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Márki-Zay Péter győzött
A szombaton zárult ellenzéki előválasz-
tás második fordulójában eldőlt: Már-
ki-Zay Péter lesz az ellenzéki összefo-
gás miniszterelnök-jelöltje a jövő évi 
országgyűlési választásokon. 

Az ellenzéki előválasztásnak nincsenek 
nagy hagyományai hazánkban és Európá-
ban sem. Magyarországon először 2019-
ben rendeztek előválasztást, a főpolgár-
mester-jelöltségért. Ezt, mint ahogy ké-
sőbb a mandátumot is Karácsony Gergely 
szerezte meg. 
Most is indult a miniszterelnök-jelöltsé-
gért, és be is jutott a második fordulóba. 
Innen azonban visszalépett Márki-Zay ja-
vára. Nevét lesatírozták a szavazólapok-

ról, így ketten mérettettek meg: Dobrev 
Klára és Márki-Zay Péter. 
Péntek reggel, a hűvös-ködös októberi 
időben folyamatosan érkeztek a választók 
a Coop (Tisza) ABC elé, itt zajlott az elő-
választás. 
- Nincsenek azok a nagy sorok, mint az 
első fordulóban - mondta Boros József 
aktivista -, de folyamatosan jönnek az 
emberek. Van szavazási kedv. 
Így volt ez az egész országban is, hisz 
harmincezerrel többen, 662 353-an sza-
vaztak a második fordulóban.
- Azért jöttem el, mert szeretnénk levál-
tani a mostani kormányt - mondta Behon 

József. - Voltunk a múltkor is, meg jöt-
tünk most is. Jó volna már egyszer egy 
hölgy vezető az országban. 
- A politika ilyen - mondta Karácsony 
Gergely visszalépésére reagálva Répási 
Béla. - Ők tudják, hogy hogyan erősebb 
az ellenzéki közösség. 
Az előválasztás második fordulója szom-
baton ért véget, a szavazatokat vasárnap 
összesítették. 371 560-an szavaztak Már-
ki-Zay Péterre, Dobrev Klára pedig 283 
677 voksot gyűjtött. Megyénkben fordí-
tott volt a helyzet, 16 610-en szavaztak 
Dobrev Klárára, Márki-Zay 12 674 sza-
vazatot szerzett. 

Kilencven 
esztendő

Tiszaszederkényben él vá-
rosunk újabb 90 esztendős 
lakója, Balogh József, aki 
1931. október 13-án Kesz-
nyétenben látta meg a nap-
világot. A járványveszély 
miatt a személyes köszön-
tés elmaradt, de az önkor-
mányzat emléklapját és 
ajándékait eljuttatták Józsi 
bácsinak, aki szűk családi 
körben ünnepelte születés-
napját.

Kötelező maszkviselés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy tekintettel a koro-
navírus fokozódó terjedésére, 2021. október 25-étől az ügyfe-
lek kizárólag szájmaszkban léphetnek be a Polgármesteri Hi-
vatal épületébe. Köszönjük, hogy együttműködésükkel segí-
tik a munkatársaink és az Önök egészségének védelmét!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Színház Határok Nélkül Járványhelyzet
A koronavírus-járvány negyedik hullámában országos és 
helyi szinten is növekszik a fertőzöttek száma, ezért dr. Fü-
löp György ismét heti rendszerességgel fogja tájékoztatni Ti-
szaújváros lakosságát az aktuális helyzetről - adta hírül a 
polgármester Facebook oldalán.

A hivatalos tájékoztatás szerint Tiszaújvárosban hétfőn 22 ak-
tív fertőzöttet tartottak nyilván, melyből 2 beteg igényelt kórhá-
zi ellátást a tüneteik súlyossága miatt. A karanténban lévők szá-
ma 200 fölé emelkedett.
A Tiszaújváros önkormányzata által működtetett intézmények 
és létesítmények az érvényben lévő központi jogszabályoknak 
megfelelően működnek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
folyamatosan figyelik a helyi járványügyi statisztika alakulá-
sát, a központi jogszabályokat, valamint a szakmai szervezetek 
ajánlását és ennek megfelelően hoznak döntést az önkormány-
zatnál a további teendőkről.
Ami az országos helyzetet illeti, a szerda reggeli adatok szerint 
1 668 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta össze-
sen 838 916 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meg-
halt 30, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak szá-
ma 30 448 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 15 711 
főre emelkedett, 1 058 koronavírusos beteget ápolnak kórház-
ban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen.
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Négy színházi előadás és egy mesés kiállítás, ilyen programokat hozott a Derkovits Művelődési Központ az idei, 18. tiszaúj-
városi Színház Határok Nélkül rendezvényére. Cikkeink az 5. oldalon. 

Harmincezerrel többen szavaztak, mint 
az első fordulóban. 

Folyamatosan érkeztek a választók a második fordulóban. 
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott idő-
pontokban: kedd, csütörtök, pén-
tek, szombat 18.00, szerda 8.30, 
vasárnap 11.00.  
Minden vasárnap Sajószögeden 
9.30-kor, minden páros vasárnap 
Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 
8.30-kor van szentmise.
A Római Katolikus Egyház templomi és temetői szertartásai 
mindenszentek ünnepén és halottak napján:
Sajószögedi templomban szentmise november 1. 09:30 óra
Tiszaújvárosi katolikus templomban szentmise november 1. 
11:00 óra
Sajóörösi köztemető november 1. 14:00 óra.
Nagycsécsi köztemető november 1. 14:30 óra.
Városi temető (Sajószöged) november 1. 15:00 óra.
Római katolikus altemplom november 1. 16:00 óra.
A szertartások után új sírhelyek megáldása október 29-éig 
történő bejelentés alapján.  Szentmise az elhunytakért halot-
tak napján: november 2.; Sajószöged: 17.00.; Tiszaújváros: 
18.00.; Sajóörös: november 4. 17. 00; Nagycsécs: november 
5. 17.00.
A közös gyászmisére elhunyt hozzátartozók felíratása októ-
ber 29-éig az irodában.
Altemplom nyitvatartása: október 29. és november 2. között 
8.00-20.00.
Egyházközségünk pályázatot hirdet általános iskolák alsó- és 
felső tagozatosai részére. Rajzok bármilyen technikával, A4-
es méretben készülhetnek. Téma: Árpádházi Szent Erzsébet 
élete. Beküldési határidő november 5.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus

Pénteken 9.00 Szent Liturgia, 
17.30 Akathisztosz Hymnosz. 
Szombaton 17.30 vecsernye. Va-
sárnap 10.00 reggeli istentisz-
telet, 11.00 Szent Liturgia. Hét-
főn 17.30 paraklisz. Kedden 8.00 
Szent Liturgia. Szerdán 17.30 pa-
raklisz.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a követ-
kező rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: október 24-
én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra: október 21-én, csütörtökön 17 óra.
• Úrnapi istentisztelet: október 24-én, vasárnap 11 óra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgat-
ható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot október 24-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. 
út 17., tel.: 49/540-688), majd október 25-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendel-
kezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Halld meg a csendet!
Halld meg a csendet! - hangzott el, és el-
mélkedtem, mit is jelenthet? Aztán meg-
tapasztaltam: ha  jobban odafigyelünk a 
belső hangokra, kizárjuk a külvilágot, 
meghalljuk a bennünk lévő csendet, le-
lassulunk, megnyugszunk. Ez is a jóga  
egyik jellemzője.
Az idén már több alkalommal, több hely-
színen  hirdetett meg  jógatábort Árvainé 
Dajka Erzsébet Gyöngyi a Tiszaújvárosi 
ETKA-Jóga Egyesület vezetője.
Végre  eljutottam a Hajdúszoboszlón ok-
tóber 6-tól 10-ig tartó táborba én is,  kü-
lön örömömre szolgált, hogy  korábbi 
kolléganőmet, ma már barátnőmet is el-
hívtam, akivel a pandémia alatt nem ta-
lálkozhattam.
Nagy izgalommal készültem, hisz oly rég 
vártam erre az alkalomra, bár kissé hosz-
szúnak tartottam az 5 napot, de elmond-
hatom, hogy egy percig sem volt unal-
mas.
Erzsike a jógafoglalkozások (reggel, dél-
után) mellett és a vízitornán kívül is sze-
retettel törődött velünk, hol enyhén, hol 
keményebben, amit a helyzet vagy az 
egyén  éppen megkívánt.
A teázások mellett élveztük a gyógyvíz 
csodás hatását, a szauna frissítő erejét, 
kényeztettük testünket, a lelkünk is meg-
újult.  
Csütörtök délelőtt megismerkedhettünk a 
GAZDURAM Termékcsalád egészséges 
darabjaival. Vásárolhattunk a házi készí-

tésű lekvárok, aszalványok, hidegen saj-
tolt olajok és saját malomban őrölt lisz-
tek tárházából.
Péntek délután a programot színesítet-
te az érdeklődők számára a Debrecenben 
lévő Déry Múzeum meglátogatása, ahol  
Munkácsy Mihály monumentális Krisz-
tus trilógiáját tekinthettük meg.
Esténként - az elfogyasztott ízletes vacso-
ra után - a táncparkett ördögeivé váltunk:
terítékre került a hagyományőrző csár-
dás, a mókás népdal, rocky, csikk eltapo-
só mozdulatokkal a twist, az elegáns ke-

ringő. Az egészségmegőrzés mellett sokat 
nevettünk és jól mulattunk.
Jó volt új embereket megismerni, a ritkán 
látottakkal találkozni.
Útravalóul - mint a mesében - pogácsá-
val bocsátott el egyenként  trénerünk, Er-
zsike.
Magam  és jógás társaim nevében is kö-
szönöm szépen a tartalmas, hasznos, vi-
dám, élvezetes napokat! Jó egészséget kí-
vánva várom - várjuk - a következő tá-
bort!
Köszönettel: Konczné Bocz Katalin

Siker
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októbe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. október 21.

Jókedvű jógás csapat. 

 „Lelked, mint fehér galamb,
Csendesen messzire szállt,

Hiába keresünk, könnyes szemünk már 
többé nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok közt 
a legfényesebb te vagy.

Utat mutatsz, mert szívünkben 
örökre itt maradsz.”

Kovács vera (verocsKa)
1955-2011

halálának 10. évfordulója emlékére.
Hiányzol, Anya! 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
 ráczné nagy Judit 

60. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Örök nyu-
galomba helyezése 2021. 10. 22-én, pénteken, 13:00-kor 
lesz a sajószögedi városi temetőben. Kérésünk, hogy akik 

velünk együtt szeretnének megemlékezni, elbúcsúzni Tőle, 
koszorú helyett egy szál virággal érkezzenek.

A gyászoló család



A képviselő-testület legutóbbi ülésén egyhangúlag elfogadta 
a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló 
tájékoztatót. Ezt az időszakot végig a koronavírus miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzet uralta.

A veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó speciális jogrend, il-
letve a hatályos jogi szabályo-
zás értelmében a beszámolá-
si időszakban összesen 21 ön-
kormányzati rendelet elfoga-
dásáról döntött és 84 határo-
zatot hozott a polgármester. 
Minden intézkedés előkészí-
tése során a hivatal törvényes-
ségi vizsgálatot végzett, meg-
vizsgálták, hogy az adott dön-
tés megfelel-e a hatályos jog-
szabályoknak, azok nem lépik-e túl a rendkívüli jogrend kerete-
it. A polgármesteri határozatok, illetve rendeletek nyilvánossága 
- csakúgy, mint a képviselő-testületi döntéseké - biztosított volt, 
azokat hivatalosan az önkormányzat honlapjának koronavírus-
sal kapcsolatos oldalán hirdették ki. 
A Covid-19 járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet követő-
en megalakított helyi prevenciós bizottság folyamatosan végez-
te munkáját. A bizottság naponta, majd a későbbiekben heten-
te ülésezett, és a polgármester irányításával meghozta a véde-
kezéshez, a szolgáltatások zavartalan ellátásához, a tiszaújvá-
rosi lakosság egészségének védelméhez szükséges intézkedése-
ket, megszervezte és koordinálta a védekezéshez szükséges te-
vékenységeket. 
A polgármester rendszeresen egyeztetéseket folytatott a mun-
kában résztvevő állami és önkormányzati szervekkel, valamint 
hatékonyan lobbizott a városban működő gazdasági szereplők, 
vállalatok az önkormányzat pandémia elleni tevékenységéhez 
való hozzájárulásai, szerepvállalásai érdekében.
Dr. Fülöp György a tiszaújvárosi járványügyi helyzet alakulá-
sáról rendszeresen tájékoztatta a lakosságot a helyi sajtón, a kö-
zösségi média felületein, valamint a CityApp város alkalmazá-
son keresztül. 

f.l.

