi (Doktor Zs.), Batai, 
Kócs-Washburn. 
Vezetőedző: Máté Péter. 

Vitelki Zoltán: Nagyon fontos volt, 
hogy ilyen körülmények között le-
hoztuk ezt a mérkőzést, mert nem 
játszottunk jól, pontatlanok voltunk, 
több labdát veszítettünk el a meg-
szokottnál. Nem tudtuk megfele-
lő minőségben tartani a labdát, de 
több lehetőségünk is volt, amikből 
a rendes játékidőben csak egy gólt 
tudtunk szerezni. A 95. perc a szív 
diadala, fantasztikus érzés volt, ez a 
csapategységet mutatja, és ebben is 
nagyot léptünk előre. Gratulálok min-
denkinek!

Máté Péter: Egy teljesen nyílt mérkő-
zésen a Tiszaújváros célfutballja elér-
te a célját. Gratulálok nekik. 

További eredmények
Kisvárda II. - Füzesgyarmat 1-0

Zugló - Sényő 4-0

Hajdúszoboszló - Tiszafüred 2-1

Eger - DVTK II. 1-1

Pénzügyőr - Vasas II. 0-0

Hatvan - Békéscsaba II. 2-1

Körösladány - BKV Előre 1-0

DEAC - Karcag 2-0

Jászberény - Putnok 1-2
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Gólöröm a 95. percben, Vitelki edző részvételével.

Varjas jól játszott, és a végén győztes 
gólt szerzett.

Kosárra dob a Hunyadi.

A serdülő Bagi Zoltán a felnőttek között ezüstérmes lett 
volna 50 pillangón. 

Sinkó-Uribe Ábel (balról), Lehmann Bence és Kiss Gergely a 
magyar bajnoki dobogó tetején.                (Fotó: Kovács Gyula)



Már-már feladta, de megjelent Schwarzenegger
Juhász Péter tiszaújvárosi tűzoltó közel 
70 indulóból ötödik lett a világ legerő-
sebb tűzoltóinak versenyén, az Arnold 
Classicon. Mint 1989 óta minden évben, 
a legendás testépítő- és erősportversenyt 
idén is az Ohio állambeli Colombusban 
rendezték meg. A többszörös magyar 
bajnok a verseny névadójától, Arnold 
Schwarzeneggertől vehette át díját. A 
mádi erősember nekünk is mesélt a ta-
lálkozásukról, amerikai élményeiről és 
legnehezebb pillanatairól.

- Régóta dédelgetett álom volt, hogy kijuss 
az Arnold Classicra?
- Valójában a tavaly márciusi Arnold Clas-
sic idején jött az ötlet. Én a profik miatt 
néztem a versenyt, de az egyik ismerősöm 
szólt, hogy tűzoltóknak is volt verseny és 
egyből kérdezte, hogy én miért nem in-
dultam. Hát azért, mert nem tudtam róla. 
Úgyhogy már akkor elterveztem, ha lesz 
lehetőségem, ebben az évben elindulok.
- Hány edzéssel, hogyan lehet felkészülni 
egy ekkora megmérettetésre?
- A tavalyi szezon november közepén le-
ment, akkor tartottam egy háromhetes pi-
henőt és utána közel két és fél hónap volt 
a készülés. Hetente változó, hogy mikor 
mennyit tudtam edzeni, leggyakrabban 
három-négy, de akár öt edzésem is volt. 
Annyiban másabb volt a felkészülés, hogy 
nem teljesen a nagy súlyokról szólt a do-
log, persze idézőjelesen, hanem a robba-
nékonyság, az állóképesség és a minél na-
gyobb ismétlésszám elvégzése volt a cél.
- Kíváncsi vagyok, neked mit jelent ez a 
„nem nagy súly”.
- A felhúzásban tudok összehasonlítást 
mondani, mert itt a súly 265 kiló volt is-
métlésre, általában nemzetközi szinten ez 
320-340 között van. Ez azért jelentős kü-
lönbség, ami nekem picit hátrány volt, de 
ezt a versenykiírásban már novemberben 
leírták, úgyhogy volt idő készülni.

