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Egy hete lépett életbe egy szigorúbb szabályozás, ami az árstopos élelmiszerek árusítására vonatkozik. Kor-
mányrendelet szabályozza az üzletekben lévő hatósági áras termékek mennyiségét. A kereskedőknek meg kell 
becsülniük, hogy mennyi termék fogy majd, és e szerint kell raktáron tartani belőle. Esetenként akár kétszer 
akkora mennyiséget kell készleten tartaniuk az ársapkás termékekből, mint az árstop bevezetése előtt. Vagy-
is jól kell felmérni a vásárlói igényeket, ami elég hullámzó az árstopok miatt kialakult pánikvásárlási rohamok 
miatt. Az új szabályozás részletei még nem tisztázottak, így a kereskedők sem tudják, hogyan tartsák be azo-
kat.  Cikkünk a 2. oldalon.
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Még nem változik 
az ügyeleti rend

2021 júliusától Hajdú-Bihar megyében elindult az át-
alakított orvosi ügyeleti ellátórendszer próbaüzeme. 
Előzetes információk alapján 2022 januárjától tervez-
ték a teljes ügyeleti rendszer átszervezését, de a leg-
újabb tájékoztatás szerint a következő egy évben, 2024 
februárjáig kell átállni.

Folyamatosan átalakul az ügyeleti ellátás az ország terü-
letén, így Tiszaújvárosban is. Az ügyeleti rendszert köz-
pontosítják, amit az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) 
irányít majd. A háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat-
ban dolgozó orvosoknak havonta legfeljebb kétszer részt 
kell venniük az ügyeleti szoláglatban Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a háziorvosok délután 4 és este 10 óra kö-
zött felváltva, míg 22 óra után az OMSZ látja el az ügyele-
tet. Hétvégén és a munkaszüneti napokon ezentúl szintén 
felváltva, reggel 8 és délután 2 óra között fognak ügyelni 
a háziorvosok. Hogy mikor és hogyan alakul át a tisza-
újvárosi ügyelet, arról az önkormányzat még nem kapott 
tájékoztatást.
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Tompított fényszóró, ködlámpa
Sok járművezető gondolja úgy, 
hogy a gépjármű indításakor au-
tomatikusan működő nappali me-
netfénnyel jól látható a járművük, 
pedig ilyenkor csak az első lámpák 
égnek, a hátsók nem, szemben a 
tompított fényszóróval, ami elől-há-
tul láthatóvá teszi a járművet, ezzel 
is segítve az esetleges balesetek el-
kerülését - figyelmeztet közlemé-
nyében a Magyar Közút. 

A KRESZ is előírja a tompított fény-
szóró használatát, ami a jelenlegi idő-
járási körülmények között különösen 
fontos még nappali fényviszonyok 
mellett is.
A KRESZ előírása szerint a forga-
lomban résztvevő járművet éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között ki 

kell világítani, de nem mindegy ho-
gyan tesszük ezt. A tompított fényszó-
ró használata korlátozott látási viszo-
nyok között és éjszaka lakott területen 
belül és kívül is egyaránt kötelező. 
Ezt sok esetben nem helyettesíti az 
automatikusan felkapcsolódó nappali 
menetfény, hiszen az autó világításá-
nak nemcsak az a feladata, hogy meg-
világítsa az utat a járművezető előtt, 
hanem hogy láthatóvá tegye a jármű-
vet a többi közlekedő számára. 
A ködfényszórót és a hátsó helyzet-

jelző ködlámpát már annál többen 
használják, de sok esetben nem meg-
felelően. Ugyanis csak abban az eset-
ben szabad alkalmazni, ha azt a látási 
viszonyok indokolják, mint például a 
ködös, párás időjárás. Azonban nem 
megfelelő használat mellett könnyen 
elvakíthat más sofőröket, ezért ne 
kapcsoljuk fel éjszakai csapadékmen-
tes időben, forgalomban lassú hala-
dáskor, különös tekintettel akkor, ha 
valaki folyamatosan mögöttünk vagy 
előttünk halad.

Januári
őrségváltás 

A tompított fényszórót zöld ikon jelzi.

Rossz látási viszonyok között és éjszaka kötelező a fényszóró használata.



Több árstopos terméket a polcokra!
Egy hete lépett életbe egy szigorúbb sza-
bályozás, ami az árstopos élelmiszerek 
árusítására vonatkozik. December vé-
gén jelent meg az a kormányrendelet, 
amely szabályozza az üzletekben lévő 
hatósági áras termékek mennyiségét. 
A kereskedőknek meg kell becsülniük, 
hogy mennyi termék fogy majd, és e sze-
rint kell raktáron tartani belőle. 

A kereskedőknek esetenként akár kétszer 
akkora mennyiséget kell készleten tartani-
uk az ársapkás termékekből, mint az árstop 
bevezetése előtt. Vagyis jól kell felmérni a 
vásárlói igényeket, ami hullámzó, pontosan 
az árstopok miatt kialakult pánikvásárlási 
rohamok miatt. Az új szabályozás részle-
tei még nem tisztázottak, így a kereskedők 
sem tudják, hogyan tartsák be azokat.  
- A december 28-án megjelent kormány-
rendelet pontosan úgy fogalmaz, hogy 
szükség szerint a készletek dupláját kell 
a kereskedelmi egységekben tartani, an-
nak érdekében, hogy a vásárlónak jusson 
elegendő a hatósági áras termékekből - tá-
jékoztatta lapunkat Neubauer Katalin, a 
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 
főtitkára. - Az, hogy mit is jelent pontosan 
a „szükség szerint”, nem egyértelmű, ezért 
a fogyasztóvédelemhez fordultunk, mivel 
ők ellenőrzik a kereskedelmi egységeket, 
hogy betartják-e a hatósági áras rendelete-
ket, de a mai napig nem kaptunk konkrét 
állásfoglalást, hogy ezt a valóságban ho-
gyan kivitelezzék a kereskedők. 
- Már egy éve tart az árstop. Milyen nehéz-
ségeket okoz ez a kereskedelemben?
- Fontos tisztázni, hogy kezdetben azt gon-
doltuk, hogy az árstop nem egy rossz do-
log. A vevők és a kereskedelem szempont-
jából is kedvező lehetett volna, ám nem 
ilyen hosszú ideig. Tizenkét hónap alatt 
nagyon sok minden történt a gazdaságban 
és már egyre nehezebben tarthatóak a ha-
tósági árak. A feldolgozóiparnak például 

nem kell a hatósági árakat érvényesítenie 
az intézkedés ideje alatt, és ez nagyon ma-
gas beszerzési árakat eredményezett. Na-
gyon egyszerűen megérthető, ha például 
azt mondom, hogy a kereskedelmi egysé-
gek áfával 500 forintért tudnak venni egy 
liter UHT 2,8 %-os tejet, amit 250 forint 
körül kell árulniuk, 1100 forint alatt nin-
csen már olaj, amit 700 forint körüli áron 
kell kitenni a boltok polcaira. 
- Az utóbbi időben viszont a hatósági áras 
termékek sokszor nem voltak elérhetőek. A 
kormány- kommunikáció szerint erre a ren-
deletre azért volt szükség, hogy orvosolni 
tudják az áruhiányt. A december végi kor-
mányrendelet megoldást jelenthet a prob-
lémára? 
- Valóban volt áruhiányos időszak a keres-
kedelemben, mert nagyon nehéz tartani en-
nek a kilenc terméknek a készleten tartását, 
és nem csak a veszteségek miatt, hanem 
azért is, mert az árstop a keresletet mes-
terségesen megnövelte az elmúlt időszak-
ban, amit a feldolgozóipar is nehezen tud 
lekövetni, így a termékekhez is nehezebb 
hozzájutni. Mi megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy a vásárlók hozzájuthassa-
nak a kedvező árú termékekhez, amíg az 
árstop velünk van.
- Állítólag azért hozták most ezt a rendele-
tet, mert vannak olyan esetek, amikor bár 
a raktárban ott vannak a termékek, de nem 
teszik ki az üzletek polcaira. 
- Ezt a feltételezést elég nehéz értelmezni 
akkor, amikor mondjuk egy olyan kereske-
delmi egységről beszélünk, ahol alig van 
raktározási lehetőség. Meg azt is mondhat-
nám, hogy a kereskedő a forgalomból él, 
nem célja, hogy a raktárban tárolja a kész-
leteket. Az más kérdés, hogy van olyan, 
hogy kirakja az arra a napra beszerzett áru-
mennyiséget, és rövid időn belül elfogy. 
Ilyen van. Nagyon sok igazság és nagyon 
kellemetlen helyzet is kialakul a minden-
napokban emiatt, ezt elismerem.
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Pánikban
Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján az ársapkás termékekből több fogyott ta-
valy, mint  2021-ben. A legnagyobb, 81 százalékos növekedés a 2,8 százalékos UHT-
tej esetében figyelhető meg, de a többi ársapkás termék fogyasztása is meghaladja a 25 
százalékot: lisztből 27 százalékkal, napraforgó-étolajból 44 százalékkal, csirkemellből 
34 százalékkal, csont nélküli sertéscombból 46 százalékkal fogyott több. Az elemzést 
végző szakemberek szerint a megnövekedett vásárlói igény a hullámszerűen érkező 
pánikvásárlásnak is köszönhető.

Aki tud, spórol és tartalékot képez
Az utóbbi két-három év kihívásai, ha 
kényszerből is, de pénzügyileg tudato-
sabbá tették a társadalmat, azonban az 
elmúlt hónapok és a következő időszak 
fejleményei ezt az alkalmazkodóképes-
séget is próbára tehetik, így aki csak tud, 
tartalékol - derül ki a BÁV Zálog által 
készített kutatásból. 