Kamerák és okos járda
Az önkormányzat folytatja a városi 
térfigyelő kamerarendszer modernizá-
lását és bővítését. A Tesco áruházhoz 
vezető út és az Örösi út csomópontjá-
nál pedig „okos járda” létesül. 

 Tiszaújváros önkormányzata 2019-ben 
kezdte el a városi térfigyelő kamerarend-
szer bővítését és modernizációját. Az el-
múlt időszakban több új helyszínt vont 
be a rendszerbe, illetve elkezdődött a régi 
kamerák cseréje is. Erre azért volt szük-
ség, mert a kamerák életkoruk és műszaki 
állapotuk miatt a rendeltetésszerű haszná-
latra már nem, vagy csak folyamatos ja-
víttatást követően voltak alkalmasak.

Hat helyett huszonnégy

A felújítás következő lépése a még üzem-
ben lévő 6 db Bosch PTZ rendszerű ka-
mera cseréje. Ennek során 6 helyszínen 
leszerelik a régi eszközöket, továbbá új 
gyengeáramú (optika) és erősáramú kötő-
dobozokat helyeznek fel.
Az érintett helyszínek: a Lévay utcán az 
’56-os téren elhelyezett oszlopon (Peny-
ny Marketnél), a városközponti tó dé-
li oldalán elhelyezett oszlopon (a lépcső-
sornál), a Teleki út és a Munkácsy út ke-
reszteződésénél (a gimnázium mellett), a 
Sportcentrum portaépületének homlok-
zatán, a Szederkényi út 25. szám előtt el-
helyezett oszlopon (a fürdővel szemben), 
Tisza-part városrészben a Verebély utcai 
sporttelepnél.
Az új kameraházakba helyszínenként 4 
kamerát telepítenek, így folyamatos 360 
fokos megfigyelés válik lehetővé.
Az eszközöket a hatályos polgármeste-
ri utasításnak megfelelően nyílt pályáz-
tatást követően szerzi be az önkormány-
zat, a felszerelést és az üzembe helyezést 

a térfigyelő kamerarendszert üzemeltető 
cég, az Ominet Kft. végzi el. A beruhá-
zás megvalósítására bruttó 7.620.000 Ft-
ot biztosított a képviselő-testület.
Megkezdődtek az egyeztetések a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitánysággal a bekame-
rázni kívánt új helyszínekről is. Az ezzel 
kapcsolatos javaslatot a 2022. évi költ-
ségvetéssel egyidejűleg tárgyalja meg a 
testület.

Okos járda figyelmeztet

2020 szeptemberében valósult meg a Tes-
co áruházhoz vezető út és az Örösi út ke-
reszteződésében az az „okos zebra”, mely 
nagyban hozzájárult a jelentős gyalogos-, 
illetve kerékpáros-forgalmat bonyolító út-
szakasz biztonságosabbá tételéhez. Hogy 
még nagyobb legyen itt a biztonság, a kép-
viselő-testület „okos járda” gyalogosvé-
delmi rendszer kiépítéséről határozott. En-
nek lényege, hogy a gyalogátkelőnél az út-

test vonalában a járdába figyelemfelhívó 
LED-es fényforrásokat építenek be, me-
lyek akkor lépnek működésbe, ha a szen-
zorok az átkelőhely felé közelítő gépjár-
művet érzékelnek. A rendszer célja az, - 
az okos zebrával ellentétben, ahol az au-
tósokat figyelmezteti a villogó fény - 
hogy a gyalogosok figyelmét felhívja ar-
ra, hogy fokozottan veszélyes gyalogát-
kelőhelyhez közelednek.
A járdába oldalanként 3 LED-es fényfor-
rást helyeznek el, a jelet az úttest mellet-
ti oszlopon, menetirányként egy-egy el-
helyezett érzékelőtől kapják. Ha egy gép-
jármű egy adott távolságon (maximum 90 
méteren) belülre érkezik az átkelőhely fe-
lé haladva, a lámpák elkezdenek villog-
ni. A rendszer működtethető hálózatról és 
napelemről is. A végleges áramvételezés 
kialakítása még folyamatban van, ezt a 
szolgáltató végzi.
Az önkormányzat 2 millió forintot külö-
nített el a rendszer kiépítésére.

F.L.

Támogatás 
az állami iskoláknak

A képviselő-testület februárban 30 millió forintos működési 
támogatást szavazott meg az állami fenntartású köznevelési 
intézmények számára. A keretösszeg felosztásáról legutóbbi 
ülésükön határoztak a képviselők.

Tiszaújváros önkormányzata a köznevelési intézmények fenn-
tartásának és működtetésének állami átvételéhez kötődően ho-
zott döntései során minden alkalommal kifejezte szándékát ar-
ra vonatkozóan, hogy a költségvetés függvényében támogatja a 
Tiszaújvárosban működő köznevelési intézmények működését, 
hiszen minden intézményben, fenntartótól függetlenül, tiszaúj-
városi gyermekek oktatása, nevelése zajlik.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a Miskolci Tankerületi 
Központ, továbbá a Szerencsi Szakképzési Centrum 2021. évi 
támogatására februárban 30 millió forint működési támogatá-
si keretet határozott meg a testület, azzal, hogy felosztásáról de-
cember 31-ig kell dönteni. Ez meg is történt szeptember 30-án.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 19 millió, a Szerencsi 
Szakképzési Centrum 10 millió, míg a Miskolci Tankerületi 
Központ 1 millió forintos támogatást kapott.
Tekintettel azonban arra, hogy a fenntartók a 2020-ra biztosí-
tott felhalmozási célú támogatást teljes mértékben felhasznál-
ták és elszámolásaikat benyújtották a Polgármesteri Hivatalba, 
az eredetileg működésre szánt támogatást most is felhalmozás-
ra fordíthatják.

f.l.

A pandémia 
és a polgármester

Kifejezetten ajánlott az influenza elleni oltás
A háziorvosi praxisokban folyamato-
san zajlik a koronavírus elleni oltás. A 
harmadik vakcinát mindenkinek java-
solják a szakemberek, függetlenül at-
tól, hogy az első két oltóanyag milyen 
volt. Már az influenza elleni védőoltás 
is megérkezett a rendelőkbe. 

- Minden évben megkapom az influenza 
elleni oltást - mondta Török János -, már 
nyolcvan elmúltam, eddig mindig meg-
kaptam, és még sosem voltam influenzás. 
A koronavírus elleni oltást is megkaptam 
már mind a hármat. 
- Kilencvenhárom éves vagyok, én már 
nem nagyon törődök a járványhírekkel - 
mondta Kocka Imréné. - Majd lesz, ahogy 
lesz. A koronavírus ellen már mindhárom 
oltást megkaptam, az influenza elleni ol-
tással kapcsolatban pedig majd beszélek a 
gyerekekkel, hogy mi legyen. 
Dr. Iszlai Zoltán háziorvos rendelőjébe is 

megérkezett már az influenza elleni oltó-
anyag. 
- A múlt héten hoztuk el - mondta a házi-
orvos -, már el lehetne kezdeni beadni, de 
én még várok ezzel november első hetéig. 
Mivel négy-hat hónapig biztosít védettsé-
get, ezért szeretném november elején kez-
deni az oltást, hogy április végéig védett 
legyen, aki megkapta. 
- A koronavírus ellen is zajlik az oltás? 
- Igen, október elsején elkezdtük beadni 
a harmadik oltásokat. Ahány virológus, 
annyiféle vélemény van ezzel kapcsolat-
ban. Én úgy gondolom, hogy bármilyen 
első két oltás esetén harmadiknak egész 
nyugodtan adható a Pfizer. Azon már túl-
vagyunk, hogy kell-e vagy sem a harma-
dik oltás. Az Egészségügyi Világszerve-
zet hosszú ideig azt hirdette, hogy elég a 
két oltás, de már változtattak az álláspon-
ton. Mindenképp úgy gondoljuk, hogy 
szükség van rá. 
- Mikor adható be a harmadik oltás?
- A keleti vakcinák és az AstraZeneca 
után minimum négy hónapnak kell eltel-

nie a harmadik oltásig, a többi vakciná-
nál lehet akár nyolc-tíz hónapot is várni, 
de legkésőbb egy éven belül mindenkinek 
szüksége van a harmadik oltásra. 
- A páciensek jelentkeznek, jönnek? 
- Igen, igénylik a harmadik oltást, hétvé-
géig mindig összeírjuk az igényt. 
- Ha nagyjából egyszerre lenne esedékes 
az influenza és a koronavírus elleni oltás, 
akkor melyik legyen előbb? 
- Egy-két hét csúszás ide vagy oda nem 
számít ilyen szempontból. Az influenza 
elleni védőoltás ebben a helyzetben kife-
jezetten ajánlott, különösen a hatvan éven 
felüliek és a krónikus betegek számára. 
Ezt mindenképp fontos lenne november 
első heteiben megkapni. Van olyan vé-
lemény is, hogy akár egyszerre is lehet-
ne adni a koronavírus elleni oltással, az 
egyiket az egyik, a másikat a másik kar-
ba. De mivel mindkettőnek lehetnek eny-
he vagy közepes erősségű mellékhatásai, 
ezért a két oltás között érdemes várni egy-
két hetet. 

Fodor Petra
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Dr. Iszlai Zoltán

Egy éven belül mindenkinek szüksége van a harmadik oltásra. 

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 19 millió forintot kapott.

Okos járda vezet majd az okos zebrához.



