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2022. november 25-étől 2023. február 26-áig ingyenesen hódolhattak szenvedélyüknek a korcsolyázás kedvelői városunk-
ban. A műanyag korcsolyapálya használatához saját korcsolya sem kellett, azt is ingyenesen biztosította a Sport-park Kft. 
Február 27-én a pályát elbontották, elszállították, de meglehet, hogy nem örökre. Sőt, akár igazi jégpálya alakjában is 
visszatérhet. Cikkünk a 2. oldalon.

Tudatosan 
szelektíven

/5. oldal

Tiszaújvárost
szolgálták

/4. oldal 

A rémhírterjesztő
Igen, az vagyok. Bizonyos körökben. 
Két hete arról írtam, hogy 2023. március 1-jétől a TIK 
az önkormányzati intézményekben és az állami fenn-
tartású köznevelési intézményekben dolgozó közalkal-
mazottak, köztisztviselők, valamint a vendég étkezők 
számára 39 százalékkal emeli az étkezés térítési díját, 
ami így 1.050 Ft/adagra nő.
A kiemelés nem véletlen. Azt gondoltam, ez a megfogal-
mazás egyértelműen jelzi, hogy kik az érintettek. Hát 
nem. Nem mindenkinek. Igaza lett kollégámnak, aki a 
cikk olvasása után figyelmeztetett, hogy oda kellene 
írni, hogy a szociális étkezőknek, a nyugdíjasoknak nem 
kell többet fizetniük. Nem hallgattam rá. Hiba volt.
Ezzel a minap szembesültem, amikor magam is étkez-
tetést igényeltem. Az ügyintéző hölgy igencsak megrótt, 
mondván, jókora kalamajkát okoztam, nem győzték sze-
mélyesen, telefonon elmagyarázni, hogy miről, kikről 
van szó.
Talán az okozhatott zavart, hogy többek között a közal-
kalmazottként vagy köztisztviselőként nyugdíjba vonult 
alkalmazottak is élhetnek ezzel a lehetőséggel, vállalva 
az 1.050 forint megfizetését. Például, ahogy én is tet-
tem.
Kedves nyugdíjas társaim! Elnézést, ha pánikot keltet-
tem, nyugi, nem emelkedett számotokra a térítési díj. 
Egyelőre.
Mert - mi ne tudnánk? - ami késik, nem múlik.

-efel-

Halálos baleset 
az M3-as autópályán

Egy tehergépkocsi borult fel hétfő éjszaka Hejőkürt 
közelében, a sofőr a helyszínen elhunyt.
Rendőrségi adatok szerint 2023. február 27-én 22 óra 
45 perc körül egy teherautó haladt az M3-as autópá-
lyán Nyíregyháza irányába, amikor Hejőkürt közelében 
a sofőr elvesztette uralmát a járműve felett és a pálya-
testeket elválasztó korlátot átszakítva az oldalára borul-
va állt meg. Az ütközés következtében a gépjárművet 
vezető férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. A rendőrök a helyszínelés és 
műszaki mentés idejére az autópályát mindkét irányban 
teljes szélességében lezárták, a forgalmat Hejőkürtnél, 
illetve Polgárnál a 35-ös számú főútra terelték.

Rövidesen uszodanyitás
A tervek szerint a jövő héten újra 
a Deák téri uszodában végezhetik 
edzéseiket a sportolók. A lakosság-
nak további egy hetet várnia kell.

Az energiaválság miatt tizenötszörö-
sére emelkedett a Deák téri uszoda 
fűtésdíja, ezért november elején be-
zárt. A kényszerpihenő alatt gépészeti 
felújításokat végeztek, és a medence-
tér burkolatát is felújították. A mun-
kálatok befejeződtek, a medencéket 
feltöltötték, így, ha a vízminőséget 
megfelelőnek tartják a szakemberek, 
akkor a jövő héten már elkezdődhet-
nek az úszóedzések, a következő hé-
ten pedig már a lakosság is birtokba 
veheti a medencét. 
- A vízgépészeti térben a vasbeton 
pillérek, gerendák korróziós károkat 
szenvedtek el, ennek a javítását vé-
geztük el egy speciális habarccsal. 
Ez volt az elsődleges cél - nyilatkoz-
ta lapunknak Kalászi István, műszaki 
ellenőr. - Másodlagos célként pedig a 
korrózió okát szüntettük meg. A fö-
démlemez egy részén ugyanis átfolyt 
egy jelentős mennyiségű víz, és ennek 
a lemeznek a szigetelését végeztük el. 
Ehhez egy különleges fóliaszigetelést 
használtunk, amit a járófelület alá 
kellett elhelyezni, így fel kellett bon-
tani a felületet is, majd újraburkolni.   