A felmérés eredménye arra is rávilágít, 
hogy a magyar lakosság 71 százaléka érzi 
úgy, hogy romlott az anyagi helyzete. Nőtt 
azonban azok száma, akik rendelkeznek 
megtakarítással, sőt azoké is, akik egy év-
nél hosszabb időre elegendő tartalékkal 
rendelkeznek. Ennek oka az előretervezés, 
a takarékoskodás, a halasztható családi be-

ruházások későbbre tolása, azaz a felkészü-
lés egy még nehezebb gazdasági helyzetre.
Háttérbe szorult a nagyobb, drágább va-
gyontárgyak (pl. lakás, autó) vásárlása az 
elmúlt hónapok gazdasági fejleményeinek 
hatására, ugyanis a mindennapokban je-
lentkező költségek (pl. élelmiszer, rezsi, 
egészségügyi kiadások) növekedése miatt 
a családoknak is át kellett szabniuk költ-
ségvetéseiket - derült ki a BÁV Zálog or-
szágos reprezentatív kutatásából, ami 2022 
áprilisa után decemberben is a lakosság 
anyagi helyzetének és pénzügyi tudatossá-
gának felmérésére szolgált. Érdekes fejle-
mény az előző kutatáshoz képest, hogy 39 
százalékról 28 százalékra csökkent azok 
aránya, akik nem rendelkeznek semmilyen 
tartalékkal, ami azt mutatja, hogy aki tehe-
ti, igyekszik spórolni, tartalékot képezni. 
Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez a 
tartalék a megkérdezettek közel 30 száza-
lékánál legfeljebb 3 hónapra lenne elegen-
dő.
A hétköznapokra leginkább hatással lévő 
nehézségek közül az élelmiszerárak növe-
kedését (77%), általánosságban a magas 
inflációt (65%) és a rezsiköltségek emelke-
dését (51%) említették a legtöbben. Anya-
gi probléma esetén, aki teheti először saját 
megtakarításához nyúl, vagy a családtól, 
barátoktól kér kölcsön, ez utóbbi megol-
dás jóval népszerűbb most, mint április-
ban volt. A megtakarítással rendelkezők 
közül egyébként 42 százalék még nem 
nyúlt hozzá tartalékaihoz, és nem is számít 
arra, hogy erre szükség lehet. 20 százalék 
gondolja azt, hogy a közeljövőben adód-

hat olyan helyzet, hogy szükség lesz rá, és 
38% azok aránya, akiknek már hozzá kel-
lett nyúlniuk megtakarításaikhoz, még ha 
nagy részük (az összes megkérdezett 25%-
a) igyekszik is azt rendre visszapótolni.
A megkérdezettek elsőként a saját ingat-
lant, a benne található, elsősorban elekt-
ronikus berendezéseket és a gépjárművet 
nevezték meg a szükség esetén pénzzé 
tehető vagyonként. A könnyen mobilizál-
ható megtakarítások körében a készpénzt 
és a hagyományos bankbetétet említették a 
legtöbben, de egyre többen vannak azok is, 
akik aranytárgyak (befektetési célú arany-
tömb és ékszer) formájában is rendelkez-
nek olyan vagyonnal, amire értékes megta-
karításként tekintenek. 
- A kutatásból kiderült, hogy a magyar 
lakosság 51 százaléka tekint értékálló, jó 
befektetésként az aranyra. A vásárlás so-
rán ez a szempont megelőzi az esztétikai 
értéket is. A megkérdezettek 25 százaléka 
vásárolna befektetési célból aranyékszert 
és aranytömböt a közeljövőben - emelte ki 
Dandé Imre, a BÁV Zálog igazgatója.
Az is fontos megállapítás, hogy továbbra 
is 71 százalék azok aránya, akik egyértel-
műen érzik a romló gazdasági helyzet ha-
tásait. Ez a viszonylag magas szám - ami 
a tavaszi kutatáshoz képest nem változott 
- nem meglepő, hiszen a válaszadók kö-
zött azok is megjelennek, akiknek ugyan 
nem kell kifejezetten spórolniuk, de már 
tapasztalják fizetésük reálértékének csök-
kenését. Ez a kiadásoknál úgy jelenik meg, 
hogy háttérbe szorult a nagyobb, drágább 
vagyoni tárgyak vásárlása. A lakás- és au-

tóvásárlás az utolsó helyekre szorult, még 
az utazás is megelőzi ezeket. A lakosság 
számára a mindennapokban nélkülözhetet-
len, nem elhagyható termékek, szolgálta-
tások, a kötelezettségek kielégítése került 
előtérbe, így például a rezsi (42% jelölte 
meg olyan költségként, amin már nem tud 
spórolni), az egészségügyi kiadások (25%) 
és a hiteltörlesztés (22%).
Az elmúlt évről a zálogfiókok forgalma is 
értékes visszajelzést ad.
- Országos fiókhálózatunk adatai alapján a 
zálogkölcsönt igénylők száma 2022 utolsó 
negyedévében közel 15 százalékkal nőtt az 
első negyedévhez képest. Fontos megje-
gyezni ugyanakkor, hogy a zálogba adott 
tárgyak kiváltási aránya továbbra is 90 szá-
zalék felett van - mondta Dandé Imre.
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Alaposan fel kell mérni a vásárlói igényeket.

Dandé Imre

Nőtt a zálogházak forgalma.



Változás a többgenerációs házak gázártámogatásában
Változtak, „lazultak” a többgenerációs 
házak gázártámogatásának feltételei. 
A módosítás következtében bővülhet a 
jogosultak köre, hiszen a kérelmezők 
sok esetben valamilyen műszaki feltétel 
hiánya miatt nem kaphattak hatósági 
bizonyítványt a hivataltól, ami az első 
lépcsőfoka a támogatás igénylésének. 
Az új szabályok értelmében a korábban 
elutasítottak is jogosulttá válhatnak. A 
részletekről Turkovics István jegyzői 
referenssel beszélgettük. 

- Sokan álltak sorba hatósági bizonyítvá-
nyokért az elmúlt időszakban?
- Amikor a lakosság tudomást szerzett a 
kedvezmény lehetőségéről azonnal be-
indultak a megkeresések, és viszonylag 
nagy számban. December eleje óta jelen-
tősen csökkent az igénylések száma, de 
folyamatosan van jelenleg is. A csökkenés 
valószínűleg annak köszönhető, hogy a 
fűtési szezon kezdetéig a lakosság meg-
próbálta érvényesíteni a kedvezményekre 
vonatkozó igényét.
- Minden esetben jogosak voltak az igé-
nyek? 
- Sajnos nem, viszonylag sok feltétel-
nek kellett teljesülni a jogosultsághoz, 
amelyekről az ügyfelek csak a hivataltól 
értesültek. Ennek eredményeként a meg-
keresések közül körülbelül, csak minden 
harmadik esetben tudtunk hatósági bizo-
nyítványt kiállítani.
- A bonyolult, nehezen értelmezhető felté-
telek változtak? Miért, hogyan?
- A feltételrendszer bonyolult, hiszen a 
kormányrendelet mellett építésügyi jog-
szabályi előírásokat is figyelembe kell 
venni. Tulajdonképpen az egyes esetek 
kapcsán felmerülő problémák alakították 

a jogalkalmazási gyakorlatot. Az egysé-
ges jogalkalmazás folyamatosan alakul, 
a minisztériumok koordinációja mellett. 
Mi is fordultunk értelmezési kérdéseink-
kel többször is a minisztériumokhoz. Eb-
ből is látható, hogy nem olyan egyszerű 
a jogalkalmazás ezen a területen. A jog-
szabály-változtatás célja a feltételek eny-
hítése, ezáltal a jogosulti kör szélesítése. 
Több olyan előírás alkalmazásának kö-
telezettsége megszűnik, amelyek eddig a 
hatósági bizonyítványok kiállításának fel-
tételei voltak. Az önálló rendeltetési egy-
ség meghatározásánál előírás volt az önál-
ló bejárattal való rendelkezés, ez a feltétel 
megszűnik. Több helyen előfordult, hogy 
az egyes rendeltetési egységek egybenyíl-
tak, a műszaki feltételek az egyes egysé-
gekben megvalósultak, voltak konyhák, 
vizesblokkok, szobák, azonban az egybe-
nyílás tilalma miatt az önálló rendeltetési 
egység funkció nem teljesült, és ez kizá-
ró okot jelentett. 2023. január 10-től ez a 
feltétel megszűnt. Ez csak egy gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló tipikus példa, tel-
jes körű tájékoztatást egy újságcikkben 
lehetetlen nyújtani, az csak a konkrét eset 
körülményeinek figyelembevételével le-
hetséges.
- Mi most a támogatás igénylésének a fel-
tétele? Hogy zajlik a menete?
- A legegyszerűbb és leghatékonyabb az, 
ha először a hivatallal felveszik a kapcso-
latot az ügyfelek személyesen, elektroni-
kusan vagy telefonon. Ekkor egy előzetes 
egyeztetés történik, ahol már több kérdés 
tisztázódhat, például, hogy van-e objek-
tív kizáró ok. Több esetben már ilyenkor 
eldől, hogy van-e értelme a további eljá-
rásnak. A kapcsolatfelvételkor egy széles 
körű tájékoztatást kap az ügyfél, valamint 
egyeztetünk az eljárás további menetéről. 