- Erős mezőnyben küzdöttél?
- Az Open kategóriában indultam, vol-
tak a 105 kg alattiak és felettiek. A plusz 
105-ben negyvenheten indultunk, a 105 
kg alattiaknál pedig huszonnégyen. A test-
súlynak nincs jelentősége, mert nekik a sú-
lyokat arányosan lejjebb vették. Közülük 
a legjobb kettő, míg a 105 kg felettiekből 
a top tizenkettő jutott a szombati döntőbe. 
Első nap a harmadik helyen végeztem, bár 
ennek nem volt jelentősége, mert másnap 
elölről kezdtük az egészet új számokkal 
és mindenki nulla pontról indult. A tavalyi 
első és második helyezett is kapott egy sza-
bad kártyát az idei döntőre, úgyhogy 16-an 
álltunk a döntőben és ebből lettem ötödik. 
Titkon szerettem volna az első háromban 
benne lenni, nem is sok hiányzott hozzá, 
de azért elégedett vagyok azzal, hogy ilyen 
nagy létszámból is ki tudtam tűnni a tem-
póval. Az, hogy a döntőben egy-két szám 
nem úgy sikerült, ahogy terveztem, ez ben-
ne van a pakliban.
- Mik volt ezek a számok? Mi volt a legne-
hezebb?
- A döntőben felhúzással kezdtünk, itt 265 
kiló volt ismétlésre, amikor elkezdtem ja-
nuárban a versenyre készülni, akkor hat-hét 
ismétlést tudtam ebből a súlyból csinálni. 
Az utolsó edzésen eljutottam tízig, a ver-
senyen pedig tizenhármat sikerült húznom. 
Ez egész jó eredmény, bár a versenyen nem 
ez volt a legjobb, de igazából annyira nem 
is érdekelt, mert bőven a saját határaim fe-
lett voltam. Utána viszont jött a feketele-
ves, a zsák cipelése, amitől nagyon sokat 
vártam, és nem is lett volna rossz, csak a 
harmadik zsáknál egy picit elfogyott a le-
vegő és elszédültem. Kicsit el is ájultam, 
és olyan szerencsétlenül, hogy ez még a cél 
előtt nyolc-tíz centivel történt, úgyhogy ott 
elment közel tíz másodperc, míg bevittem 
a zsákot a célvonalon. Emiatt a második 
helyezésből lett körülbelül nyolcadik, ez-
zel sok pont elment. Utána nagyon rosszul 
éreztem magam, hánytam is, akkor nagyon 

elfogyott minden erőm. És utána jött a leg-
nehezebb szám, ami nekem évek óta nagy 
mumus, a kalapácstartás oldalra, és sajnos 
ez sem sikerült a legjobban. Utána volt is 
egy olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy 
feladom, mert tényleg rosszul vagyok, 
de az utolsó számnál megjelent Arnold 
Schwarzenegger, bejött hozzánk a melegí-
tő helyiségbe, kezet fogott mindenkivel, 
mondott egy rövid beszédet és megvárta 
az utolsó számot. Na, akkor azért gyorsan 
újraterveztem és úgy voltam vele, hogy 
bármi áron is, de megcsinálom. Utólag ki-
derült, hogy jól döntöttem, mert második 
helyen értem célba az utolsó versenyszám-
ban, ez tűzcsappakolás volt állványra, és 
ezzel az eredménnyel sikerült feljönnöm 
az ötödik helyre összetettben.
- Jól értem, hogy te elájultál, és mindezek 
után még behúztad a zsákot a helyére?
- Igen, ez nekem is újdonság volt, soha 
nem történt még velem ilyen. Eddig csak 
láttam ezt, hogy valaki addig tudja kihaj-
szolni magát, amíg elájul. Az a pár má-
sodperc igazából kimaradt, annyi rémlett, 
hogy megráztak, ez három-négy másod-
perc lehetett és gyorsan szóltak, hogy még 
nincs bent a zsák. Én akkor kizárólag ezzel 
foglalkoztam, hogy beérjek a célvonalon 
és végre megálljon az óra.
- Milyen élmény volt a testépítés atyjával, 
Arnold Schwarzeneggerrel találkozni?
- A döntő reggelén a legjobb tizenkettőt 
meghívták egy reggelire abba a hotelbe, 
ahol Arnold is megszállt. Mondták, hogy 
majd odajön hozzánk és köszönt minket, 
de előre szóltak, hogy közös képet nem 
csinálhatunk vele. Amikor odajöttek, a tár-
saságból kiszólt egy magyar hang, és ki-
derült, hogy Szedlacskó Ádám az, egy bu-
dapesti edzőterem tulajdonosa, aki Arnold 
személyes jó barátja. Az ő segítségével si-
került közös képet készítenem Arnolddal, 
nagy mázlim volt. Kicsit viccesre sikerült 
a találkozásunk, mert nem számítottam rá, 
hogy ilyen közelről fogom őt látni, úgy-