Túlsúlyos 
járműszerelvény

A tiszaújvárosi közlekedési rendőrök a 35-ös főúton intézked-
tek egy lengyel sofőrrel szemben, aki járműszerelvényével a 
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladva közlekedett.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosz-
tály egyenruhásai 2021. október 6-án 11 óra után, a 35-ös szá-
mú főúton egy lengyel autó vezetőjével szemben intézkedtek. A 
jármű pótkocsijának a platóján egy teherautó volt a rakomány. A 
sofőr által vezetett szerelvény súlya a megengedett legnagyobb 
össztömeget közel 900 kilogrammal haladta meg. Az intézke-
dés során a járőrök azt is megállapították, hogy az autó vezető-
je a szállítást olyan járművel hajtotta végre, ami nem rendelke-
zett menetíró készülékkel. A tetten ért gépkocsivezetőt a rendőrök 
800.000 forint közigazgatási bírsággal sújtották, majd a járműsze-
relvény rendszámát, és forgalmi engedélyét - a bírság összegének 
a megfizetéséig - a helyszínen elvették.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fo-
lyamatos közúti ellenőrzések során a rendőrök - a kiemelt szabály-
sértések elkövetőivel szemben - a közlekedés biztonsága érdeké-
ben alkalmazzák az azonnali intézkedés, és hatósági eljárás elvét.

police.hu

Sintér helyett állatvédők
Gyepmester helyett egy állatvédő szer-
vezet vállalta városunkban a kóbor 
ebek elszállítását, gazdásítását. Az ön-
kormányzat 2 millió forinttal támogat-
ja az alapítványt.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló törvény szerint a települési önkor-
mányzat kötelező feladata belterületén a 
kóbor állatok befogása. 
Korábban a városban a kóbor ebek befo-
gását egy tiszarádi gyepmester vállalkozó 
végezte, aki tevékenységét befejezte. Ezt 
követően a gyepmesteri feladatokat ellá-
tó személyek, szervezetek keresése nem 
járt sikerrel, mivel ilyen jellegű tevékeny-
séget nagyon kevesen végeznek, akikkel 
pedig mégis sikerült kapcsolatot teremte-
ni, azok vagy nem szándékoztak további 
településsel szerződni, vagy kedvezőtlen 
ajánlatot adtak. 
Ezzel egyidejűleg - a kötelező feladat el-
látása érdekében - a Városgazda Kft. te-
lephelyén kenneleket alakítottak ki a köz-
terület-felügyelők által befogott ebek át-
meneti elhelyezésére. A kutyákat a transz-
ponder ellenőrzése és a kötelező állator-
vosi vizsgálat után a Városgazda gazdá-
sította. 
Ez azonban csak ideiglenes megoldás, 
tekintettel a feladat speciális voltára, a 
szükséges képzett humánerőforrásra, il-

letve infrastruktúrára. 
A helyzet hosszú távú és megnyugtató ren-
dezése érdekében, a gyepmesteri vállalko-
zások keresése során jutott el a Polgármes-
teri Hivatal a Borsod Állatvédő Alapítvány-
hoz. Az alapítvány elsődleges célja, hogy 
segítse a kóbor állatokat abban, hogy rende-
zett körülmények között, gazda felügyelete 
alatt éljék életüket. Az alapvető cél az, hogy 
a kóbor állatokat a közterületekről ellenőr-
zött körülmények közé helyezze, megfelel-
ve a törvényi és állatvédelmi előírásoknak. 
Az alapítvány együtt kíván működni - több 

más település mellett - önkormányzatunk-
kal is, segítve az itt élő kóbor állatok elszál-
lítását és gazdásítását. Mindemellett, mint 
állatvédő szervezet, a gyepmesteri telepek-
től eltérően a kötelező tartási időn túl nem 
altatja el a kutyusokat. 
Mindezeket figyelembe véve a képvise-
lő-testület úgy határozott, hogy a Borsod 
Állatvédő Alapítvány részére az alapító 
okiratban meghatározott céljainak meg-
valósítására 2 millió forintos támogatást 
nyújt.

F.L.

Segítség a rendőrségnek és a mentőknek
Tiszaújváros önkormányzata a lehető-
ségeihez mérten segíti a közérdekű fel-
adatokat ellátó munkavállalók munka-
körülményeinek javítását. Ezzel ösz-
szefüggésben legutóbb a rendőrség és a 
mentők kaptak támogatást.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon a 
földszinti férfi- és vendég mosdó lerom-
lott, méltatlan állapotú, ezért felújításra 
szorul. A három helyiségből álló vizes-
blokkban indokolt elvégezni a falon kí-
vül vezetett vízvezetékek besüllyeszté-
sét a csempeburkolat alá, új padló- és fal-
burkolatot kell készíteni, ki kell cserélni a 
szanitereket és az egyéb felszerelési tár-
gyakat, és festés-mázolás is szükséges.
Mindemellett az egy emelettel feljebb ta-
lálható vizesblokk padlóját is fel kell újí-
tani, illetve cserére szorul az ott lévő pad-
lóösszefolyó is, mivel annak hibája miatt 
folyamatosan ázik a mennyezet.
Az előzetes számítás alapján a beázás 
megszüntetésére, a helyiség felújítására 
2 millió forint szükséges, melyet felhal-
mozási célú támogatásként megszavazott 
a képviselő-testület.

A Tiszaújvárosi Mentőállomásért Ala-
pítvány célja a mentőállomás színvona-
lának emelése az állomás dolgozóinak 
kényelmét szolgáló berendezési tárgyak 
korszerűsítésével, cseréjével. Az ala-
pítvány jelezte, hogy a mentőállomá-
son található értékmegőrző szekrények 
több mint 30 évesek, korhadtak, szárad-

tak. A jelenlegi kisméretű szekrények 
korszerűbb, nagyobb szekrényre törté-
nő cseréjével szeretné a mentőállomást 
támogatni az alapítvány, s ebben kér-
te az önkormányzat segítségét. A testü-
let egymillió forintos támogatást szava-
zott meg.

F.L.

Kazinczysok a MÁSA állatmenhelyen
„Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok 
boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barát-
ként gazdagítják mindennapjainkat.” 
Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük, mely 
az állatok védőszentjének Assisi Szent Ferenc halálá-
nak a napja. Ebből az alkalomból pénteken a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda diákjai 
nagyon sok kutya- és macskaeledelt gyűjtöttek össze, 
melyeket kazinczys szülők ajánlottak fel. Hétfőn az 5. 
évfolyam hat tanulójával képviseltük iskolánkat, hogy 
átadhassuk a Miskolci MÁSA állatmenhelynek az ele-
deleket. Jó érzéssel pakoltuk a sok konzervet, száraz 
tápot, fertőtlenítőszert a menhely udvarára, és ekkor 
már hallottuk a szívszorító csaholásokat. A telep veze-
tője körbevezetett minket és megmutatta nekünk a kenelekben élő kutyákat és macskákat. Láttunk sok keverék kutyust, de faj-
tiszta németjuhászt, tacskót és terriert is. Amikor megláttunk az egészséges ebek között egy-egy sérült állatot, megfájdult a szí-
vünk és könnyes lett a szemünk! Nem sokkal később megengedték a menhely segítői, hogy a szelídebb, kisebb és nagyobb ott 
élő állatokat megsétáltathassuk, megsimogassuk, és kicsit megszeressük őket.
 A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda most először gyűjtött össze ilyen sok állateledelt és nagyon remél-
jük, hogy a következő évben is meg tudjuk ezt ismételni. Cikkünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha lehet, támogassák 
adójuk 1 %-val a menhelyet, mellyel megkönnyítik a kiskutyák, de az idősebb kutyuskák életét is. Ha lehet, fogadjanak örökbe 
kisállatokat, és ha ezt megteszik, akkor egyre kevesebb kiskutya lesz árva. Hálásak vagyunk és köszönjük a Miskolci MÁSA ál-
latmenhely meghívását, reméljük, hogy jövőre is ellátogathatunk oda! 
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A nyaktekercs
is beköltözhet

A Zöld hónap keretében a Tiszaújváros Települési Érték-
tár három vércseládát és nyolc „D” típusú madárodút helye-
zett ki helyi jelentőségű természetvédelmi területeken - a Ti-
sza-szigeten, és tiszaújvárosi gyepeken.

- A „D” típusú odút szalakótáknak és hasonló méretű madárfajok-
nak szoktuk kihelyezni - mondta Soós Gábor, természetvédelmi 
mérnök -, de itt a Tisza-szigeten valószínűleg seregély fog bele-
költözni. Egyébként búbos banka, nyaktekercs, vagy széncinege 
is elfoglalhatja. Lehet, hogy már most a télen megtalálják, mint 
búvóhely - mert vannak madarak, amelyek telelőhelyként szokták 
használni, ilyen lehet például egy közelben maradó cinegecsalád. 
De denevérek is szoktak benne éjszakázni, nappalozni, vagy telel-
ni, főleg akkor, ha sok növényi anyag van az odúban, mert így egy 
kicsit melegebb van benne.

Surányi P. Balázs

A „D” típusú odút célzottan szalakótáknak helyezik ki. 

A magasságot úgy választják meg, hogy a kisragadozók ne 
érjék el az odút.Léna és Lili gazdára vár az alapítvány menhelyén.

A mentőállomás értékmegőrző szekrényei több mint 30 évesek. 



Négy színházi előadás és egy mesés kiállítás, 
ilyen programokat hozott a Derkovits Mű-
velődési Központ az idei, 18. tiszaújvárosi 
Színház Határok Nélkül rendezvényére. A 
függöny először a Szigligeti Színház Nagy-
várad Táncegyüttesének gördült fel. Kato-
naének táncszínházukkal érkeztek a Derko-
vitsba. 

A vírus miatt még mindig sokan meggondol-
ják, hogy menjenek-e közösségbe, tömegren-
dezvényre, talán ez volt az oka annak is, hogy 
nem volt telt ház a rendezvény nyitányán. Er-
re utalt Pap Zsolt alpolgármester is, aki hiva-
talosan megnyitotta a Színház Határok Nélkül 
18. szezonját. 
- Felborult a mindennapi életünk, az életterünk 

beszűkült - mondta az alpolgármester. - Az em-
beri kapcsolataink gyakorlatilag a nullára redu-
kálódtak, hiszen nem tudtunk találkozni a ba-
rátainkkal, családtagjainkkal. Egy kicsit most 
fellélegezhetünk, hiszen zöld utat kaptak a ren-
dezvények, így a színházi előadások, a koncer-
tek is. Újra együtt lehetünk, újra élményekkel 
gazdagodhatunk. Azonban arról ne feledkez-
zünk meg, hogy nem csak magunkért, hanem 
a környezetünkért is felelősek vagyunk. Nem 
tudjuk, hogy mit hoz a jövő és a számok sajnos 
nagyon rosszak. Biztos nézik önök is a híradá-
sokat, és épp mielőtt indultunk, akkor néztem a 
híradót, hogy emelkedik Magyarországon is a 
fertőzöttek száma, de meg fogjuk oldani, biztos 
vagyok benne. Együtt sikerülni fog.
A színház közönségét és a határon túli tánctár-
sulatot Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési 

Központ igazgatója köszöntötte. Ünnepi köszön-
tőjében elmondta, az idei SZHN repertoárját és 
kiemelte a hazai Veres 1 Színházat, akik az első 
magyar színház a rendezvény színpadán, mivel a 
járványhelyzet miatt nehézkes volt leszervezni a 
határon túli társulatokat, előadásokat. 
Az alpolgármester köszöntőjében tiszaújvárosi 
színházi élményeit is felemlegette.
 - Nagyon fontos számunkra a határon túli ma-
gyarlakta településekkel a kapcsolattartás, ezek 
kiépítése és ápolása - mondta. - Ebbe szervesen 
beletartozik ez a rendezvénysorozat, hiszen na-
gyon sokszor kiemelkedő előadásokat láttunk 
itt a Derkó színpadán, és ha belegondolnak, az 

elmúlt közel 20 év alatt nagyon sok határon túli 
színház megfordult nálunk Kassáról, Csíksze-
redáról, Marosvásárhelyről, Szabadkáról. Ez a 
mai előadás nem csak a zenetörténet két géni-
uszának Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak 
állít emléket, hiszen a 20. századi háborúk túl-
élői nagyon sokat szenvedtek, nélkülöztek, és 
rengeteg veszteséget megéltek. Ha belegondo-
lunk, komoly üzenete van napjainkra is, hiszen 
most is egy rendkívül terhelt időszakban va-
gyunk még mindig benne. De higgyünk benne, 
hogy ez meg fog szűnni és újra visszatér min-
den a régi kerékvágásba. 

berta

Tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Derkovits Művelődési Központ a Színház 
Határok Nélkül programsorozatot, mely-
ben idén is négy színművet láthatunk.  A nyi-
tóműsort a Szigligeti Színház Nagyvárad 
Táncegyüttese adta, amely idén már másod-
jára jár nálunk. Imre Bélát, a táncegyüttes 
vezetőjét kérdeztem az előadásról.