Fontos megjegyezni, hogy ehhez még ké-
relmet nem kell benyújtani. A következő 
lépés a helyszíni szemle, ami kötelező, 
gyakorlatilag akkor tisztázódnak a tények. 
Ha a helyszíni szemlén megállapítjuk, 
hogy a feltételek adottak, napokon belül 
kiállítjuk a hatósági bizonyítványt, amely-
lyel az ügyfél a szolgáltatóhoz fordulhat. 
Az így kialakított eljárási rend eddig be-
vált, gördülékenyen, mindig határidőben 
le tudtuk zárni az ügyeket.
- A változások miatt bővül, vagy szűkül a 
támogatottak köre?
- Mindenképpen bővülhet, ezért azok ese-
tében, akik korábban elsősorban valami-
lyen műszaki feltétel hiánya miatt nem 
kaphattak hatósági bizonyítványt, célsze-
rű a hivatalt megkeresni, mert elképzelhe-
tő, hogy az új szabályok értelmében már 
jogosulttá válhatnak.
- A korábban elutasított kérelmekkel, ké-

relmezőkkel mi lesz? Újra igényelniük kell 
a támogatást? 
- Az eljárás kizárólag kérelemre indulhat, 
tehát mindenképpen szükséges a hivatal 
megkeresése és tájékoztatás kérése. Nem 
jellemző, hogy valakit is korábban eluta-
sítottunk volna, jellemzőbb volt, hogy a 
tények ismeretében már be sem adott ké-
relmet az ügyfél, vagy a beadott kérelmet 
visszavonta. Senkit nem érhet hátrány ko-
rábbi kérelmének visszavonásáért, az új 
megkeresésre a megváltozott jogszabályi 
környezet tükrében fogunk választ adni.
- Vannak-e határidők?
- A támogatás igénylésében az ügyfeleket 
nem köti határidő, nem késett el az igény-
léssel senki. Az általunk kialakított eljá-
rás rendben mi minden hivatalos iratot az 
ügyfél rendelkezésére bocsátunk, azokat 
csak ki kell tölteni, de ebben is segítünk. 

berta

A minimálbér-emelés hatásai
2023. január elsejétől 16 százalékkal 
emelkedett a minimálbér, ami bruttó 
232 ezer forintot jelent. A garantált bér-
minimum is több lett 14 százalékkal, ami 
így bruttó 296 400 forint. Arról, hogy 
mindez hogyan hat a munkaerőpiacra, 
mit jelent a magyar vállalkozások szá-
mára és hol helyezkedünk el az európai 
minimálbér-ranglistán, Molnár Lászlót, 
a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigaz-
gatóját kérdeztük.

- Tavaly decemberben több mint 20 éves 
rekordot döntött az infláció a maga 24,5%-
ával. A szakszervezetek bíztak abban, hogy 
a béremelés követi az inflációt. Miért ekko-
ra mégis a különbség?
- Ha csak a hónap/hónap indexet nézzük, 
tehát mondjuk a december/decembert, ak-
kor nyilván elmarad az emelés, ha azonban 
az éves átlagos ütemet nézzük, tehát pél-
dául a tavalyi 14,5%-ot, akkor a tavalyi 
19,5%-os béremelés azt jelenti, hogy ezen 

a szinten még reálkereset növekedés volt 
a minimálbéren foglalkoztatottak esetében 
is. Idén az emelés 14% és 16%, miközben 
a nemzeti bank 15% és 19% között várja az 
inflációt. Ha az alsó határát nézzük, akkor 
ez még reálkeresetben nullát jelent, ha a te-
tejét nézzük, akkor nyilván reálkeresetben 
ez már csökkenést jelent majd, de ezt egye-
lőre még nem tudjuk.
- Magyarország most hol helyezkedik el az 
európai minimálbár-ranglistán?
- Eddig is az utolsó 3-4 között volt, való-
színűleg ez továbbra is így lesz. Mindig 
attól függ, hogy ezt hogy hasonlítjuk ösz-
sze. Ha euróban hasonlítjuk össze, akkor 
biztos, hogy marad körülbelül ugyanott, 
hiszen ne felejtsük el, az unióban is volt 
egy közel 10%-os áremelkedés, valószínű-
leg ezt előbb-utóbb a bérek is lekövetik, a 
minimálbérek mindenképpen. Ha pedig a 
vásárlóerő paritás alapján nézzük, akkor 
esetleg egy kicsit előrébb kerülhetünk, de 
nem sokkal.
- Hogyan hat ez a béremelés a munkaerő-
piacra?
- Hogy a bérminimumnak milyen hatása 
van, azt nehéz megmondani. Az biztos, 
hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, 
amikor az energiaárak a vállalkozások szá-
mára rendkívüli mértékben megdrágultak, 
és extra adókat kaptak a nyakukba bizo-
nyos ágazatok, nyilvánvalóan ez egy újabb 
csapás a gazdálkodó szervezeteknek, főleg 
azoknak, akik a hazai piacra termelnek, és 
emiatt a megnövekedett költségeket nem 
tudják áthárítani az árakba.
- Sokan szeretnének gyorsabb béremelést, 
ehhez mire lenne szükség?
- Azt kell látni, hogy a vállalkozások túl 
vannak adóztatva, főleg a magyar vállal-
kozások, nem pedig a multik. Mivel a ma-
gyar vállalkozások adóterhelése rendkívül 
magas, gyorsabb emelésre akkor nyílna 

lehetőség, ha ezek az adóterhek mérsék-
lődnének. Ahogy eddig is történt, hogy 
csökkentették a TB járulék kulcsát, vagy a 
szociális hozzájárulási adónak a kulcsát, és 
részben ez kompenzálta a drasztikus bér-
emelést. Ez idén nem történik meg, tehát 
úgy emelik 14-16 %-kal a minimálbért 
és a garantált bérminimumot, hogy köz-
ben semmilyen kompenzációt nem kap-
nak a vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy 
a bérköltségük effektíve ennyivel nő, ami 
nagyon erősen beszűkíti a lehetőségei-
ket, hiszen a minimálbéren és a garantált 
bérminimumom foglalkoztatottak jelentős 
köre a hazai KKV körben van, akik ele-
ve nehéz helyzetben vannak. Az a kérdés, 
hogy hogyan tudják majd megemelni az e 
fölött levő béreket, mivel nem mindenki 
kap minimálbért, valaki ennél többet keres, 
de ha ilyen magas lesz a minimálbér-eme-
lés, akkor nagy kérdés, hogy marad-e any-
nyi forrás, hogy a fölötte levő béreket is 
megemelje ekkora mértékben, vagy pedig 
tovább csúszik össze a bértábla. Magyarul 
ismét közelebb kerül egy pályakezdő mi-
nimálbéres egy 60 éves szakmunkáshoz, 
aki már vélhetően minimálbér fölött keres. 
Tehát egyre jobban összetolódik a bértábla, 
ami egy súlyos probléma, mert a vállalko-

zások nem tudják megfizetni a tapaszta-
latot, a hozzáértést, mert muszáj a mini-
málbéren dolgozó, kevésbé tapasztaltak 
bérét gyorsabban emelni, mint amennyivel 
emelni tudná az ennél fontosabb, értéke-
sebb munkavállalóknak a bérét.
- Lesz olyan munkáltató, aki ezzel már nem 
lesz képes lépést tartani?
- Már az energia-áremelkedés is kiváltott 
egy bezárási hullámot, ezt látjuk például a 
turizmus szektorban, de ugyanez lesz majd 
a kisebb kereskedelmi egységekben is, te-
hát például a kiskereskedelemben. Ott is 
a megemelkedett költségeket, főleg a kis 
alapterületű boltok nehezen tudják kigaz-
dálkodni, és az alacsonyabb bérek ezekre a 
kisebb egységekre jellemzőek, a falusi bol-
tokra, a kisvárosi boltokra. Ők egyszerűen 
nem versenyképesek egy ilyen drasztikus 
áremelkedés mellett. Eleve magasabb volt 
az árszintjük, és ehhez képest a bevételeik 
relatíve alacsonyabbak, mint mondjuk egy 
láncba tartozónál, ennélfogva a lehetősé-
geik, akár a béremelésre, akár az egyéb 
költségek növekedésének ellensúlyozásá-
ra, nagyon korlátozottak. Ebből követke-
zően sokan fel is fogják adni a harcot és 
bezárnak, ami pedig elbocsátással jár.

venna

2023. január 20. 3. � Aktuális

Molnár László

Bővülhet a támogatásra jogosultak köre.



Az év első tiszaújvárosi babái
Idén 10 napot várattak magukra Tisza-
újváros első újszülöttjei, merthogy most 
is ketten vannak, csakúgy, mint tavaly. 
Kocsis Luca és Pólik Csongor ugyanis 
egy napon, január 10-én születtek bő egy 
óra eltéréssel a B-A-Z Megyei Központi 
Kórházban Miskolcon. A szülőket online 
értük el, örömmel meséltek a babák szü-
letéséről és az elmúlt napok kalandjai-
ról.