ema

Az utolsó simítások.

A jövő héten már edzhetnek a sportolók. 



Nem semmi volt, de nem is az igazi
2022. november 25-étől 2023. február 
26-áig ingyenesen hódolhattak szenve-
délyüknek a korcsolyázás kedvelői váro-
sunkban. Február 27-én a pályát elbon-
tották, elszállították, de meglehet, hogy 
nem örökre. Sőt, akár igazi jégpálya 
alakjában is visszatérhet.

Mint korábban megírtuk, bár nyert az erre 
vonatkozó pályázaton, a Kormány stabi-
lizációs intézkedései következtében még-
sem bérelhetett műjégpályát Tiszaújváros 
önkormányzata. A korcsolyázni vágyók 
azonban nem maradtak pálya nélkül, a 
képviselő-testület egy plasztik koripálya 
bérlésére bruttó 4,5 millió forintot szava-
zott meg. Ennek előnye, hogy anyagánál 
fogva független az időjárási viszonyok-
tól, nincs szüksége hűtésre, vízre. A pálya 
építése, üzemeltetése, bontása minimális 
energiát igénnyel, az üzemeltetéshez nem 
kell áram, fagyasztó folyadék, a napi kar-
bantartáshoz 15 liter víz és síkosító anyag 
szükséges. 
Hátránya viszont, hogy nem igazi jég borít-
ja, nehezebb rajta siklani. A sok csetlő-bot-
ló, palánkba kapaszkodó „korcsolyázó” 
látványa az elmúlt hónapokban azonban 
valószínűleg nem csak ennek tudható be. 
Egy egész nemzedék nőtt fel azóta, hogy 
megszűnt a korcsolyázási lehetőség váro-

sunkban, a pályára merészkedők többsége 
most ismerkedett a sportággal. 
A Városháztéren felállított 211 négyzet-
méteres műanyag korcsolyapálya ingyenes 
használatához saját korcsolya sem kellett, 
a pályát üzemeltető Sport-Park Kft. ugyan-
is - szintén ingyenesen - 60 pár korcsolyát 
is biztosított a sportoláshoz.
- Az első időszakban nagy volt az érdek-
lődés, nehezen tudtuk kiszolgálni a láto-
gatókat, mivel 80-85 százalékuk bérelte a 
korcsolyát és ez időigényes procedúrával 
is járt - mondta Gál Csaba, a Sport-Park 
ügyvezetője a képviselő-testület legutóbbi 
ülésén. - Január elején, közepén jelentősen 
csökkent az érdeklődés, de a február eleji 
adat szerint több mint 5 ezren használták 
a pályát. Ebben természetesen voltak olya-
nok, akik többször is.
A városi és a környéki iskolák szervezett 
formában testnevelési órákat, vagy egyéb 
foglalkozásokat is tartottak a pályán.
- Mindenképpen jó ötlet volt, hogy ez a pá-
lya megvalósult - tette hozzá az ügyvezető. 
- Ha a későbbiekben lesz lehetőség arra, 
hogy valódi jégpályát béreljünk, és ennek 
az anyagi háttere is megoldható, akkor biz-
tos, hogy lesz érdeklődés iránta. 
Az ötezernél több látogatói létszám be-
szédes szám, van tehát igény korcsolya-
pályára. Dr. Fülöp György polgármester 
is szerencsésnek tartaná, ha jövőre valódi 