- Katonaének címmel hoztak táncos előadást 
Tiszaújvárosba. Miről szól ez a műsor?
- Elsődlegesen a katonaságot célozta meg a ren-
dező, Mihályi Gábor, az Állami Népi Együt-
tes művészeti vezetője, de ezen belül egy ki-

csit szűkítette a kört. Azt mondta, hogy renge-
teg olyan koreográfiát, műsort látott, ahol a ka-
tonaságot úgy jelenítették meg, hogy vagy har-
coltak, vagy éppen elbúcsúztak a fiúk. Ezért in-
kább a búcsúzásra, az itthon maradt nőkre, asz-
szonyokra, emberekre szeretett volna összpon-
tosítani.
- Ez egy elég szomorú téma, hogyan fogadja a 
közönség, látni néha könnyes szemeket?
- Az első előadásunk, a bemutató Nagyváradon 
volt. Volt egy nagyobb finálé, és igen, amikor 
felgyúltak a teremben a fények, sok idős em-
bernek a szemében ott csillogott a könny. Alap-
vetően szeretik a műsort, annak ellenére, hogy 
szomorú - szerintem pontosan az előbb említett 
indokok miatt, hogy ez nem a szokványos ka-
tonaság bemutató, hanem egy picit mögé me-
gyünk ennek, az érzéseket mozgatjuk meg.
- Főképpen az idősek jönnek el a műsorra, akik 
esetleg még hallottak szüleiktől a háborúba 
menetelről, vagy látni fiatalokat is?
- Elég vegyes közönség látogatja a műsorain-
kat. Tanítok Nagyváradon, a tanítványok is el-
jönnek, és kérdeznek. Tehát jönnek fiatalok, és 
nyilván nekik azért egy kicsit jobban be kell 
mutatni ezt az egész helyzetet. Hál’ istennek a 
kötelező sorkatonaság megszűnt, tehát már így 

sem tudják megtapasztalni, és hál’ istennek a 
háború is elkerülte a vidékünket már 60-70 éve, 
remélem ez így is marad.
- Van személyes tapasztalata a témáról? Nagy-
szülők, dédszülők esetleg meséltek arról, hogy 
katonának ment valaki a családból?
- Nagymamám 1936-os születésű, és ő már 
megérte Szovátán a német hadsereg bevonulá-
sát, aztán az oroszokét is. Igaz, hogy kislányka 
volt, és nagyon szerették, mert jól énekelt, el-
kényeztették a katonák, de ő mesélt ilyen törté-
neteket. Illetve nekem is van személyes élmé-
nyem, én még voltam sorkatona, Nagyszeben-
be vittek. A pályaudvaron, amikor bemondták, 
hogy indul a vonatunk, a több száz fiatalból ál-
ló tömeg egyszerre sóhajtott föl, egyszerre jött 
ki az a lemondó sóhaj, függetlenül attól, hogy 
román vagy magyar volt az illető.
- Az előadás zenéje Bartók és Kodály gyűjté-
se. Az ország minden tájáról hallunk népdalo-
kat a műsorban?
- A rendező kiindulási pontja valóban a Bartók- 
és Kodály-féle katonadalok gyűjteménye volt, 
viszont ahogy haladtunk előre a darabban, úgy 
fogalmazódott meg benne a búcsúzás témája. 
Nagyobbrészt erdélyi zenéket, dalokat hallhat-

nak, de megszólal a bihari románság zenéje, és 
megszólal Bartóktól három csíki népdal is.
- Kiknek ajánlja az előadást?
- Mindenkinek ajánlom, akinek személyes érin-
tettsége van - az idősebb generációnak azért, 
hogy ezt felidézzék -, akinek pedig nincs, azért, 
hogy egy kicsit láthassa a múltat, és esetleg el-
kerülje, ha úgy adódik.
- A táncegyüttes már többször volt Tiszaújvá-
rosban, milyen az itteni fogadtatásuk?
- Negyedik éve vagyok a Nagyvárad Tánc-
együttesnél, most harmadszorra vagyok Tisza-
újvárosban. Nagyon szeretek visszajönni, úgy 
érzem, hogy van egy táncot szerető közönség. 
Mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket, 
polgármester úr is támogatója az előadások-
nak, mindig köszöntött bennünket. Úgy érzem 
nagyon jól fogadnak, és nagyon nagy szeretet-
tel jövünk ide.
Az előadássorozat október 30-án a kassai Thá-
lia Színház Kaland című színművével, majd 
november 14-én a veresegyházi Veres 1 Szín-
ház Acélmagnóliák vígjátékával folytatódik. 
A programot a Komáromi Jókai Színház Prah 
című komédiája zárja november 22-én.

Surányi P. Balázs

Színház Határok Nélkül nyitány

Az érzéseket mozgatják meg
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Imre Béla, a Nagyvárad Táncegyüttes vezetője.

Bevonuló katonák, és az itthon maradó lányok.

Pap Zsolt alpolgármester és Mátyás Zoltán, az intézmény igazgatója nyitotta meg a ren-
dezvényt.

Foghíjas sorok a Derkóban, sokakat a járványhelyzet tartott otthon. 

„A pályaudvaron, amikor bemond-
ták, hogy indul a vonatunk, a több 
száz fiatalból álló tömeg egyszerre 
sóhajtott föl, egyszerre jött ki az a le-
mondó sóhaj.”

Imre Béla



Köszönet az elmúlt két hétért
A szeptember bágyadtan, esősen búcsúzott, de 
október elsejére kisütött, és talán még melegí-
tett is a nap. Mintha csak az időjárás is tudta 
volna, hogy az elkövetkező 14 napban jó idő-
nek kell lennie, mert a szépkorúak napjai jön-
nek.
Október elsején, az Idősek világnapján kezdőd-
tek a programok. A hagyományokhoz híven a 
Nyugdíjas parkban gyűltünk össze és a Ba-
rátság kopjafánál találkoztak hosszú kihagyás 
után barátok, ismerősök és mi, Tiszaújváros 
szépkorú lakossága. Megtiszteltek minket Pol-
gárról jött barátaink és Kazincbarcika nyugdí-
jasai közül is jöttek hozzánk az új barátság re-
ményében. A Derkovits Művelődési Központ-
ban örömmel láttuk, hogy telt ház van, sokan 
jöttünk össze a felhőtlen szórakozás reményé-
ben. Jólestek a kedves szavak dr. Fülöp György 
polgármester úrtól, és az ígéret, hogy bepótol-
juk az előző évben elmaradtakat. 
És úgy is lett. A fergeteges operett műsor vidám 
kedvre hangolt minket, barátaink is jól szóra-
koztak.
 Hétfő délutánra, az Őszi Kulturális Kavalkád-
ra közülünk sokan nagy izgalommal készültek.
 A Központi Étterem zsúfolásig megtelt fellé-
pőkkel és közös vidámságra vágyó közönség-
gel. Fergeteges táncok, nótázó csoportok, ver-
sekben elmélyülő előadók tették színessé, vi-

dámmá a délutánt.  Itt-ott beszélgető csopor-
tok tervezték izgatottan a csütörtöki főzőnap 
menüjét, mosolyogtak egymásra, gratuláltak a 
produkciókhoz. 
Hetedikén aztán megtelt a Tisza-parti Szaba-
didőház udvara. Pásztorételek rotyogtak a kon-
dérokban, vidám csapatok tagjai járták körbe a 
terepet, hogy ki, mit főz, hogy csinálja.  Előke-
rültek az új főzetű konty alá valók, és a saját re-
ceptek remek süteményei. A hangulat ismét jó 
volt, amit az Agyagbanda műsora tovább foko-
zott. 
Pénteken a retro parti tette fel a koronát a hét-
re. A régi szép időket idézte fel az ott szórako-
zó emberekben a közösen elköltött vacsora és a 
fergeteges táncmulatság.   
Egyre több élményt beszéltek át a mosolygó-
san beszélgető szépkorúak, amikor találkoztak 
12-én, kedden az Egészségnapon. Pedig még 
nem is tudták, hogy talán az elmúlt időszak leg-
jobb, változatos programot ígérő napja elé néz-
nek. Közös gyógytorna, testet, szellemet meg-
mozgató túra a városban, szenior tánc és finom 
ebéd várta az ott lévőket. ”Milyen jó volt! Ezt 
jövőre is meg kell ismételni!” - hallatszott több 
helyről is. Pénteken, a záró rendezvényen Ta-
báni Istvánt hallgatva az ismét teltházas szín-
házteremben sajnálattal konstatáltuk, hogy el-
telt a két hét.

Nagyon jól éreztük magunkat a rendezvé-
nyek során, a legtöbb eseményen velünk volt 
a város vezetősége, polgármesterünk, alpol-
gármestereink. Éreztették velünk a törődést, 
az odafigyelést, a tiszteletet és ezt hálásan 
köszönjük. Köszönjük, hogy biztosították az 
anyagi fedezetet ehhez a tartalmas rendez-
vénysorozathoz. Köszönjük a humánszolgál-

tató minden munkatársának, hogy kigondol-
ták és megszervezték nekünk ezt a két hetet. 
A nyugdíjas egyesület minden elnökségi tag-
ja azon volt, hogy a programok jól sikerül-
jenek, tagjainknak az élménygyűjtés két he-
tét adjuk.  
KÖSZÖNJÜK!

A tiszaújvárosi szépkorúak

Hetente kétszer emelik
Július vége óta történelmi rekordokat dönt 
az üzemanyagok ára. Egy évvel ezelőtt a 
95-ös benzinért még harmadával keveseb-
bet kellett fizetni - ma egy 50 literes tank 95-
ös benzin átlagban 6350 forinttal kerül töb-
be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. 
Most a 95-ös benzin átlagára 496 forint, a 
gázolajé pedig 512 forint literenként.

- Teljesen magam alatt vagyok - mondja Ko-
vács Barnabás. - Borzasztó ez a benzináreme-
lés, nem erre számítottunk. Nem ezt ígérte ez a 
kormány, hogy ilyen elszabadult árak lesznek.
- Kevesebbet autózik emiatt?
- Nem utazok kevesebbet. El kell menni a bolt-
ba bevásárolni, akkor autóval megyünk.
- Van olyan lélektani árhatár, ahol azt mondja, 
hogy lerakja az autót?
- Olyan vagyok, mint a dohányosok. Azok is azt 
mondják, hogy nem szoknak le a cigiről. Így le-
szek én is az autóval. Addig, amíg egészségi-
leg tudok vele menni, addig közlekedek majd.
- Ahogy elnézem a közlekedést, és a gazdasá-
got, a kőolaj egyre fogy - mondja Török And-
rás. - Mintha legutóbb azt hallottam volna, 
hogy 20 év múlva a kőolajkészletek kimerül-
nek. Tehát ez elkerülhetetlen, most már állan-
dó üzemanyag áremelkedés várható szerintem.
- Mi lesz a csúcs ön szerint, meddig fog emel-
kedni?
- Szerintem a csillagos ég. A mai civilizáció a 
kőolajra épül, a kőolaj táplálja ezt az egész gé-
pesített civilizációt. A 8 milliárd ember a kőolaj 
miatt tud ilyen színvonalon élni.
- Lesz olyan lélektani árhatár, ahol lerakja az 
autót?
- Nem lélektani határ lesz, hanem anyagi. Ha 
nem lesz pénzem tankolni, akkor majd úgy, 
mint régen, megyek biciklivel, meg busszal.
- Annak idején 1990-ben, 56 forintos árnál ta-

xisblokád volt, most miért nem lázadnak az em-
berek?
- Most ez még kifizethető ár. Nem látnám, hogy 
csökkenne a forgalom, sőt, egyre nő. Tehát ezt 
az üzemanyagárat még elbírják a háztartások.
- Szükséges a munkához, és ezért nem rakják le 
az emberek az autót?
- Már annyira átálltunk a személygépkocsi-köz-
lekedésre, hogy ameddig tudunk, addig közle-
kedünk vele.
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség fő-
titkára kérdéseinkre elmondta, hogy az árnöve-
kedés ellenére az év első 9 hónapjában, ben-
zinben mintegy 2%-os, gázolajban közel 6%-os 
értékesítési növekedést regisztráltak a töltőál-
lomások. Reményei szerint az üzemanyagárak 
év végéig már stabilizálódhatnak.
- Elég nagy a bizonytalanság a kőolaj világpi-
acán. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy 
jelentős mértékű áremelkedésre már nem kell 
számítani a közeljövőben - mondta Grád Ottó. 
- Őszintén remélem, annak ellenére, hogy most 
újabb emelkedés volt az utóbbi napokban, és 
most már 85 dollár fölött van a kőolaj világpi-
aci árának jegyzése - és itt elsősorban az Euró-
pában mértékadó Brent típusú kőolaj árát kell 
követnünk - azt remélem, hogy az év végéig 
most már ellaposodik ez a görbe, és a 85 dollá-
ros szint felső korlátként működve stabilizálni 
fogja a kőolaj világpiaci árát.
- Az üzemanyag árának jelentős mértéke adó-
ból származik. Vita folyik arról, hogy a kor-
mánynak be kellene-e avatkoznia a jövedéki 
adó, vagy az ÁFA csökkentésével.
- Igazából az Európai Unióban a kormányok-
nak elég kicsi a mozgásterük ebben a kérdés-
ben, és így a magyar kormányé is, hiszen mind 
az ÁFA szabályozásra, mind pedig a jövedéki 
adó mértékére nagyon részletes és szigorú elő-
írások vannak az Európai Unión belül. A jöve-
déki adó mértéke így is már az alsó, minimá-
lis szint közelében van egész Európában, eu-
róban számolva természetesen, az egyik leg-
alacsonyabb a magyarországi jövedéki adó-
mérték. Az ÁFA kérdésében sem nagyon van 
mozgástér, mert ott is érvényesek azok az álta-
lános szabályok, hogy az egységes ÁFA rend-
ből a termékek kivétele viszonylag korlátozott, 