Január 10-én 10:02 perckor látta meg a 
napvilágot Pólik Szabolcs és Pólik-Farkas 
Kitti kisfia, Csongor. 2910 grammal és 49 
centivel született, a 39. héten császármet-
széssel. Habár természetes és apás szülésre 
készültek, Csongor úgy gondolta, a 35. hé-
ten visszafordul édesanyja hasában, így a 
farfekvés miatt császározni kellett.
- Az első NST vizsgálaton mondta az or-
vos, hogy szépen ül a gyerek, pedig már 
egy hete be volt fordulva a normális po-
zícióba - emlékszik vissza mosolyogva 
az újdonsült apuka. - Minden vizsgálatra 
mentem Kittivel, hiszen együtt csináljuk 
az egészet és már nagyon régóta vágytunk 
egy kisbabára, úgyhogy nagyon vártuk 
már. Persze örültem volna, ha bent va-
gyok a szülésnél, de ennek is megvolt a 

maga izgalma. A műtét alatt kint vártam 
a folyosón, és egyszer csak megjelent egy 
nővér egy rongyba tekert is emberkével a 
kezében, és kérdezte, hogy szeretném-e 
megfogni. Ez nem is volt kérdés, úgyhogy 
sikerült közel 50 percet együtt töltenünk, 
ez igazi maradandó élmény.
Csongor az első baba a Pólik családban, 
nagy gonddal választották ki a pici nevét. 
A terhesség elején kinyomtattak egy ke-
resztnévlistát, azt szűkítették le 4-5 névre, 
amiből végül választottak. Habár, az anyu-
ka elismerte, ő a legelején eldöntötte, hogy 
Csongor lesz a baba, mert ez neki valódi 
szerelemnév.
- Imádtam a 9 hónap minden pillanatát, 
az első 12 hét volt egy kicsit nehezebb a 
rosszullétek miatt, de utána végig aktív 
voltam - meséli boldogan Kitti. - Amikor 
a hasamra tettem a kezem, odabújt hoz-
zá a kicsi, kedves pillanatok voltak ezek. 
A kórházban 0-24-ben velem volt, ami a 
műtét miatt nyilván nem volt egyszerű, de 
élveztem, ahogy fokozatosan megismer-
hettük egymást. Vannak jobb és nehezebb 
pillanatok, főleg, amikor nem tudjuk, hogy 
miért sír. Van, hogy megetetem, és tisztába 
teszem, és mégis sír, mi meg azt hisszük, 
hogy valamit rosszul csinálunk, mert nem 
tudjuk kitalálni, hogy mi lehet a gondja - 
nevet az anyuka. - Úgyhogy az elmúlt na-
pokat szinte csak itt töltöttük, a gyerekszo-
bában. Szerencsére anyukám sokat segít, ő 
főz nekünk, úgyhogy mi abszolút ki tudjuk 
élvezni az első napokat hármasban, család-
ként.
Bő egy órával később és néhány méterrel 
arrébb egy másik szülőszobán megszüle-
tett Kocsis Luca, 11:20 perckor 3300 gram-
mal, 51 centivel és sok-sok hajjal. Ahogy a 
nagytesói, úgy ő is császármetszéssel szü-
letett. Nevét a 7 éves nővére találta ki, és 
mivel a Luca név mindenkinek tetszett a 
családban, így ezt kapta a kistesó. Mivel ő 
már a harmadik gyermek a Kocsis család-
ban, így anyukája, Kocsisné Varga Anita 
egyelőre könnyedén veszi az akadályokat 

és a rutinos szülők lazaságával, humorosan 
mesélt az első napok nehézségeiről is.
- A tesói 5 és 7 évesek, már nagyon várták 
a hugit, amikor meglátták a szobaajtóból, 
álmélkodva mondogatták, hogy milyen pi-
cike, és hogy még nincs is foga, meg hogy 
mekkora haja van - idézi fel nevetve az első 
nagy találkozás pillanatait Anita. - Sokat 
segítenek, mindig nézegetik és mindennap 
felfedeznek rajta valamit újat. Bár egyelő-
re nincs sok dolgunk vele, csak eszik, al-
szik, úgyhogy nekem nagyon gyanús ez a 
gyerek. A nagylányomnál is így volt, aztán 
egyszer csak jött az üvöltés üvöltés hátán 
és az ember meg nem tudja, hogy miért 
hangoskodik, mert annyi bajuk lehet, hogy 
csuda. Azért tudja hallatni a hangját, ha va-
lami nem tetszik neki, például, ha fáj a po-
cakja, vagy ha hideg kézzel hozzáérek, és 
persze az esti fürdetést is végigordítja, de 
hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, meg kell 
szoknia. Szerencsére anyukám kb. 50 mé-
terre lakik tőlünk, rengeteget segít, de nem 
csak ő, a nagyszülők és dédszülők is min-
denben támogatnak, sokat főznek nekünk, 
így nem vagyunk magunkra hagyva. Le-

het, hogy emiatt is, de egyelőre nem érzem 
azt a nagy váltást, hogy nagycsalád lettünk, 
de idővel biztosan változik, ha majd Luca 
nőni kezd, és már nem csak fekszik egész 
nap - teszi hozzá mosolyogva a három-
gyermekes anyuka.
Ezúton is gratulálunk és hosszú, boldog 
életet kívánunk mindkét kisbabának!

venna
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Pólik Csongor Kocsis Luca

Csongor szüleivel, akik már nagyon várták érkezését.



Zajácz Tamás az elgondolkodtató időutazó
Hatalmas robbanás, csatazaj és füst, egy 
elhagyott cipő és egy megsebzett női test. 
Csak néhány kép abból az installációból, 
amellyel kedden este megnyílt Zajácz 
Tamás bőrműves iparművész jubileumi 
kiállítása. Az Időutazás című rendhagyó 
tárlatot 70. születésnapja alkalmából 
rendezte meg a művész, mely egyúttal a 
Magyar Kultúra Napja programsorozat 
évadnyitója is volt Tiszaújvárosban.

Zajácz Tamás híres arról, hogy a legvál-
tozatosabb módon, a legmeghökkentőbb 
performanszokkal nyitja meg rendezvé-
nyeit. Mindig egy-egy súlyos téma köré 
építi fel kiállításait, mély mondanivalóval, 
ami mindenkit elmélkedésre késztet. Idén 
egy aktuális, az egész világot érintő prob-
lémát boncolgat.
- Háború dúl szomszédságunkban, politi-
kai háború Európában, gazdasági háború 
hazánkban - sorolta megnyitó beszédében 
Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Műve-
lődési Központ és Könyvtár igazgatója. 
- Habár városunkban nincs háború, de a 
közösségeinkben gyakran előfordul ellen-
tét. Az ellentét, a háborúzás beköltözik az 
otthonainkba, sokszor önmagunkkal is há-
borúzunk. Ezzel szembesít minket Zajácz 
Tamás, miközben képes mindezt oldani is 
alkotásain keresztül. Tudja, hogy kell ezt 
a feszültséget oldani, tudja, hogy a mű-
vészet, a kultúra micsoda erő. És tudjuk, 
hogy a kultúra fog győzni.
Kolosai Katalin, a művész régi jó barát-
ja és a rendezvény háziasszonya, össze-
foglalta az elmúlt 30 évet, Zajácz Tamás 
életének legjelentősebb eseményeit. Be-
szélt a jövő nemzedékéről is, azokról a 
gyerekekről, akikben bízni és hinni kell, 
hogy megmentik a jövőt. Köszöntője után 
néhány iskolás gyermek egy Európát min-
tázó alkotáshoz lépett, amiből piros színű 
textildarabok lógtak szerteszét, ezeket ki-
szakítva gyógyították be az ezer sebből 
vérző Európát.
- 1994-ben kezdődött itt minden, amikor a 
főiskola után ennek a kiállítóhelynek a ve-
zetője lettem, azt a feladatot kaptam, hogy 
mindenféle újszerű tárlatokat rendezzek itt 
- emlékszik vissza a kezdetekre Katalin. - 
Október 3-án megszervezhettük Tamással 
az első önálló kiállítását, aminek az volt 
a címe, hogy Tündérkert. Száraz falevek-
kel, füsttel, ködös hangulattal készültünk, 
hogy ezzel is emeljük a Tündérkert han-
gulatát, úgyhogy már akkor is próbáltunk 
egy nem hétköznapi kiállítást összehozni, 
innen indult a mi közös munkánk.
A jubileumi kiállításon dr. Fülöp György 
polgármester is köszöntötte a vendégeket.
- Ahogy mondani szoktuk, Tiszaújváros 
a semmiből létrejött város. Ezt csinálta 
Tamás is, tulajdonképpen a semmiből te-
remtette meg ezt a művészeti ágat - kezdi 

a polgármester. - És nem csak, hogy meg-
teremtette és hozzákapcsolta a városhoz, 
hanem ezen keresztül a városnak a jó hír-
nevét is vitte, nem csak Magyarországra, 
hanem Európában is. Sokan megtanulhat-
ják Tamástól, hogy hogyan lehet kulturá-
lis menedzsmentet létrehozni. Ő kitalálta, 
hogy nem csak előállít valami egyedit, ha-
nem el is viszi az emberekhez, megmutat-
ja nekik, és megpróbál ebből megélni, ez 
egy csodálatos dolog - méltatta a művészt 
a polgármester.
A több mint 40 képet felvonultató kiállítás 
megnyitójára rengetegen voltak kíváncsi-
ak. A művész barátai, rokonai és a művé-
szet kedvelői gyűltek össze a kiállítóte-
remben. Hatalmas kötetekben nézhettük 
meg az alkotó korábbi 12 tiszaújvárosi ki-
állításának történetét, belelapozhattunk a 
„Bőrművészet 1000 oldalon” című vaskos 
kötetbe, mely Zajácz Tamás életútját fog-
lalja össze képekben, de találkozhattunk a 
művész néhány első alkotásával és unokái 
műveivel is.
- Nekem kollégám volt a 106-os szak-
munkásképzőben Tamás, matematikát és 
fizikát tanított, már akkoriban is kaptam 
tőle kis falevél kitűzőt, és vásároltam is 
tőle faliképet, kínálót poharakkal, könyv-
borítót - meséli a közös emlékeket Kovács 
Gyuláné. - Csodálatosak, fantáziadúsak a 
képei, mindig mondanak valami újat az 
embernek, nem is kell hozzá cím, elég, 
ha ránézünk és jönnek az érzelmek. Na-
gyon nehéz lehet megmunkálni ezt a ne-
héz anyagot. Más, mint egy festmény, ott 
látjuk, hogy mit akar a művész, itt érezni 
kell.
- Várható volt az erős kezdés, már ha csak 
az Időutazás címre gondolunk, úgyhogy én 
számítottam rá - utal a nyitó performansz-
ra Mártha Leventéné. - Régóta ismerjük 
Tamást, le a kalappal a munkája előtt. 
Gyönyörű a katalógusa is, azt mindenki-
nek meg kellene nézni. Nekem is vannak 
tőle nagyon régi képeim otthon, amiben 
óra van, egy másikban pedig tükör. Ő egy 
különleges művész, el sem tudom képzel-
ni, hogy lehet fotóról egy aktot megcsi-
nálni anélkül, hogy modellt álljanak neki, 
ráadásul teljesen élethűen, ez fantasztikus, 
ez is egyfajta művészet, ami nagyon ritka.
A legtöbb kiállításon általában mintegy 20 
képet mutatnak be, itt ennek a dupláját lát-
hatjuk. Mind-mind nonfiguratív kép, amik 
gondolkodásra adnak okot. Zajácz Tamás-
nak ez a célja.
Címadó pályázatot is hirdetett a művész 
18 év alatti diákok részére. Címeket le-
het adni a kiállított képeknek, amiket 
aztán egy zsűri értékel és az első három 
helyezettet értékes nyereményekkel jutal-
mazzák majd. A pályázatokat február 6-ig 
várják a Városi Kiállítóteremben, míg a 
kiállítás február 17-ig látogatható.