hogy eléggé meg voltam illetődve, így 
amikor a fotózkodás után nyújtotta a kezét, 
nem szorítottam meg túl erősen, amire ő 
csak annyit mondott, hogy milyen gyenge 
kézfogásom van, és rám szólt, hogy men-
jek még edzeni. Aztán később az ered-
ményhirdetésnél mindenkinek átadott egy 
emlékplakettet, és amikor én következtem, 
és nyújtotta a kezét, figyeltem, hogy ezt a 
hibát ne kövessem el újra, úgyhogy embe-
resen belenyúltam a kezébe és meg is je-
gyezte, hogy na így kell kezet fogni.
- Egy ilyen rangos verseny után hova to-
vább?
- Ez volt az év első állomása, ami jó nagy 
falatra sikerült bevezető versenynek. A 
nemzetközi szezon és a hazai versenyek 
májusban kezdődnek. Szerintem ez egy 
sokkal nehezebb év lesz, mint a tavalyi. Ta-
valy már a Strongman Champions League 
porondján tudtam versenyezni, négy ver-
senyen kaptam lehetőséget. Bízok abban, 
hogy idén ez öt-hatra fog emelkedni, illet-
ve a hazai Prémium Liga sorozat is kiegé-
szül három külföldi állomással, szóval ott 
fixen hat verseny lesz. Úgyhogy tizennégy 
verseny biztosan lesz idén, plusz, amiről 
még nem tudok, valószínű hosszú év lesz.
- Mi a legnagyobb célod?
- Talán az, hogy a Strongman Champions 
League-ben olyan helyezést érjek el, ami-
vel kvalifikálni tudom magam a World’s 
Strongest Manre, vagyis a Világ Legerő-
sebb Embere versenyére. Mivel ez egy 
pontverseny, ehhez az kellene, hogy a 
szervezők minél több lehetőséget adjanak 
arra, hogy pontokat gyűjtsek. Ez vala-
milyen szinten nem rajtam múlik, illetve 
olyan szinten mégis, hogy ha tudom hozni 
az első három-négy helyet mindig, akkor 
valószínű, hogy meghívásokat fogok kap-
ni, úgyhogy az idei cél az, hogy egy első 
három-négyben végezzek, hogy a lehető 
legtöbb fordulón, vagy akár az összes for-
dulón induljak.

venna

Minden éremből 
jutott nekik

Súlyemelés. Nyíregyházán rendezték meg a közelmúlt-
ban a területi minősítő versenyt. A Tiszaújvárosi Sport 
Club versenyzői sikeresen szerepeltek, valamennyien 
dobogós helyezést értek el.

 A lányok versenyében a serdülő Farkas Fruzsina az 55 kg-
os súlycsoportban 73 kg-ot teljesített és ezzel első helye-
zést ért el. A férfiak mezőnyében a felnőtt korcsoportban 
Réti Márton 96 kg-os súlycsoportban 237 kg-os összetett 
eredménnyel ezüstérmet szerzett. Madarász Péter ugyan-
ebben a súlycsoportban 220 kg-os összetettel bronzérmes 
lett. Gulyás Kristóf a 109 kg-os súlycsoportban 195 kg-ot 
teljesített és ezzel a dobogó tetejére állhatott. 
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A tiszaújvárosi tűzoltó heti négy-öt edzéssel készült az ohiói versenyre.

Nem csak Schwarzeneggerrel készült közös fotó. Ronnie Coleman profi testépítővel, nyolc-
szoros Mr. Olympiával is fotózkodott többszörös magyar bajnokunk.
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