és egy elég bonyolult folyamat. Tehát én nem 
gondolom, hogy e lépések közül bármelyiket, 
akár a jövedéki adó mértékének csökkentését, 
akár az ÁFA kulcsot módosítaná a magyar kor-
mány.
Egyes elemzők szerint már nem fog tovább nö-
vekedni a nyersolaj ára, és az üzemanyagárak is 
lassan stabilizálódnak. Mások szerint az olajár 
növekedése, és a forint további gyengülése mi-
att az év végére akár átlagosan 520 forintra is 
drágulhat a benzin, és 535 forintra a gázolaj.
- Mit mutatnak az előrejelzések a nyersolaj hor-
dónkénti áráról, további emelkedésre kell fel-
készülnünk?
- Igen - mondja Bujdos Eszter, a holtankoljak.
hu ügyvezetője. - Azt látjuk, hogy az olaj ára 
most már tartósan a 85 dollár közelében van - 
erre a szintre emelkedett az elmúlt két hónap-
ban -, és elemzői várakozások szerint ez akár 
még az idén elérheti a 90 dolláros szintet.
- Ez azt jelenti, hogy a csúcs ár a 95-ös benzin 
estében akár 550 forint is lehet karácsonyra?
- Az 550 forintot mi abban az esetben tartjuk 
valószínűnek, ha az olaj ára elérné a 100 dol-
lárt. A 95 dolláros ár esetében még 15-20 forin-
tos áremelkedésre lehet számítani, de ezt nagy-
mértékben befolyásolhatja majd az is, hogy a 

forint mennyire lesz gyenge vagy erős a dollár-
ral szemben.
- Hogy látják, csökkent az üzemanyag iránti ke-
reslet a magas árak miatt?
- Azt látjuk, hogy rövid távon a töltőállomások 
részéről nincs arra vonatkozó tapasztalat, hogy 
csökkenne a kereslet. Viszont azt gondolom, 
hogy hosszú távon biztos, hogy egyfajta kereslet-
csökkenést fog eredményezni ez a magas üzem-
anyagár. A gázolaj esetében nyilvánvalóan állan-
dó a kereslet, ami a mezőgazdaság és az ipar ré-
széről jelentkezik, viszont a lakossági fogyasz-
tásban sem látszódik most még csökkenés, ami a 
benzint érintené. Az biztos, hogy a csökkenést el-
ső körben a prémium üzemanyagok esetében fog-
juk majd tapasztalni, hiszen azoknak az átlagára 
már most is 550 forint környékén mozog.

Surányi P. Balázs
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Az év végéig még emelkedhet.

A Nyugdíjas parkban kezdődött a rendezvénysorozat. 

„Én azt gondolom, hogy jelentős mér-
tékű áremelkedésre már nem kell szá-
mítani a közeljövőben.”

Grád Ottó

„Az 550 forintot mi abban az esetben 
tartjuk valószínűnek, ha az olaj ára 
elérné a 100 dollárt.” 

Bujdos Eszter
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A Tisza TV műsora 

Október 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

HétHatár: Előválasztás - Oltások: koronavírus és influenza - 
Egészségügyisek oltása - Ősz a szigeten - Mesevarázs kiállí-

tás - Hunyadi bál - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Egekben a benzin ára - Negyedik hul-
lám, oltások -  Színház Határok Nélkül -  Új alkalmazás se-
gít a szenvedélybetegeknek - Slam Poetry - Fúvóskoncert - 

Sport: Kosárlabda   

Október 25. Hétfő 
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Füzesgyarmat bajnoki lab-

darúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Október 27., szerda
18:00 HétHatár: Ünnepeltünk - Kitüntetés a szolgálatért - 

Mindenszentek, halottak napja - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Helyi járványhelyzet  - Óvodából iskolá-

ba a szakember szemével - Hangszert a kézbe
19:00 Vallási negyedóra

Október 28., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése 

Október 29., péntek
18:00 B4 híradó

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a 
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk 
néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munka-
társát, az eseményt, a helyszínt, 
vagy csak kellemes emléke, törté-
nete fűződik valamelyik képkocká-
hoz, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@tujvaros.hu e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse 
fel a kép alatti számsort. Bízunk 
abban, hogy sokan kedvet kapnak a 
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, 
ezzel is segítve TVK-s örökségünk 
megőrzését az utókor számára.

 Nyílt napok 
az Eötvösben!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
2021. november 8-tól 12-ig nyílt napokat tart, melyek so-
rán bemutatjuk iskolánk oktató-nevelő tevékenységét, a 
2022/2023-as tanévtől induló képzéseinket, valamint külön-
böző tanórákon való részvételre biztosítunk lehetőséget. A 
tájékoztatókra és a nyílt órákra regisztrálni 2021. november 
3-án és 4-én lehet iskolánk honlapján: eotvos-tuj.edu.hu
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek 
2021. november 10-én 16:00 órakor tájékoztatót tartunk, 
amelyre a szülőket is szeretettel várjuk.
Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy a gimnáziumban a szájat 
és orrot eltakaró arcmaszk viselése kötelező.
 Szaniszló László
 intézményvezető

Játékra fel! 
Barangolás a művészetek világában

Az októberi feladatlap témája: Csontváry Kosztka Tivadar

A játék januártól-decemberig tart. Minden hónapban egy fel-
adatlapot kell megoldani. A feladatlapok az intézmény hon-
lapján és Facebook oldalán, illetve kinyomtatva a könyvtár-
ban találhatóak meg az adott hónap első napjától.
A megfejtett feladatlapokat személyesen a könyvtárban, vagy 
a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címre várjuk.
A feladatlapok leadási határideje: december 31.
Az eredményhirdetés 2022 januárjában lesz.
Bővebb tájékoztatás a 06/49/544-552 telefonszámon, vagy a 
szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kérhető.
Várjuk régi és új játékosok jelentkezését! Bármikor lehet 
csatlakozni!

Szülő-nevelő bál a Hunyadiban
Október 15-én 19 órától a Hotel Phőnix 
éttermében szülő-nevelő bált rendezett 
iskolánk alapítványa. 
A Gyermekeinkért Alapítvány 1999 óta 
támogatja iskolánkat, a bál bevételével az 
idén a gyermekprogramok szponzorálását 
tűzte ki célul. Ezek a programok hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy gyermekeink megta-
nulják hasznosan eltölteni szabadidejü-
ket, és segítenek abban, hogy igazi kö-
zösséggé formálják őket. A jótékonysági 
bál mottójának Nyári Darinka gondolata-
it választottuk: „Hiszek abban, hogy a jö-
vőnket a gyerekek alakítják. Amilyen ér-
tékek, elvek mentén neveljük őket, olyan 
lesz a mi jövőnk.”
Az estet az alapítvány elnöke, Victor-
né Kardos Erika nyitotta meg, majd dí-
szvendégeink közül többen folytatták a 
köszöntőt. Megtisztelő volt számunkra, 
hogy részt vett a rendezvényen dr. Koncz 

Zsófia országgyűlési képviselő asszony 
és Hajdu Hajnalka, a megyei közgyűlés 
tiszaújvárosi képviselőtagja is.
A műsort egy osztálykirándulás emlékei-
nek humoros felidézésével kezdte Szend-
rei Áron 8.b osztályos tanulónk. Fellépői 
voltak még a bálnak iskolánk hatodikos 
és hetedikes emelt szintű dráma és tánc 
osztályos növendékei, akik nyírbökönyi 
néptánckoreográfiával, és egy filmzenére 
készült vizsgagyakorlattal emelték az est 
jó hangulatát. Mindezt csak fokozta Ba-
logh Marcell 4.a osztályos, majd Árvai 
Kristóf volt tanítványunk bűvészmutatvá-
nya, valamint az elballagott nyolcadiko-
sokból összeállt táncos csapat, akik nyi-
tótáncukkal varázsoltak el minden vendé-
get.
Kedves Támogatók!
Köszönetet szeretnénk mondani minden-
kinek, aki jelenlétével, támogatói jegy, 

illetve tombolajegy vásárlással, tombo-
latárgyak felajánlásával támogatta jóté-
konysági bálunkat. 
Köszönet a fellépő jelenlegi és volt tanít-
ványainknak, továbbá az őket felkészítő 
pedagógusoknak a színvonalas produkci-
ókért.
Köszönet illeti a bált szervező, lebonyo-
lító kollégákat, és a retró hangulatot te-
remtő DJ-t is.
A finom vacsorát a Hotel Phőnix, a sü-
teményt a Castello Cukrászda és néhány 
kolléga biztosította a vendégeknek.
Örülünk, hogy egy jól sikerült bállal 
kezdhettük a tanévet a gyerekekért, hi-
szen iskolánkban az egyik legfontosabb 
dolog számunkra: a gyermekmosoly.

Markovicsné Szabó Enikő
       intézményvezető
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Dráma és tánc. 

Az elballagott nyolcadikosok táncos csapata. 



Érdekel a média? Kíváncsi vagy, hogy készül el egy tévéadás, egy heti-
lap? Kipróbálnád magad riporterként, újságíróként? Mi adunk hozzá le-
hetőséget, a kezedbe pedig mikrofont. 
Kreatív, sokoldalú, agilis, talpraesett fiúkat, lányokat keresünk szerkesz-
tőségünkbe munkatársnak.
A végzettség is fontos, de annál jobban az affinitás. 
Amit várunk: Téged! Légy tájékozott, nyitott, kommunikatív, kíváncsi, 
ambiciózus.  
Amit mi adunk: rugalmas, kötetlen munkaidő, változatos feladatok egy 
lendületes, fiatalos csapatban! 
Tégy egy próbát nálunk! Teszteld magad egy szerkesztőségben, igazi 
stúdiókörülmények között.
Várjuk a jelentkezésedet, önéletrajzodat írásban a riporter@tiszatv.hu 
e-mail címre október végéig. Érdeklődhetsz telefonon is hétköznapo-
kon 9:00 és 15:00 között, a 49/341-844, vagy a 341-755-ös telefonszá-
mon.

Berta Judit
főszerkesztő

Tisza Média Kft., Tiszaújváros
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Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást 

igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-

as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást 

végez, üzenetrögzítő rögzíti. 