jégből készülne pálya - hiszen az egészen 
más érzést adna - ám ennek korlátot szab 
az energiakrízis. A polgármester azonban 
így is lát megoldást.
- Amikor ilyen elszabadult energiaárak van-
nak, nem szabad bevállalni, hogy havonta 
1,5 millióért jeget csináljunk - mondta a 
polgármester a testületi ülésen. - Az egyik 
oldalon spórolunk, a másikon meg szórjuk 

a pénzt? Ebben a váratlan energiakrízises 
helyzetben nem voltak rá nyitottak a cé-
gek, de újra el kell mennünk hozzájuk, és 
azt kell mondani, hogy az önkormányzat is 
tesz bele pénzt, ti is tegyetek bele pénzt, 
és reklámozzátok magatokat. Ha mindenki 
tesz bele egy kis részt, akkor lehet, hogy 
tudunk valódi jégpályát is csinálni.

F. L.

Fogyunk, öregszünk, és alig építünk
Február 16-án előzetes adatokat közölt 
a KSH a 2022-es népszámlálás eredmé-
nyeiről, egészen pontosan a népesség, és 
a lakások számának alakulásáról.

A legfontosabb adat, hogy 2022. október 
1-jén 9 millió 604 ezer ember élt Magyar-
országon. A 2011-es népszámláláskor ez a 
szám 9 millió 938 ezer volt, tehát az utóbbi 
11 évben 334 ezer fővel csökkent népes-
ségszámunk. 1980-ban még 10 millió 709 
ezren voltunk, ez volt a csúcs.
A Borsod-Abaúj-Zempléni számokat néz-
ve, 2022-ben 619 ezren éltünk várme-
gyénkben, 2011-ben még 686 ezren, tehát 
a természetes népességfogyás és a belföldi 
elvándorlás miatt 67 ezerrel csökkent lét-
számunk. Érdekesség, hogy a jelenlegi 619 
ezer főből 298 ezer férfi, és 321 ezer nő, 
így 1000 férfire 1080 nő jut Borsod-Aba-
új-Zemplénben.
Korcsoportok szerinti bontásban 0-14 éves 
között 1 millió 407 ezer fő, 15-64 évesek 
közül 6 millió 201 ezer fő, és 65 felett 1 
millió 995 ezer fő él Magyarországon. 
2011-ben ezek a számok úgy alakultak, 
hogy 0-14 év között 1 millió 448 ezer, 15-
64 év között 6 millió 813 ezer, 65 év felett 
pedig 1 millió 677 ezer fő. Ez azt jelenti, 

hogy az utóbbi 11 évben 612 ezerrel csök-
kent az aktív korúak száma, és 318 ezerrel 
nőtt a nyugdíjas korúak száma hazánkban.
Vármegyénkben most a 0-14 évesek 103 
ezren, a 15-64 évesek 393 ezren, a 65 év 
felettiek 123 ezren vannak. Ez 2011-ben 
így festett: 0-14 évesek 112 ezer, 15-64 
évesek 462 ezer, 65 év felettiek 113 ezer. 
Vagyis az aktív korúak 69 ezer fővel csök-
kentek, a nyugdíjas korúak pedig 10 ezer 
fővel nőttek Borsod-Abaúj-Zemplénben az 
utóbbi 11 évben.
2022. október 1-jén 4 millió 593 ezer la-
kást számoltak össze Magyarországon. 
2011-ben 4 millió 390 ezer lakás volt, 11 
év alatt csak 203 ezerrel nőtt a lakások szá-
ma, ami eddig a legrosszabb szám a máso-
dik világháború óta. A rekordot az 1970 és 
1980 közötti 10 év tartja, akkor 424 ezer 
lakás épült Magyarországon.
A vármegyei számok rosszabbak, 2011-ben 
284 ezer, 2022-ben 285 ezer lakást számol-
tak össze Borsod-Abaúj-Zemplénben, ami 
szomorú, 0,4%-os növekedés csupán.
A népszámlálás során beérkezett kérdőívek 
feldolgozása jelenleg is zajlik, a következő 
részeredményeket március 31-ére és ápri-
lis 20-ára ígéri a KSH, ősztől pedig már a 
végleges eredmények közzététele várható. 