venna

A bőr szerelmese
- Milyen szerepe volt a nyitó performansznak a robbanásokkal és füsttel?
- Én az az alkotó vagyok, aki nem csak a szép virágokat és szép tájacskákat valósítom 
meg és teszem a falra. Az engem ért benyomások, gondolatok, környezeti események 
foglalkoztatnak. Egy alkotóművésznek feladata a kort tükörként visszafordítani és a 
saját műfaján keresztül bemutatni. A háború itt van a közelünkben, vannak olyan mun-
káim, amik a háború szörnyűségeivel foglalkoznak, hiszen ezt is meg kell valahol 
jeleníteni, hátha ez gondolkodásra késztet embereket, és azt mondják, hogy össze kéne 
fognunk, vagy jó megoldásokat kéne találni. Valami ösztönző erőt akartam ezzel a 
performansszal előidézni.
- Időutazás, ez a tárlat címe. Milyen utazás volt ez az elmúlt néhány évtized?
- Szinte napra pontosan 50 éve voltam itt Leninvárosban először. Atléta voltam, ma-
gasugró, és az akkori atlétikai szakosztály vezetője meghívott, hogy nézzek szét, mert 
ha végzek az iskolában, ide hívnak versenyzőnek és edzőnek. Azóta rengeteg minden 
történt velem, letelepedtem itt, megtaláltam a számításaimat, családilag és a munká-
ban is, kiteljesedtem a bőrművészetben, egy új műfajt tudtam létrehozni. A kezdeti 
munkáim egyszerűbb használati tárgyak voltak, de mivel a szakma érdekelt, más-más 
területeket kerestem. Testplasztikákat, nonfiguratív munkákat, fotóadaptációt, bőrfest-
ményeket, végigjártam egy szakmai utat, aminek a vége ez a mai kiállítás, tele nonfi-
guratív képekkel.
- Ez most a kedvenc, a nonfiguratív?
- Jó ideje megtaláltam, amihez kedvem van, és csak azt csinálom. Azt mondják, hogy 
az idősödő alkotók egyre inkább elvontabb dolgokat csinálnak, mert már lusták vala-
mit rendesen kidolgozni és csak jelzésértékű felületi játékokat tesznek fel valahova. 
Ez tényleg sok mindenkinél tapasztalható, még a híres Picassonál is. A nagy pesti 
kiállításán az elején még gyönyörű rajzai voltak, a végén már csak ilyen ákom-bákom, 
mondta is a fiam, hogy milyen kár, hogy ez a bácsi elfelejtett rajzolni mire megörege-
dett. Pedig nem, csak sűrítve akarja már a gondolatait belenyomni.
- Mit ad a bőrművészet Zajácz Tamás-
nak?
- A bőr nem jobb anyag, mint az 
agyag, az arany, a gyémánt, vagy a 
festővászon, csak más, sajátos tulaj-
donságai vannak. A bőr tud vékony 
lenni, amivel finom részleteket ki 
lehet fejezni, lemezszerűen vastag, 
amivel rusztikus dolgokat lehet meg-
valósítani. Nekem a szerelmem ez az 
anyag és úgy érzem, hellyel-közzel 
a gondolataimat bele tudom passzí-
rozni, még oly módon is, hogy átjön 
annak, aki megnézi, és ez az igazán 
élményszerű dolog benne.

2023. január 20. 5. � Művészet

Rengetegen voltak kíváncsiak a kiállításra.

Negyven alkotás látható a tárlaton.

Grandiózus. Ilyen felirattal kapott egy palack bort Zajácz Tamás Kolosai Katalintól.



Ez (is) történt Tiszaújvárosban 2022-ben 2.
Július Augusztus Szeptember

Október November December

6. � Visszatekintő 2023. január 20.

Európa egyik legnagyobb akadálypályája 
nyílt meg a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strand-
fürdőben. Az egyedi tervezésű, 2 nyomtávú 
(tehát versenyzésre is alkalmas), 40 játéke-
lemből álló pálya használata strandbelépővel 
mindenki számára ingyenes.

Minden tekintetben sikeres volt a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Fesztivál. A Prémium Európa-ku-
pa kettős magyar győzelmet hozott, gazdag 
és sokszínű kulturális- és szórakoztató prog-
ramok várták az érdeklődőket.

Befejeződött a Lévay út 1-11. számú épület 
előtti terület felújítása. Megoldották a csapa-
dékvíz-elvezetést, megújultak a parkolók, a 
járda és a kerékpárút, valamint növényeket is 
telepítettek.

Története egyik legnagyobb vereségét szen-
vedte el - ráadásul hazai pályán - az FC Tisza-
újváros. Az NB III. Keleti csoportjában szerep-
lő újvárosi focisták 9-0-ra kaptak ki a Vasas II-
től.

Új kutyafuttató a görögkatolikus templom-
nál. Az Ifjúsági park egy részét kerítették be, 
ezen a területen lehet a kutyákat szabadon 
futtatni. Egy padot, egy szemetest, és egy 
kutyaürülék-gyűjtő edényt is kihelyeztek.

Nagy érdeklődés kísérte egészségnapot ren-
deztek a városi rendelőintézetben. Több hely-
színen szűrővizsgálatokat végeztek, három 
témakörben pedig előadásokat tartottak.

December 1-jétől hatályos rezsitámogatásról 
határozott novemberben a képviselő testü-
let. Az áram-, gáz- és tűzifaszámlák kifizeté-
sét segíti az önkormányzat 2023. július 31-ig.

Hosszabb igazgatási szünet a polgármeste-
ri hivatalban, és márciusig bezár a Derkovits 
Művelődési Központ. A döntés mintegy 90 
millió forintos megtakarítást eredményez.

Az energiahelyzet miatt a Magyar Posta Zrt. 
bezárta a tiszaszederkényi postahelyet. Dr. 
Fülöp György polgármester és Jézsó Gábor, 
a városrész képviselője mobil postaszolgálat 
bevezetését kérte - eredménytelenül. 

Beindult a nagyüzem a november végén tele-
pített, február végéig ingyenesen használha-
tó műanyag korcsolyapályán. Az üzemeltető 
Sport-Park Kft. - szintén ingyenesen - 60 pár 
korcsolyát is biztosít a sportoláshoz.

Négy új helyszínen várta vendégeit a Hal a 
placcon rendezvény. Volt vásározók utcája, 
gasztro utca, és családi programokból, szín-
padi műsorokból sem volt hiány. Ráadásként 
Guinness-rekord is született, méghozzá pala-
csintasütésből.

Felgyorsult az arra alkalmas melegvíz-mé-
rőórával rendelkező társasházi lakásokban a 
távleolvasást lehetővé tevő adapterek besze-
relési programja. A rendszer várhatóan ez év 
közepéig épül ki teljesen.



Egyszer csak elkezdett szép lenni
Igazán bensőséges hangulatú kiállítás-
megnyitóra érkezett a nézősereg a ti-
szaszederkényi Óvárosi Kult Galériába, 
amelyet hétfő óta Galovics Piroska népi 
kézműves alkotásai díszítenek. A prog-
ram kezdetén Füredi Zsuzsanna műve-
lődésszervező és a Derkovits Művelődési 
Központ igazgatója, Mátyás Zoltán kö-
szöntötte az alkotót és az érdeklődőket.