Új hulladékgazdálkodási hatóság 
a megyében

Március óta új hulladékgazdálkodási hatóság dolgozik Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 
illegális hulladéklerakók felszámolásáért. Az új hatóság eddig több mint 760 köbméter ille-
gális hulladék elszállításáról gondoskodott, ami ha PET palackokból állna, 300 méter hosszan 
borítaná be a Bodrogot. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részeként műkö-
dő Hulladékgazdálkodási Osztály határozott fellépést és széles körű együttműködést kezdemé-
nyez annak érdekében, hogy megvédje megyénk természeti kincseit.  
Az eddigi ismeretek, tapasztalatok alapján a Hulladékgazdálkodási Osztály egyik legjelentő-
sebb, egyben legnagyobb feladatot adó hatásköre az elhagyott hulladékok felszámolása. Ezt a 
hatáskört eddig nagyrészt a települések jegyzői gyakorolták. A feladat elvégzéséhez a kormány 
forrásokat is biztosít a kormányhivatalok számára. A Tisztítsuk meg az országot program ke-
retében több ütemben zajlottak pályázatok, amelyben összesen több mint 17,5 milliárd forintot 
biztosítottak a pályázók számára az illegális hulladéklerakások felszámolására.  
A Hulladékgazdálkodási Osztályunkra megalakulása óta közel 700 bejelentés érkezett illegá-
lis hulladékokra vonatkozóan, amely azt jelzi, hogy a lakosság számít a hatóság közreműködé-
sére környezetünk megtisztításában és élnek az új lehetőségekkel. Megyénkben a legnagyobb 
elszállított összefüggő hulladékmennyiség Kazincbarcika környékéről származott, mely a 300 
köbmétert is elérte, de jelentős a kisebb, egy köbméter alatti hulladékelhelyezések száma is. 
A hivatal adatai alapján a bejelentések 45 százaléka 1-5 köbméter közötti hulladékmennyiség-
re vonatkozik. 
A lakossági bekapcsolódás ösztönzésére létrehozott Hulladékradar alkalmazás népszerűségét 
mutatja, hogy a bejelentések 63 százaléka már az alkalmazáson keresztül érkezett, de továbbra 
is jelezhetik az illegális hulladéklerakások helyét telefonon és levélben a Hulladékgazdálkodá-
si Osztály elérhetőségein. A hatóság továbbra is számít a lakosság közreműködésére nem csu-
pán a már elhelyezett illegális hulladékok észlelésében, hanem abban is, hogy szemléletformá-
lással megelőzzék a környezetszennyezés ezen formáját.
A hulladékgazdálkodási hatóság - más ellenőrző hatósági hatáskörökkel rendelkező szervekkel 
együtt - szigorúan felléphet a jogsértőkkel szemben. A szigorítást szolgálja a Büntető Törvény-
könyv módosítása is: a jövőben azt, aki jelentős mennyiséget - azaz 1000 kg-ot vagy 10 köb-
métert - meghaladó hulladékot helyez el illegálisan, három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethetik majd. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet abban az esetben, 
ha valaki veszélyes hulladékot, különösen jelentős mennyiségű hulladékot - a jelentős meny-
nyiségű hulladék tízszeresét - helyez el illegálisan, vagy különös visszaesőként követi el a bűn-
cselekményt. Az új hulladékgazdálkodási hatóság emellett további minőségbiztosítási, piacfel-
ügyeleti és engedélyezési tevékenységet is végez, és sokoldalúan részt vállal a megye környe-
zetvédelmi feladataiban. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Ag-
rárügyi Főosztályának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és 
más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára

2021. október 4-től 2021. október 24-ig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.

Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tar-
tani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szök-
hetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, 
vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyé-
vel szabad kivinni, 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idő-
tartamára. 
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendez-
vény) nem tartható.
- A vakcina kiszórása a külterületi zöldterületeken történik, a települések lakott részein nem.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését 
a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határá-
tól számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány 
nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
- A legelő területén, vagy lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, 
terelőkutyák használata tilos.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2021/2022. tanév második és a 
2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptem-
berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó 
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok 
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás idő-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításá-
nak feltétele, hogy a 2021/2022. tanév máso-
dik félévére a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói kép-
zésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismétel-
ten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jog-
szabályok biztosította keretek között -, úgy az 
ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályáza-
ti fordulókban újra be kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, az-
az két egymást követő tanulmányi félév: a 
2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 
2022/2023. tanév első (őszi) féléve.

A pályázat benyújtásának módja és határide-
je:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködé-
si Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelsza-
vukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkci-
óval kérhetnek új jelszót. A pályázói regiszt-
rációt követően lehetséges a pályázati ada-
tok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzé-
sét, rögzítését követően a pályázati űrlapot az 
EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesít-
ve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat 
kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolá-
sok) együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújta-
niuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A hiánypótlási hatá-
ridő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az ön-
kormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer-
ben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 2021. 
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig 
írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bő-
vebb információ, valamint a pályázat benyúj-
tásához szükséges adatlap és egyéb dokumen-
tumok megtalálhatóak a www.varoshaza.ti-
szaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2022. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében teljes idejű (nap-
pali munkarend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói kép-
zésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkez-
dik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: a 
2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 
2024/2025. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2022/2023. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határide-
je:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködé-
si Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályáza-
ti években regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pályá-
zati adatok ellenőrzését, rögzítését követően 
a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva 
és aláírva a pályázat kötelező mellékleteivel 
(adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyele-
ti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. 
iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A hiánypótlási hatá-
ridő: 2021. november 10. napja.
A benyújtott pályázatok befogadását az ön-
kormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer-
ben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje: 2021. 
november 5.
A pályázók a döntésről 2021. december 8-áig 
írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bő-
vebb információ, valamint a pályázat benyúj-
tásához szükséges adatlap és egyéb dokumen-
tumok megtalálhatóak a www.varoshaza.ti-
szaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

„B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

10. � Közlemények 2021. október 21.



Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő 
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruhá-
zások előkészítése, a kivitelezések koordinálása. 
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: építőmérnöki végzettség.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. 

(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a 
diétás szakács végzettség

Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rende-
let szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-8/2021. iktatószámot

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.04.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Városfejlesztési munkatárs munkakör

Szakács munkakör

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

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
a 2021. október 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszak-

ban kizárólag pénteki napokon közlekednek,
az alábbi menetrend szerint:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Indul: 11.30 Tisza-part városrész Érkezik: 13.25
11.35 Tiszaszederkény, 

Kossuth út
13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Brassai középiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

Érkezik: 11.55 Városi temető főbejárat Indul: 13.00

Temetői buszjáratok

 Gyógyúszás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 18 év alatti gyó-
gyúszás-foglalkozások megkezdődtek, azokat az alábbi idő-
pontokban tartják:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 17-18 óra között, pénteken 
16-17 óra között. További tájékoztatást a 06-20-972-4769-es 
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.  

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A mindenszentek és halottak napi menetrendet lapunk
12. oldalán olvashatják.

2021. október 21. Közlemények � 11.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. október 

OKTÓBER Helye Ideje Kinek a részére

21. csütörtök
Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

22. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

25. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

27. szerda Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016. (I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
Maszk használata kötelező!

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2021/2022-es tanév I. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásá-
nak támogatására. 

Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es 
tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hitelesített féléves tanulmányi át-
lagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, 

amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, 
görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. november 15. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett MECÉNÁS gyűjtődoboz (kérjük a pályázatot zárt boríték-
ban a hitelesített eredeti mellékletekkel benyújtani) vagy elekt-
ronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév II. félévének tanulmányi átlagairól féléves 
teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesí-
tett,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hitelesített hallgatói 
jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Mecénás ösztöndíjpályázat

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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



Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hir-
det 2 fő részére határozatlan időre, ápoló munkakör betöltésére, az Ezüsthíd Gondozóház és 
Idősek Otthonába (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban nappal, 
vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 

Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, általános ápoló és ál-
talános asszisztens, OKJ ápoló vagy gyakorló ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és 
(5) bekezdésének megfelelően 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/ál-
lásajánlatok (a honlap alján található)

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

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2239-9/2021., valamint a munkakör meg-
nevezését: családsegítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 2239-8/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.

Családsegítő munkakör
 A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hir-
det 2 fő részére határozott időre, családsegítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál.

Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése, 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. 

A jogviszony időtartama: 
- 2 fő határozott idejű (várhatóan 2023. júniusig tartó) kinevezés.

Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alap-
ellátások - Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló ok-
levél másolat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekez-
déseinek megfelelően,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található).

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

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 503-3/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: családsegítő. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 05.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es 
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a 
NKI honlapján 503-3/2021. azonosító számon 2021. október 15-én jelenik meg.

2020. október 30. (szombat)

2021. november 1. (hétfő)

Indul 13.00 15.00 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 17.25

13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20

13.06 15.06 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19

13.07 15.07 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18

13.08 15.08 T.szederkény, Műv. ház 14.47 17.17

13.09 15.09 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 17.15

13.12 15.12 T.újváros, Termálfürdő 14.43 17.13

13.13 15.13 T.újváros, Brassai középiskola 14.42 17.12

13.14 15.14 T.újváros, Kazinczy út 14.41 17.12

13.15 15.15 T. újváros, aut. áll. 14.40 17.10

Érkezik 13.25 15.25 Sajószöged, temető Indul 14.30 17.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kossuth út 14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Műv. ház 14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 T.újváros, Termálfürdő 14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 T. újváros, Brassai középiskola 14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 T. újváros, Kazinczy út 14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45 T. újváros, aut. áll. 14.40 16.10 18.10

Érkezik 13.25 15.25 16.55 Sajószöged, temető Indul 14.30 16.00 18.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kossuth út 14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Műv. ház 14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 T.újváros, Termálfürdő 14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 T. újváros, Brassai középiskola 14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 T. újváros, Kazinczy út 14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45 T. újváros, aut. áll. 14.40 16.10 18.10

Érkezik 13.25 15.25 16.55 Sajószöged, temető Indul 14.30 16.00 18.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok

2021. október 31. (vasárnap)

12. � Közlemények 2021. október 21.
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Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres 

munkatársat.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a termelési programban meg-
határozott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, 
csomagolási és kiegészítő tevékenységek 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:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• 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 nyel-
vű 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: 2021. október 29.

 RENDSZERKEZELŐ

LABDARÚGÁS. Az NB III 12. fordulójában 
a Kisvárda II vendégeként lépett pályára a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros. A Tisza-par-
tiak az első félidőben jelentős hátrányba 
kerültek és hiába küzdöttek, nem sikerült 
egyenlíteniük, így zsinórban harmadik mér-
kőzésüket zárták vereséggel. 

Két vesztes meccs után és több mint 180 per-
ces gólképtelenséget követően várt a Kisvárda 
II a tiszaújvárosiakra. Az idegenbeli csata nem 
ígérkezett könnyűnek, hiszen az NB I-ben sze-
replő várdaiak tartalékcsapata is komoly játé-
kerőt képvisel. A házigazdák a forduló előtt a 
7., míg a vendégek az 5. helyen álltak, de a két 
csapatot mindössze 1 pont választotta el egy-
mástól. A vendéglátók kezdték jobban a mecs-
cset. A 14. percben Avetisjan cselezte magát a 
16-oson belülre, majd Melnikhez továbbított, 
aki 5 méterről nem hibázott, 1-0. Nem sokkal 
később, a 19. percben Bocsi esett el olyan sze-
rencsétlenül, hogy le kellett cserélni, Molnár 
M. érkezett a helyére. A 30. percben megdup-
lázták előnyüket a piros-fehérek. Egy közép-
re adást követően röviden mentettek a tiszaúj-
városi védők, a lecsorgó labdánál először még 
Melnik lyukat rúgott, majd Gosztonyi közelről 
kilőtte a hosszú sarkot, 2-0. Még mindig nem 
állt le ilyen előny birtokában sem a házigazda, 
és a félidő hajrájában harmadszor is mattolta az 
újvárosi védelmet. A 40. percben Herceg rú-
gott előre pontatlanul egy labdát, melyet Szőr 
csípett el, abszolút ziccerbe hozta Szentest, aki 
éles szögből, 7 méterről lőtte laposan a labdát a 
vendégek hálójába, 3-0.
A második játékrész elején Papot, Bussyt és 
Gottfriedet is becserélte az újvárosi tréner, 
hátha játékukkal eredményesebb lesz csapa-
ta. Alig telt el fél perc a második etapból, ami-
kor Honcsar tört kapura, elhúzta a labdát Her-
ceg mellett, majd elesett, amiért a játékvezető 
sárga lapot mutatott fel neki, és mivel a vár-
dai játékosnak már volt sárgája, így jöhetett a 
piros, 10 emberre fogyatkoztak a vendéglátók. 