- Ez a kiállítás az én szívemnek különö-
sen kedves. Egyrészt azért, mert Piros-
kát végtelenül szeretem, másrészt, mert a 
munkája lenyűgöző. Harmadrészt pedig 
azért, mert Piroska fantasztikus közösségi 
ember. Egészen páratlan, ahogy ő mások-
hoz viszonyul - mondta Füredi Zsuzsanna, 
aki a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör 
vezetőjeként éve óta inspirálja és segíti Pi-
roskát.
- Ha ránézünk ezekre a gyönyörű műalko-
tásokra, akkor azt tapasztaljuk, hogy mind-
egyikről Piroska néz ránk vissza. Piroska 
embersége, kitartása, józansága. A mérhe-
tetlen precizitással és fantasztikus gondo-
latmenettel, nagy-nagy hévvel, odaadással 
és szakértelemmel készített alkotásokban 
ott van ő - méltatta a művészt Mátyás Zol-
tán.
Mivel korábban is sokat hallottam már 
az est főszereplőjéről, kíváncsian vártam, 
hogy személyesen is megismerhessem. 
Végtelen szerénységgel fogadta felkérése-
met egy rövid beszélgetésre, amely igazol-
ta mindazt a jót, amit mondtak róla: önzet-
len, kedves, szolid. 
- Milyen érzés most itt lenni az első önálló 
kiállításán?
- Elképesztő érzés a figyelem középpont-
jában lenni, mert általában szeretek elve-
gyülni az emberek között. Mindig inkább 
hátrébb húzódom, de ez most nem sikerült. 
Olyan tekintetben viszont nagyon örülök a 

nyilvánosságnak, hogy a rokonaim, bará-
taim, ismerőseim azon munkáimat is meg-
nézhetik itt a következő hetekben, amelye-
ket idáig még nem láttak.
- Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, 
amikor még gyermekként édesanyja mun-
káin keresztül megismerkedett a különböző 
kézműves technikákkal?
- Annyira szép volt, amit anyu hímezett, 
hogy megfogni is alig mertem, de mégis-
csak belekontárkodtam. Az volt az igazán 
nagy csoda, hogy anyu nem vette észre. 
Szeretett mindent kipróbálni. Ha bármilyen 
kézműves technikáról hallott, mindenképp 
meg akarta ismerni. Én is ilyen vagyok. 
- A Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör 
oszlopos tagjaként.
- Nagyon sokat köszönhetek a szakkör-
nek, mert rengeteg bátorítást és motivációt 
kaptam a közösségtől az elmúlt huszonegy 
évben ahhoz, hogy mindent kipróbáljak. 
Mindig tanulunk valami újat, igazán szí-
nes, változatos a csoport élete, itt minden-
ki megtalálja a neki tetsző irányt. Innen is 
köszönöm a társaimnak, hogy befogadtak! 
Még megvan az az íróka is, amit a csoport 
korábbi vezetőjétől, Szabadosné Terikétől 
kaptam. Ő mutatta meg, hogyan kell tojást 
írni. Valahányszor előveszem, mindig ő jut 
az eszembe. Neki is nagyon hálás vagyok. 
Mindenkinek hálás vagyok. 
- Mi a sikeres alkotás titka?
- A türelem. Olyan sokszor hallom, hogy 
jó nekem, mert ügyes vagyok. Pedig nem 
ezen múlik. Ha valamit nagyon szeretnénk, 
akkor rá kell hajtani és addig küzdeni vele, 
amíg végre sikerül. Minden technikát így 
sajátítottam el. Egyszer csak elkezdett szép 
lenni.
Galovics Piroska hímzéseit, csipkéit és hí-
mes tojásait március 10-ig tekinthetik meg 
a tiszaszederkényi Óvárosi Kult Galériá-
ban.

Ördögh István

2023. január 20. 7. � Kultúra

Család, barátok és művésztársak a kiállítás megnyitóján.

Galovics Piroska 2002 óta tagja a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkörnek.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. január 25-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2023. január
Január Helye Ideje Kinek a részére

23.                        
hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30-12.00

Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelés

25.                          
szerda

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

zott étkezés megrendelés

Kazinczy ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-1500
Szociális étkezők

Kazinczy ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

26.                        
csütörtök

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

30.                        
hétfő

Gimnázium 
(Kazinczy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

31.                        
kedd

Gimnázium 
(Kazinczy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

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

meghirdeti a
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 

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

A terület pontos megjelölését a pályázati kiíráshoz csatolt vázlat tartalmazza.

A bérbeadás hosszú távra, a szerződés aláírásától számított legalább 20 év időtartamra 
szól, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel tartós bérleti jogviszony jön létre, mely a 
szerződés első öt évében nem szüntethető meg.

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

A fiatalok lakás, valamint lakóház 
vásárlásának támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IV.29.) önkor-
mányzati rendelete alapján az alábbi kérelmezők részesültek 2022. október 1. és 2022. 
december 31. napja között a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatá-
sában

Név

A vissza-
térítendő 
támogatás 
összege Ft 

A vissza nem 
térítendő 
támogatás 
összege Ft

Vásárolt tiszaújvárosi ingatlan 
címe

Csomós 
Csongor 4.000.000 2.000.000 Verebély L. u. 3.1/2.

Kéki Gergely 
Dávid 4.000.000 2.000.000 Tisza út 10. 3/14.

Deák Gábor 4.000.000 0 Munkácsy M. út 44. 1/2.
Juhász 
Fruzsina 4.000.000 2.000.000 Munkácsy M. út 4. 3/3.

Szabó József 4.000.000 2.000.000 Dózsa Gy. u. 30.
Farkas Norbert 2.000.000 2.000.000 Liszt Ferenc u. 3. 2/19.
Szabó Sándor 4.000.000 2.000.000 Szederkényi út 25. 4/1.
Áfra Zsolt 4.000.000 2.000.000 Táncsics M. út 16.
Küzdy-Kovács 
Friderika 4.000.000 0 Vörösmarty M. út 1/B. 2/3.

Szabó Eszter 4.000.000 2.000.000 Árpád út 9. 2/2.
Tekse Bence 4.000.000 2.000.000 Lorántffy Zs. u. 18. 1/1.

Maradvány 
összesen 26.665 Ft 13.330 Ft Dr. Fülöp György

polgármester

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő 

városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Munkaköri feladatok:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása: Közreműködik a feladatköré-
be tartozó beruházások, felújítások műszaki előkészítésében. Elvégzi a közbeszerzési 
törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatási feladatokat. Ellátja a közvilágítással kap-
csolatos és a parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésével, fenntartásával kapcsola-
tos feladatokat. Kivizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentése-
ket és kéréseket, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Előnyt jelent: településüzemeltetés során szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás 
gépjárművezetői engedély, közigazgatási gyakorlat.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási költségtérí-
tés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet 
szerinti tartalommal, valamint az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (ok-
levelek, bizonyítványok másolatai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és (3) 
bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának 
és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, to-
vábbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-014 telefonszámon.

Pályázat büfé üzemeltetésre
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

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

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

8. � Közlemény 2023. január 20.



Pályázhatnak a civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
civil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 
2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat 
esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről 
nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvényte-
lenségét vonja maga után. A nyilatkozat a pályázati doku-
mentáció része.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekez-
dése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz. 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a 
pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatok-
nak minősülnek, a pályázat meghatározott adatait közzé-
tesszük a Kormány által meghatározott www.kozpenzpa-
lyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. 
december 31. között megrendezendő rendezvényeit támo-
gatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési 
költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyek az illetékes megyei bíróság 
tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, és Tiszaújvárosban 
működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szer-
vezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási 
alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítvány-
tól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással 
a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem 
számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pá-
lyázati felhívás mellékletében található - a pályázó szerve-
zet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyeknél a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek 
tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati felada-
tok átvállalását,
• rendezvények, melyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő 
eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok tá-
mogatása, 

• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
Támogatás formája, támogatható kiadások
A támogatás formája: A támogatás a pályázó 2023. január 
1. és 2023. december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásá-
hoz, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre 
folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási 
kötelezettséggel.
Támogatható kiadások: A pályázati lapon szereplő költ-
ségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program meg-
valósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott 
pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolá-
sával, papíralapon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevé-
kenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi 
támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet 
fizetési számlaszámát, adószámát, programban résztvevő 
lebonyolító szakemberek nevét. 
A pályázati kiírás évét megelőző naptári év január 1. nap-

ját követően bejegyzett civil szervezetek esetében igazo-
lást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó 
szervezet képviselőjének hitelesítésével). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már 
támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati közalapít-
ványtól, alapítványtól, továbbá arról, hogy van-e jelenleg 
folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért 
felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 ol-
dal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet 
bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap), 
illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthe-
tő a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve 
személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2023. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. már-
ciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata tá-
mogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a 
támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a 
felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és 
határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon 
kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére 

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

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtős szakasszisztens végzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti

Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- Beküldési határidő: 2023.01.31.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

asszisztens
munkakör betöltésére 

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

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

dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Özv. Magos Józsefné Marika 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti 
szolgálatot január 22-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd janu-
ár 23-tól (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. 
út 17., tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos készenléti 
szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

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

Egyházi hírek 

Római katolikus
Január 20-áig hétköznap nem lesznek Szentmisék. Ja-
nuár 21-én, szombaton 18.00, 22-én, vasárnap 11.00-
kor lesz szentmise.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Az ökumenikus imahetet 2023. január 15-22. között 
tartják. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus 
Templomban január 22-én, vasárnap 17 órakor öku-
menikus istentisztelet lesz, melyre szeretettel hívjuk és 
várjuk a más felekezethez tartozó lelkipásztorokat és 
híveket is.
Az altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 
18.00. 
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Szombaton 17 órakor vecsernye, vasárnap 10 órakor 
utrenye, 11 órakor Szent Liturgia, szerdán 8 órakor 
Szent Liturgia.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
A tiszaszederkényi lelkészi hivatal elérhetősége meg-
változott, az új telefonszám: 06-49/739-194.

Január 25., szerda
18:00 Héthatár: 2023. új év, új élet?  - Tél vagy ta-

vasz? - Influenza, Covid, RSV vírusok - Lakás-
támogatások - Központi felvételik - Labdarúgás: 

edzőmeccsek - Kosárlabda bajnoki - Csórics Balázs 
- Petőfi év start  

18:15 Hétről-Hétre: 2022. volt, elmúlt - Zajácz 70! 
- Az ország legjobb triatlonklubja - Színpadi disz-

nótoros
Utána az adás folyamatos ismétlése másnap 

11 óráig.