Az 52. percben összejött a szépítőgól. Vasili-
jevic emelte középre a labdát, melyet Bartusz 
közvetlen közelről juttatott a hazai kapuba, 3-1. 
A 63. percben nyílt lett a találkozó, Bussyék 
feljöttek egy gólra. Nagy kapott egy hosszú in-
dítást, a tiszaújvárosi támadó nagy sprintet vá-
gott le, majd két védőt becsapva 12 méterről la-
posan lőtt a hálóba, 3-2. A 80. percben a tisza-
újvárosiak is 10 emberre fogyatkoztak a Melni-
ket elütő Lőrincz kapta meg második sárgáját, 
mely pirosat eredményezett, így mehetett idő 
előtt zuhanyozni. Nem sokkal ezt követően, a 
82. percben egy véleményes szituációt köve-
tően 11-eshez jutott a hazai együttes. A bünte-
tőt Melnik lőtte a jobb sarokba, 4-2. A hajrában 
még szerzett egy újabb gólt a Tiszaújváros, a 
94. percben Bussy végezhetett el éles szögből 
szabadrúgást, és labdája a bizonytalankodó ka-
pus és védők között utat talált a várdai hálóba 
4-3. A középkezdésre már nem maradt idő, így 
az újvárosi alakulat zsinórban harmadszor is 
vesztesen hagyta el a játékteret. Vitelki Zoltán 
együttese 21 ponttal a 7. helyre csúszott vissza 
és lapzártakor, október 20-án az Eger, majd ok-
tóber 24-én vasárnap 13 órától a Füzesgyarmat 
csapatát fogadja. 

Kisvárda II. - Tiszaújváros 
4-3 (3-0)

Kisvárda, 100 néző. V.: Kovács T.
Kisvárda MG II: Németh M. - Czene, Králik, 
Rubus (Vass O.), Sikorszki, Melnik (Kirjuhin), 
Szőr, Szentes D. (Bokor M.), Avetisjan, Hon-
csar, Gosztonyi (Starosta, Simon M.). Edző: 
Kocsis János.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Bo-
csi (Molnár M.), Mahalek (Lehóczki), Gérin-
ger (Gottfried), Gelsi, Vitelki (Pap), Tóth S. 
(Bussy), Bartusz, Lőrincz, Vasilijevic, Nagy D. 
Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Kocsis János: Ha valaki szokatlan és rendkívü-
li meccset akar látni, annak a jelek szerint Kis-
várda -Tiszaújvárost kell nézni. Nagy hiba volt, 
hogy három nulla után nem zártuk le a negye-
dik góllal a meccset, hanem emberhátrányba 
kerültünk, de összességében büszkék lehetünk 

rá, hogy ilyen játékosaink vannak, mint ahogy 
a győzelemre is.
Vitelki Zoltán: Az első félidő nagyon sima volt, 
hiszen 3-0-ra vezetett az ellenfél. Ritmust és 
felfogást kellett váltanunk a második félidő-
ben, ami működött is, visszajöttünk a meccs-
be. Több lehetőségünk volt, amivel meg is tud-
tuk volna fordítani a találkozót, de sajnos nem 
sikerült. Nagyon tanulságos meccsen vagyunk 
túl.

A 12. forduló további eredményei
DVTK II. - Tállya 4-0

Eger - Füzesgyarmat 2-3
BKV Előre - Hajdúszoboszló 2-0

DEAC - Kazincbarcika 1-4
Jászberény - Békéscsaba II. 1-3

Putnok - Tiszafüred 1-1
Hidasnémeti - DVSC II. 1-4 

Törökszentmiklós - Újpest II. 1-2 
SBTC - Sényő 0-0

Következik a 14. forduló
2021. október 24., vasárnap 

11:00 DVTK II. - SBTC
13:00 Tiszaújváros - Füzesgyarmat 

Eger - Hajdúszoboszló
Kisvárda II. - Kazincbarcika 
BKV Előre – Békéscsaba II.

DEAC - Tiszafüred
Jászberény - DVSC II. 

Putnok – Újpest II. 
Hidasnémeti - Tállya 

Törökszentmiklós - Sényő

Három gól is kevés volt a pontszerzéshez

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

14. � Sport/Hirdetések 2021. október 21.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  a Tisza TV 
 Képújságában  legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

Újabb megsemmisítő vereség
Lapzártánk után ért véget a Tiszaújváros - Eger találkozó, melyen megsemmisítő vereséget 
szenvedett a hazai csapat. Pedig jól kezdődött a mérkőzés, Gottfried már a 4. percben vezetést 
szerzett (képünkön) a Tiszaújvárosnak. A 30. percben Gelsi a játékvezető szerint kézzel hárí-
tott egy lövést a gólvonalon. A játékos piros lapot kapott, az Eger pedig büntetőt rúghatott. Pö-
löskei  a kapufát találta el, ezt követően azonban a 38. percben egyenlített. A második félidőt 
az Eger kezdte úgy, ahogy az elsőt a Tiszaújváros, Vajda talált be a hazai hálóba a 48. percben. 
Bartusz ezt még egalizálta az 57. minutumban. Ezt követően azonban a Tiszaújváros hátul fel-
lazult, elöl szétesett, és beindult az egri henger, a 65., a 71. és a 78.percben növelték előnyüket, 
így alakult ki a 2-5-ös végeredmény. 



A Sportcentrum  eseményei   
Október 23. (szombat)

Asztalitenisz
10.00 TSC - Mátraszele bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz-csarnok

Október 24. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 TFCT - Füzesgyarmati SK felnőtt csapatok bajnoki 
mérkőzése   Centerpálya
16.00 FCT - Gyöngyösi AK U19 csapatok bajnoki
mérkőzése   Füves pálya

Kézilabda
18.00 TSC - Gyöngyös férfi bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok

Október 25. (hétfő)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11 csapatok részére   
    Füves pálya

Október 27. (szerda)
Labdarúgás
11.00 FCT - FC Hatvan U14 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
17.00 FCT - Kazincbarcika női csapatok bajnoki mérkőzése 
    Műfüves pálya

Megvan az első győzelem

Hideg is, meleg is volt a hétvégén

KOSÁRLABDA. A bajnokság negye-
dik fordulójában a SMAFC együtte-
sét fogadta  Phoenix. Döcögősen indult 
a szezon, nagyon kellett már egy győ-
zelem, de a fiatal erősség, a betegség-
gel küzdő Gerőcs Bálint nélkül kellett 
pályára lépnie a csapatnak. Az előjelek 
nem voltak tehát kedvezőek, ennek el-
lenére egy hihetetlen véghajrával, rá-
adásul hosszabbításban, megszületett 
az első diadal.

Phoenix KK - SMAFC 1860 KA
 81-77

 (17-19, 15-23, 22-27, 21-6, 6-2)
2021. október 15. Tiszaújvárosi Sport-
centrum, 150 néző.
Játékvezetők: Gergely Csaba, Marton Pé-
ter, Nagy-Pál Petra
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Hajdu Boldizsár (-), Drahos Gábor (26/9), 
Asszú Áron (14), Kovács Zoltán (11/3), 
Lajsz Gergely (19). Csere: Drizner Gábor 
(-), Lenke Balázs (-), Frikker Marcell (1), 
Szabó Norbert (-), Molnár Bence (-), Szi-
lasi Bence (4), Asszú Ádám (6). Vezető-
edző: Siska János.
Lendületesen kezdte a mérkőzést a Phoe-
nix, az első negyedben többször is veze-
tett. Az etap utolsó perceit azonban már a 
Sopron uralta, és a fölény egészen a har-
madik játékrész végéig kitartott. Az el-
ső negyed kétpontos hátrányát (17-19) a 
második etap közepéig még nagyjából si-
került tartani, ekkor azonban szaporodni 
kezdtek a hazai pontatlanságok, a vendé-
gek ugyanakkor jó formát mutattak, s el is 
léptek tíz ponttal (32-42).
A Sopron menetelése a nagyszünet után 
is folytatódott. A Tiszaújváros keményen 
küzdött, többször is tíz egység alá süly-
lyesztette a hátrányt, végül mégis tizenöt 

pontos hátránnyal kellett megkezdenie az 
utolsó felvonást (54-69).
Ami a negyedik etapban történt, arra va-
lószínűleg csak kevesen számítottak. 
Ahogy nemrég a Kecskemét elleni talál-
kozón, a Phoenix ezúttal is feltámadt, ám 
most az utolsó pillanatig a kezében tartot-
ta a kezdeményezést. A soproniak mint-
ha elfáradtak volna, ők váltak egyre pon-
tatlanabbá, a tiszaújvárosi fiúk pedig szí-
vós munkával dolgozták le a különbséget. 
Hihetetlen akaraterővel érték el a kilen-
cedik percben a fordítást (73-72), amire 
még megszületett ugyan a soproni válasz, 
ám egy időkérés és egy utolsó másodper-
cekben született közeli döntetlent terem-
tett a rendes játékidőben (75-75).
A hosszabbítás öt percében kevés találat 
született, de a lendületét megőrző Phoe-
nix nem engedte ki a kezéből az irányí-
tást. Mindössze négypontos, ám annál ér-
tékesebb hazai győzelem született a mér-
kőzésen.

Siska János vezetőedző: Először is gratu-
lálok a csapatomnak, mert végre a sok-sok 
befektetett munkának van eredménye. Na-
gyon vártuk már az első győzelmet. Nem 
voltunk könnyű helyzetben, mert a fiatal 
rotáció megváltozott, hiszen az egyik fiatal 
játékosunk beteg lett, és nem tudott rendel-
kezésükre állni. Ez is nagyon fontos volt. 
Én bízom benne, hogy ez a csapatnak ön-
bizalmat ad, és végre át tudjuk lépni a ha-
tárainkat. Még mindig sok munka áll előt-
tünk, de már látszik valami abból, amit el-
kezdtünk a szezon elején.
Carlos Vallejo : Ez egy kemény vereség 
volt. Korán elhittük, hogy megvan a mér-
kőzés. Rossz döntéseket hoztunk, meg-
remegett a kezünk a legfontosabb pilla-
natokban. Mit mondhatnék, nagyon el-
szúrtuk. Most átértékeljük, hogy miben 
tudunk fejlődni és azt stabillá tenni já-
tékunkban. Az ellenfelünk nagyszerűen 
végzett, nagyon jól használták ki a gyen-
geségeinket. Gratulálok nekik!

LABDARÚGÁS. Az utánpótlás csapa-
tok az Eger, a Nyírbátor, a Gyöngyös, 
a Felsőzsolca, a nők a Hernádnémeti 
együttesei ellen léptek pályára.

 U19
Eger - Tiszaújváros

 1-2 (1-0)
Gól: Illés D., Káposzta B.
Puskás Tibor: A második félidőben nyúj-
tott teljesítményünk alapján teljesen meg-
érdemelt győzelmet arattunk a szimpati-
kus hazai csapat ellen. 
Jók: az egész csapat.

U16
Tiszaújváros - Nyírbátor

 12-1 (5-0)
Gól: Molnár D. (3), Victor M. (2), Kis 
D. (2), Nótár Z., Emődi M., Jávorszki R., 
Tóth R., Bodnár B.
Hágen Zsolt: Szemre is tetszetős, tudatos 
játékkal sikerült magabiztos győzelmet 
elérni a lelkes Nyírbátor csapata ellen. 
Jók: az egész csapat

U14
Gyöngyös - Tiszaújváros 

4-1 (2-1)
Gól: Vámosi Zs.
Czerva Zoltán: A csapat hozzáállásával 
elégedett voltam, de sajnos a pontszerzés 

ma nem sikerült. 
Jók: Suhajda P., Debreceni Sz., Gyovai 
M., Pózman D.,Vámosi Zs.

U13
Tiszaújváros - Felsőzsolca 

1-2 (1-1)
Gól: Emődi M.
Császár Zoltán: Az egész mérkőzésen 
dominált a csapatom, azonban a kapu 
előtt rendre rossz döntést hoztunk.
Jók: Suhajda G.

Nők
Hernádnémeti - Tiszaújváros 

6-3 (2-0)
Gól: Debreceni O. (2), Szabó E.
Hágen Zsolt: A legnagyobb pozitívuma a ta-
lálkozónak, hogy végre sikerült egy mérkő-
zésen három gólt is szereznünk, s ez jó előjel 
lehet a következő két mérkőzésre, ahol reális 
esélyeink lesznek a pontszerzésre.
Jók: Szabó E., Debreceni O., Jablonszky 
V., Tímári B.

KÉZILABDA. A TSC női és férfi csapata is vereséget szenve-
dett a legutóbbi fordulóban.
A nők a sereghajtó mezőkeresztesieket fogadták, de nem sike-
rült a vendégek gólzsákját, Fekete Fruzsinát semlegesíteni, aki 
15 gólig jutott. A TSC legeredményesebbjei: Bagdi Á., Varga 
Zs. és Új Zs. egyaránt 6 góllal.

Tiszaújváros - Mezőkeresztes
27-31 (10-13)

A férfiak Egerben vendégszerepeltek és a félidőben még vezet-
tek, de a végére nagyot fordult a kocka, az egriek magabiztosan 
tartották otthon a 2 pontot.

 Eger - Tiszaújváros
27-20 (11-13)

Réti Márton
 magyar bajnok

SÚLYEMELÉS. A hétvégén rendezték meg Szombathelyen 
a junior országos bajnokságot, ahol a junior válogatott Réti 
Márton a 89 kg-os súlycsoportban 238 kg-os összetett ered-
ménnyel bajnoki címet szerzett, így megőrizte válogatottsá-
gát is. Gulyás Kristóf a 96 kg-os súlycsoportban 191 kg-os 
összteljesítménnyel 4. helyezést ért el. A fiúk folytatják a fel-
készülést a Tiszaújvárosban megrendezendő Kőszegi György 
emlékversenyre.

Büszkeségeink
Október 12-én Kecskeméten rendezték meg az atlétika diákolimpia 
ügyességi csapatbajnokságának országos döntőjét. A Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola le-
ány súlylökő csapata az országos döntőbe jutott tizenkét csapat kö-
zül a hatodik helyezést érdemelte ki. 
A csapat tagjai: Szurkos Liliána, Nagy Regina, Juhász Lotti, Porko-
láb Emma, Molnár Sára. Mindannyian a 8.b osztály tanulói. Felké-
szítő: Demblovszky Gábor.
Gratulálunk nekik!

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Itt se ment,
 ott se ment

2021. október 21. Sport � 15.

Az U19 a második félidőben fordított.

Nagy volt a küzdelem. 
Nem pacsiznak. Harcolnak.



Éremhalmozó a Rádió Aktív Sulirádió
Hétfőn a Tiszaújvárosi Széchenyi István Ál-
talános Iskola sulirádiósainak hangja is szólt 
az éterből. Aki a Retro Rádió frekvenciájá-
ra tekert, élőben hallgathatta őket. Bochkor 
Gáborék vendégei voltak a tiszaújvárosi diá-
kok és tanáruk, Lendvay Viktor. Afféle juta-
lomút volt ez a budapesti stúdióélmény, mi-
vel a fiatalok egy országos szakmai verseny-
ről nem kis elismeréssel tértek haza. Két ka-
tegóriában is sikeresek voltak a Rádió Ak-
tív Sulirádió tagjai, dobogós helyeket értek 
el a DUE Médiahálózat országos pályázatán.

Az Év Diák Videóújságírója pályázat harma-
dik helyezettje a Rádió Aktív stábja lett, Répási 
Laura közreműködésével, az Év Zenei Rádiósa 
verseny legjobbjának pedig Török Mártont ítél-
te a szakmai zsűri. A sulirádiósokkal és szak-
mai vezetőjükkel, tanárukkal, Lendvay Viktor-
ral beszélgettem.     
- Milyen műsorokat gyártotok?
Marci: Teljesen változó, magunknak hozzuk 
mindig a témát, hogy miről szeretnénk beszél-
ni, és ebben Viktor bácsi mindig támogat min-
ket, vagy elmondja, hogy mi az ő meglátása, 
és annak megfelelően rögzítjük az anyagainkat. 
Ez teljes mértékben attól függ, hogy éppen mi-
lyen a kedvünk.
Laura: Van olyan műsorunk is, amit például 
az ünnepekre szoktunk készíteni, de van, hogy 
csak úgy szembe jön velünk egy téma, amiről 
beszélni szeretnénk. Előfordulnak olyan témá-
ink is, amelyeket a fantáziánk szült. Az Áram-
szünet a Földön című beszélgetés például ilyen 
volt. 
- Ti riporterek vagytok?

Laura: Riporterek is vagyunk, illetve podcas-
tokat is készítünk. Keresgéljük a helyünket, és 
mindent kipróbálunk a rádiózásból, amit csak 
lehet. Később majd, ha valami véglegesen 
megtetszik, arra vesszük az irányt. 
- Viktor! Mi az, amihez a diákok „hozzá nyúl-
hatnak” egy diákrádióban?
- Amit ők is említettek, hoznak témákat, azo-
kat feldolgozzuk, rögzítjük. Természetesen én 
is próbálok ötleteket hozni a foglalkozásainkra, 
amelyek érdekelhetik őket. Demokrácia van a 
stábban, tehát tudják azt, hogy bármilyen lökött 
elképzeléssel előállhatnak. Hamarosan rögzít-
jük például a Véget nem érő tél című műsorun-
kat.
- Te pedig, mint technikai munkatárs besegítesz 
nekik? 
- Igen, mondhatjuk így, de az érdeklődőket 
megtanítom a technikai ismeretekre is, ami a 
rádiózáshoz kell. Laura vagy Marci esetében 
megállapíthatjuk, hogy ők inkább műsorveze-
tők, illetve riporterek. Laura pályázati anyaga 
sport témájú volt, de a zenei műsorvezetésben 
Marci jeleskedett.
- Marci, te, mint Az Év Zenei Diákrádiósa mi-
vel pályáztál? 
- A koncepció az volt, hogy a hetvenes, nyolc-
vanas, kilencvenes évek retró zenéit szerkesz-
tettem egy adásba. Ezért lett a rovat címe 70-
80-90. Valójában engem nem nagyon érdekel-
nek az új zenék, csak a retró. Nyilván egy-két 
mai zenét meghallgatok, ami éppen a rádióban 
megy, de százszor jobban lekötnek a régeb-
bi zenék, sokkal több fantáziát látok bennük. 
A műsorba ezeket a régebbi dalokat szerkesz-
tettem be, amelyekhez összekötő szövegeket 
írtam, sok érdekességet és egyéb információt 

megfogalmazva az előadókkal kapcsolatosan.
- Laura, mivel nyertétek el a harmadik helye-
zést Az Év Diák Videóújságírója kategóriában? 
- A Karanténpercek című műsorunkkal értük el 
ezt a helyezést, amit egy kicsit a Tisza TV-nek 
is köszönhetünk. A karantén alatt tőletek érke-
zett egy ilyen jellegű igény, hogy készülhetne 
valamilyen rovat az otthon unatkozó diákok-
nak. Így született ez a műsor. Előzetesen kap-
tunk 15-20 kérdést, amelyeket véletlenszerű-
en húztunk ki egy pohárból, és próbáltuk azo-
kat megválaszolni a kamerának. Karanténban 
voltunk, nem tudtunk találkozni, ezért a mű-
sor szereplői otthon filmként rögzítették a vá-
laszaikat mobiltelefon segítségével. Ezután az 
otthon rögzített kisfilmeket összevágtuk, és el-
készült a műsor. 
- Tanár úr, elégedett és büszke vagy a sulirádi-
ósaidra?
- Igen. Egy kreatív, jó hozzáállású kis társaság. 
Vannak ötleteik, mernek beszélni, hoznak jó té-
mákat, és azokat ügyesen feldolgozzák. Nem 
véletlen a jelenlegi sikeres pályázati eredmé-
nyünk, sok munkánk van benne.  
- Laura és Marci, nyolcadikosok vagytok, gon-
dolkoztatok már a továbbtanuláson? A folyta-
tásban ott van valahol a média? 
Marci: Engem egyelőre csak a média érdekel, 
szerintem vagy itt maradok a városban, a he-
lyi gimnáziumban vagy Miskolcra megyek to-
vábbtanulni. Mindenképpen médiával szeret-
nék foglalkozni későbbi tanulmányaim során. 
Laura: Engem is nagyon érdekel a média, vi-
szont nem ezzel szeretnék továbbmenni az 
életben. Mindenképpen meg szeretném tarta-
ni hobbinak, ha lesz rá lehetőségem a későb-
biekben. A továbbtanulással kapcsolatosan leg-
inkább Miskolc és Debrecen felé kacsintgatok.

- Mi jó a rádiózásban?
Marci: Kiskorom óta nagyon szeretek szerepel-
ni, a középpontban lenni, már a régi iskolám-
ban, Polgáron is így volt. Mindig megragad-
tam a lehetőséget, hogy tudjak valamit alkot-
ni, legyen az versmondás, mesemondás, próza-
olvasás. A tanár úr által indított médiaszakkör 
egy jó megmutatkozási lehetőség, ami nagyon 
megtetszett nekem. 
Laura: Én is kiskorom óta szeretek szerepel-
ni. Bármilyen óvodai vagy iskolai verseny volt, 
máris a színpadon találtam magam. Azóta ben-
nem van az a késztetés, hogy szerepeljek, és 
különféle helyeken, különféle versenyeken ve-
gyek részt. Ehhez jött a rádió, aminek az indu-
lása óta szerves részei vagyunk. 
- Viktor, a te rádiós gyökereid meddig visznek 
vissza az időben és a térben?
- Valamikor a nyolcvanas években kezdtem el 
sulirádiózni, Tölgyesi tanár úrnak köszönhető-
en az egykori 2. Sz. Általános Iskolában, itt Ti-
szaújvárosban. Akkoriban sikerült megfertő-
ződnöm ezzel a csodával, amit rádiózásnak ne-
vezünk. Aztán a kilencvenes évek második fe-
lében átvettem ezt a stafétát. Az idő tájt kezd-
tünk el interjúkat rögzíteni a diákjaimmal, illet-
ve akkor kezdtünk különböző televíziós és rá-
diós szerkesztőségeket meglátogatni. Közben 
én is elkezdtem rádiózni, itt Tiszaújvárosban, 
majd később egy miskolci rádiónál is gyártot-
tam műsorokat. Szerencsére mindig van után-
pótlás, van kinek átadni a saját rádiós tapasz-
talataimat. Remélem, sokan olvassák ezeket a 
sorokat a Tiszaújvárosi Széchenyi István Álta-
lános Iskola diákjai közül, nekik üzenem, hogy 
várom őket a Rádió Aktív Sulirádió szerkesztő-
ségébe munkatársnak.

berta

16. � Színes 2021. október 21.

A fővárosi díjátadón a Széchenyi iskola diákrádiósai.

Lendvay Viktor és a Rádió Aktív csapata.
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