Január 27., péntek
18:00 B4 híradó Zajácz 70.

A Tisza TV műsora

Tanuljatok meg jót cselekedni, 
törekedjetek igazságra

Idén világszerte január 15. és 22. 
között rendezik meg az ökumeni-
kus imahetet. A programsorozat 
anyagát - mely kiemelten foglal-
kozik a rasszizmus kérdésével - az 
Amerikai Egyesült Államokban 
működő Minnesotai Egyházak 
Tanácsa állította össze, a bibliai 
mottót Ézsaiás próféta könyvéből 
választották: „Tanuljatok meg jót 
cselekedni, törekedjetek igazság-
ra!” (Ézs 1,17) 

Hazánkban az imahét megvalósulását 
a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa (MEÖT) koordinálja, 
az ökumenikus imahét anyagát és 
istentiszteleti rendjét pedig a Minne-
sotai Egyházak Tanácsa állította ösz-
sze, a következő szentírási szakaszt 
választva útmutatásul: „…tanuljatok 
meg jót cselekedni! Törekedjetek 
igazságra…” (Ézs 1,17) „Tanuljatok 
meg jót tenni: keressétek az igazsá-
got…” (Iz 1,17)
„Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, 
hogy megjelenjetek előttem, és ta-
possátok udvaromat? Ne hozzatok 
többé hazug áldozatot, még a füstjét 

is utálom! Újhold, szombat, ünnepi 
összejövetel? Nem tűröm együtt a 
bűnt és az ünneplést! Újholdjaitokat 
és ünnepeiteket gyűlölöm én, ter-
hemre vannak, fáraszt elviselni. Ha 
felém nyújtjátok kezeteket, eltaka-
rom előletek a szemem; bármennyit 
is imádkoztok, nem hallgatlak meg 
benneteket, hiszen a kezetekhez vér 
tapad! Mossátok tisztára magatokat! 
Vigyétek el szemem elől gonosz tet-
teiteket! Ne tegyetek többé rosszat, 
tanuljatok meg jót cselekedni! Töre-
kedjetek igazságra, térítsétek jó útra 
az erőszakoskodót! Védjétek meg 

az árvák igazát, képviseljétek az öz-
vegy peres ügyét! Jöjjetek, szálljunk 
most perbe egymással! - mondja az 
Úr. - Ha vétkeitek skarlátpirosak is, 
hófehérekké válhattok, ha vörösek is, 
mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint 
a gyapjú.” (Ézs 1,12–18)
Az imaheti füzet kiemelten foglalko-
zik a rasszizmus kérdéskörével, ami 
problémákat okoz szerte a világban. 
A szerkesztők egységre szólítják a 
keresztényeket, hogy eredményeseb-
ben szálljanak szembe a rasszizmus 
okozta megosztottsággal és elnyo-
mással is.

Baba született
A nevem Gönczi Ádám, Tiszaújvárosban a Kőszegi 
György út legújabb lakója vagyok. 2023. január 17-
én, 12 óra 50 perckor jöttem a világra. Súlyom 3680 
gramm és 52 cm hosszú vagyok. Én is és anya is na-
gyon jól érezzük magunkat.

10. � Sokféle 2023. január 20.
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Barát
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk januá-
ri sorozatunkat. 
A megfejtéseket január 31-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.



Jó helyről folytatják
ASZTALITENISZ. A kaucsuklabdásoknál már indul a 
tavaszi szezon. Vasárnap 11 órától folytatja a bajnoki küz-
delmeket a Tiszaújvárosi SC asztalitenisz szakosztályának 
NB3-as csapata, amely kiváló szezont futott az ősszel, 11 
mérkőzéséből 9-et megnyerve a 2. helyről folytatja a sze-
zont. „Célunk a feljutás és az utánpótlás fejlesztése. Ehhez 
továbbra is várjuk az 5-10 év közötti fiúk és lányok jelent-
kezését a hétfői és pénteki napokon 16-19 óra között - nyi-
latkozta röviden Koncsik Viktor szakosztályvezető.

Kicsik és nagyok
LABDARÚGÁS. Az FC Tiszaújváros 2011-es születésű 
játékosai is részt vettek a XVI. Hajdúvárosok Torná-
ján, a felnőttek pedig szombaton kezdik a felkészülési 
mérkőzések sorát. 

- Hajdúnánáson vettünk részt egy nagyon erős teremtor-
nán - összegzett a fiatalok edzője, Pap Zsolt. - A sorsolás 
valószínűleg egy megállapított erősorrend alapján történ-
hetett, mert a mi csoportunk hemzsegett a remek utánpót-
lásáról híres egyesületektől. Örülök, hogy minket is erős-
nek véltek és bekerülhettünk e neves társaságba. A Loki 
Focisuli, az Olasz Focisuli, a DEAC, és a határon túlról a 
Szatmárnémeti csapata volt az ellenfelünk. Sajnos nem si-
került borítanunk a papírformát, két szoros és két nagyobb 
arányú vereséget szenvedtünk. Természetesen minden 
játékosomnak lehetőséget adtam, akik becsülettel helyt-
álltak a „nagyobb” ellenfelekkel szemben is. Köszönöm 
részvételüket! Mindenből lehet tanulni és mi fogunk is!
Hogy a felnőttek mit tanultak a felkészülés során, arról 
szombaton adhatnak először számot.
A keretet két részre osztja Vitelki Zoltán vezetőedző. Az 
egyik - vélhetően az erősebb - gárda szombaton délelőtt 
a DEAC-hoz látogat, míg a másik délután 2-kor a tavaly 
ugyancsak csoporttárs - jelenleg vármegyei I-es - Hidas-
németit fogadja a műfüves pályán.

Nem fürödtek be a lányok Füreden
LABDARÚGÁS. Az FC Tiszaúj-
város női csapata egy színvonalas 
teremtornán vett részt a hétvégén 
Tiszafüreden, ahol a nyolcaddön-
tőbe jutott. 

- A csoportmérkőzéseket az Eger 
elleni vereséggel kezdtük, majd a 
Tiszafüred elleni döntetlennel foly-
tattuk. A szabályok szerint döntetlen 
esetén rávezetéses büntetők követ-
keztek, ebben jobbnak bizonyultunk 
a hazaiaknál. Az utolsó, Mezőkö-
vesd elleni csoportmeccsünkön már 
mindenki az újabb büntetőpárbajra 
készülődött, de tíz másodperccel a 
vége előtt sikerült megszereznünk a 
győzelmet érő gólt. Így végül máso-
dik helyen léptünk tovább a négye-
sünkből. A nyolcaddöntőben a végül 
a döntőbe jutó Eger SE II. csapatá-
tól szenvedtünk egy végig izgalmas 
mérkőzésen minimális különbségű 

vereséget. Jellemző, hogy az utolsó 
másodpercekben a gólvonalról tu-
dott menteni az egyik egri játékos. 
Egy fárasztó, de mindenféleképpen 
pozitív napon vagyunk túl. Több új 

játékos is ezen a tornán mutatkozott 
be a csapatban. Mindenki végig nagy 
odaadással, lelkesen játszott, csak 
dicséret illeti őket - értékelt Dohány 
László edző.

Győzelem a bajnokin, vereség a kupában
KOSÁRLABDA. Két mérkőzést 
játszott öt napon belül a Phoenix 
KK, mindkettőt hazai pályán. A 
Dávid Kornél KA elleni bajnoki 
találkozón tiszaújvárosi győzelem 
született. A Hepp Kupa negyedik 
fordulójában a Jászberény csapa-
tát fogadta a Phoenix, és a második 
vonal jelenlegi hatodik helyezettjé-
vel szemben nem sikerült borítania 
a papírformát.

Phoenix KK - Dávid Kornél KA
94-88

(24-19, 22-26, 23-15, 25-28)

Phoenix KK: Bán Tibor (12/6), La-
katos Péter (7), Victor Kelechi (19), 
Asszú Ádám (21/9), Rákosi Kornél 
(6/3). Csere: Czimer László Adrián 
(-), Demkó Milán (-), Taskó István 
(-), Molnár Bence (8/6), Kovács Zol-
tán (4), Gaál Bence (17/9). Vezető-
edző: Lekli József.

Lendületesen kezdett a Phoenix, már 
a negyedik percben tízpontos hazai 
előnyt mutatott az eredményjelző. 
Az utolsó két percet azonban a ven-
dégek uralták.
A DKKA a második szakaszra is 
átmentette új lendületét, az ötödik 
percben megszületett az egyenlítés, 
sőt az előny is a másik oldalra került 
(30-33). Percekig kellett az ered-
mény után futnia a hazaiaknak, míg 
végül Bán és Gaál találataival sike-
rült fordítani az álláson (46-45).
A jól sikerült harmadik negyed Asz-
szú trojkájával indult, de az ellenfél 
is érezte a gyűrűt, átvette a vezetést, 

Kelechinek kétszer is zsákolnia kel-
lett az egyenlítésért. Ezt követően 
ismét a Phoenix irányított, a záró 
felvonást már kilencpontos előnnyel 
várhatta (69-60).
A negyedik etapban a vendégek 
gyorsan feljöttek öt pontra, de utá-
na elkapta a fonalat, 15 pontosra 
hízott az előny, de érkeztek a fehér-
vári találatok is. Két perccel a vége 
előtt visszajöttek a mérkőzésbe a 
vendégek (88-82). A végjátékban a 
Bán-Kelechi-Rákosi trió volt ered-
ményes, ezzel megmaradt a hategy-
séges előny.
Lekli József: Zsinórban négy vere-
ség után mélyponton volt a társaság, 
ráadásul a héten tudtuk meg, hogy 
Steve-et is elveszítettük egész évre. 
Mindez egy kicsit zavart okozott a 
fejekben, de ma, amit kértem, azt 
megcsinálták a srácok. Azt mond-
tam, hogy élvezzék a játékot, és ne 
görcsöljenek. Ez hozta a szezon ed-
digi legjobb támadójátékát. Szakmai, 
edzői szemmel a védekezésünkben 
azért lehetett látni hibákat, de ezzel 
együtt is nagyon örülök. Gratulálok a 
Dávid Kornél Akadémiának is, mert 
nagyon jól küzdöttek.
Andrea Turchetto: Gratulálok a Ti-
szaújvárosnak és magunknak is, 
mert mindkét csapat nagyon jól ját-
szott. Gyors játékkal, sok pontot sze-
rezve, jó csapat- és egyéni játékkal 
vesztettünk egy jó ellenféllel szem-
ben. Hiányzónk is sok volt, úgyhogy 
semmi rosszat nem tudok mondani 
a csapatomról. Nem vagyok boldog 
természetesen, hiszen vesztettünk, 
de úgy gondolom, hogy nagyon jól 
játszottunk. Még egyszer gratulálok 

mindkét csapatnak, mert ez a fajta 
kosárlabda az, amit örömmel néznek 
az emberek.

Phoenix KK - Jászberény
58-82 

(18-22, 12-29, 17-19, 11-12)

Phoenix KK: Bán Tibor (8/6), La-
katos Péter (14), Victor Kelechi (5), 
Asszú Ádám (8), Rákosi Kornél (-). 
Csere: Demkó Milán (-), Taskó Ist-
ván (-), Molnár Bence (6/3), Kovács 
Zoltán (11), Gaál Bence (6/6). Veze-
tőedző: Lekli József.

Bátortalanul kezdett a Phoenix, amit 
ki is használtak a vendégek, az első 
negyed derekára 1-11-es állást ala-
kítottak ki. A Tiszaújváros ekkor ta-
lálta meg a lendületét, támadásban, 
védekezésben is rendezte a sorokat,é 
s a szakasz végéig négy pontra zár-
kózott fel.
Biztatóan indult a második etap, a 
második percben beérte a Jászbe-
rényt a Phoenix (24-24), azonban a 
rivális magasabb fokozatra kapcsol-
va újabb és újabb hibákra kénysze-
rítette a hazaiakat. A dobások kima-
radtak, rengeteg labdát veszített az 
Újváros, és olyan különbség alakult 
ki, amit már nem volt esély behozni 
(30-51).
A harmadik és a záró negyedben is 
nyilvánvaló volt a vendégek fölé-
nye, ám a tiszaújvárosi fiúknak sem 
kellett szégyenkezniük. Ha sok hibá-
val is, de sikerült a Jászberényéhez 
hasonló teljesítményt mutatniuk, a 
második félidőben mindössze három 
ponttal növekedett a hátrány.

A Sportcentrum eseményei
Január 21. (szombat)

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U9 csapatok részére   
              Játékcsarnok, Edzőterem
14.00 TFCT- Hidasnémeti
felnőtt csapatok edzőmérkőzése                Műfüves pálya

Január 22. (vasárnap)
Sakk
10.00 Tiszaújvárosi SC - Edelény   
bajnoki mérkőzés    Zászlósterem

Asztalitenisz
10.30 Tiszaújvárosi SC - Karácsond   
bajnoki mérkőzés   Asztalitenisz- csarnok
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A bajnoki meccsen Kelechi is kitett 
magáért, 19 pontot szerzett.

Kovács (33) 11 pontig jutott a kupameccsen.

Hajszálon múlt a még sikeresebb szereplés.

A kicsik már meccseltek, a nagyok még edzettek.



Barkóscinege, alpesi gőte, 
fecskefarkú lepke, lápi póc

A barkóscinegét választották a 2023-as év madarának 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
(MME) által indított, online szavazás résztvevői; a 
2023-es év kétéltűje az alpesi gőte, a 2023-as év lepké-
je pedig a fecskefarkú pillangó lett. A Magyar Haltani 
Társaság által kiírt „az év hala” választáson a lápi póc 
kapta a legtöbb voksot.

Az MME 1979-ben indította el az Év madara akciót, 
melynek célja a természetvédelmi problémákkal érintett 
fajok, madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Ezt 
követően hasonló céllal indult, évenként váltakozva az Év 
hüllője, Év kétéltűje program 2012-ben, majd az  Év lep-
kéje 2023-ban - írja az egyesület közleményében.

A barkóscinege

Az MME tájékoztatása szerint a tavaly nyári internetes la-
kossági szavazáson a legtöbb voksot a barkóscinege kapta, 
így 2023-ban ez a faj lett az év madara. A barkóscinege 
eurázsiai elterjedésű madár, Európa a faj elterjedési terü-
letének csak 15 százalékát teszi ki. Világállománya 1,5-3 
millió pár, a magyarországi állomány 5400-6300 pár közé 
becsülhető. Védett, természetvédelmi értéke 50 ezer fo-
rint.
Nem vonul, egész életét a természetes és a mesterséges 
vizek széles, nádas gyékényeseiben tölti. A melegedő és 
egyre szárazabb időjárás kedvezőtlen kilátásokat jelent a 
barkóscinege élőhelyét jelentő nádasokra, amelyeket a klí-
maváltozáson túl a parti beruházások is veszélyeztetnek. 
Fészeképítési sajátosságának köszönhetően költése segít-
hető varsababák, nádkontyok kialakításával a nádas-gyé-
kényesekben - áll a közleményben.

Az alpesi gőte

Az év kétéltűjét, illetve hüllőjét nem lakossági szavazás, 
hanem az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 
választja meg. Idén az alpesi gőte nyert.
A Magyarország középhegységeinek hűvös, csapadékos 
mikroklímájú élőhelyeinek kisebb tavaiban, tócsáiban 
szigetszerűen előforduló alpesi gőte az egyik legritkább, 
kevésbé közismert magyarországi kétéltű, szórványos elő-
fordulásának köszönhetően kevesen találkoznak vele. Vé-
dett, természetvédelmi értéke 100 ezer forint.
Általában március végén, április első felében bújik elő te-
lelőhelyéről, és szinte azonnal a petézőhelyre vonul, ame-
lyen gyakran a foltos szalamandrával, a pettyes gőtével és 
a sárgahasú unkával osztozik.

Az alpesi gőtét Magyarországon legfőképpen szintén a 
klímaváltozás és a vele járó csapadékhiány, valamint az 
erdők letermelése veszélyezteti, de az elhibázott haltelepí-
tés és a vizek szennyezése is - figyelmeztet közleményé-
ben az MME. A farkos kétéltűekre nézve nagy veszélyt 
jelent az Európában 2013-ban felbukkant szalamandraevő 
kitridgomba, amely az alpesi gőtét is megbetegítheti. Ma-
gyarországon a kórokozót eddig nem találták meg, de az 
esetleges fertőzés korai észlelése kiemelten fontos termé-
szetvédelmi feladat, amelyet az Agrárminisztérium bizto-
sította Zöld Forrás pályázat keretében az MME koordinál.

A fecskefarkú pillangó

Az idén indult Év lepkéje akció első lakossági szavazását 
2022-ben Magyarország egyik legismertebb nappali lep-
kéje, a fecskefarkú pillangó nyerte.
A fecskefarkú pillangó világszerte elterjedt faj, csaknem 
az egész északi féltekét benépesíti. A magyar tájakon or-
szágszerte előfordul, bár a hegy- és dombvidékeken gya-
koribb. Három nemzedéke áprilistól - melegebb években 
már márciustól - repül egészen szeptemberig. Védett, ter-
mészetvédelmi értéke 10 ezer forint és a Vörös Könyv-
ben szereplő faj. Az első nagyobb melegek beköszöntekor 
kezd repülni, ezért az utóbbi évek kései hideg vagy akár 
fagyos napjai és az intenzív vegyszerhasználat miatt bizo-
nyos területeken igencsak megfogyatkozott.

A lápi póc

A Magyar Haltani Társaság hagyományosan minden év-
ben meghirdeti az „Év hala” választást. A mostani szava-
záson a lápi póc mellett a sügérre és a selymes durbincsra 
lehetett voksolni. A lápi póc 2907 szavazattal győzött, a 
sügér 2205, a durbincs pedig 693 szavazatot kapott.
A lápi póc apró termetű, zömök testű halunk, mely kissé 
nyújtott, oldalról lapított. Farokúszója szabályosan lekere-
kített, kerekded mellúszóit, valamint az úszóiban található 
úszósugarakat egymástól külön-külön is képes mozgatni. 
E sajátosságának köszönheti a „kutyahal” becenevet.
A vízszabályozási munkálatokat követően az egykor tö-
meges állományú faj élőhelyének kiterjedése jelentősen 
csökkent. A lápi póc további fennmaradását a már emlí-
tett egyre gyakoribbá váló száraz periódusok, valamint a 
Kelet-Ázsiából származó inváziós amurgéb is fenyegeti. 
Fokozottan védett, bennszülött halfajunk, eszmei értéke 
példányonként 250 ezer forint.

f.l.
(Forrás: MTI, MME)

12. � Mozaik 2023. január 20.

A fecskefarkú pillangó országszerte előfordul.

A lápi póc eszmei értéke 250 ezer forint.

Az alpesi gőte az egyik legritkább kétéltűnk.

Hazánkban 5400-6300 pár barkóscinege él.
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