Surányi P. Balázs

Tiszaújvárosban is egyre kevesebben vagyunk
Tiszaújvárosi adatok még nincsenek a 2022-es népszámlálásból, viszont a Tiszaújvá-
ros Évkönyv sorozat köteteiben az alábbi adatokat találjuk:

Népesség Születések 19-62 év 
között 63 év fölött

2022 14.765 84 8.675 3.789
2021 15.153 113 8.987 3.756
2020 15.749 107 9.440 3.733
2019 16.158 132 9.724 3.693

2. � Aktuális 2023. március 3.

Jelmezes partit rendezett a Derkovits Művelődési Központ, mintegy búcsúztatva a kor-
csolyapályáját. Bárki beöltözhetett maskarájába, a legötletesebbeket jutalmazták is. De-
cemberben volt, hogy egy nap közel 300-an is korcsolyát húztak, ám a kezdeti népszerűség 
januártól fokozatosan lohadt, így a jelmezes bulin sem volt tömeg, de azért akadt néhány 
vállalkozó szellemű, akik mesefigurák, álarcos nők és szuperhősök bőrébe bújtak.

Az adventi időszakban látogatták a legtöbben a pályát. Megy a plasztik. Jön majd a jég? 



Működtetés, támogatások
Folytatjuk Tiszaújváros 2023. évi 
költségvetésének bemutatását. Ez-
úttal a kiadási oldalt, azon belül is 
a legnagyobb főtételt, a működési 
kiadásokat ismertetjük.

Tiszaújváros 12,5 milliárd forintos 
pénzügyi tervében a működési költ-
ségvetés kiadásaira 11.352.869.202 
Ft-ot szán a képviselő-testület. Eb-
ből a személyi juttatások tervszáma 
3.204.199.451 Ft. Az önkormányzat-
nál és az önkormányzat intézményei-
ben összesen 582 fő a tervezett állás-
helyek száma. 

Bérintézkedések, 
juttatások

A képviselő-testület az elmúlt évek 
során - a különféle bérfejlesztési in-
tézkedések révén - folyamatosan 
prioritásként kezelte a Polgármeste-
ri Hivatal, az intézmények, illetve a 
gazdasági társaságok munkavállalói-
nak jövedelmi helyzetét. 
2023-ban a cél az, hogy a dolgozók 
bére 2022. december 31-éhez viszo-
nyítva alanyi jogon legalább 16%-kal 
emelkedjen, vagyis aki a jogszabá-
lyok által meghatározott emelésekből 
nem részesül legalább 16%-os mér-
tékben, annak bruttó bére egészüljön 
ki erre a szintre. 
Az önkormányzat intézményeiben 
(a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal kivételével) és a saját tulajdo-
nú gazdasági társaságainál dolgozó 
munkavállalók részére a cafetéria 
keretösszege 2023-ban személyen-
ként éves szinten bruttó 200.000 Ft, 
mely tartalmazza a cafetéria juttatást 
terhelő járulékos költségeket is. A Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatalban 
dolgozó munkavállalók, illetve az ön-
kormányzat állományában lévő mun-
kavállalók részére 2023-ban bruttó 
250.000 Ft a keretösszeg. A közszol-
gálati tisztviselőkről szóló törvény 
szerint ugyanis az őket megillető ca-
fetériajuttatás nem lehet alacsonyabb 
az illetményalap ötszörösénél.
Az illetmények bankszámlára uta-
lásának költségéhez való hozzájáru-
lás mértéke bruttó 12.000 Ft/fő/év a 
tervezet szerint. A szakmai napokra, 
illetve a nőnapra 11.000 Ft/fő/év ke-
retösszeg áll rendelkezésre az intéz-
mények költségvetésében. Az egyhá-
zi iskolák, valamint az állami iskolák 
esetében a forrás az önkormányzat 
költségvetésébe épült be. 
A munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirány-
zata 481.020.970 Ft.

Dologi kiadások, 
támogatások

A dologi kiadások előirányzata 
2.153.299.538 Ft, mely 18,39%-
kal növekedett az előző évi eredeti 
előirányzathoz képest. Ezen belül az 
önkormányzat kiadásainak előirány-
zata a városüzemeltetési kiadások-
kal együtt 737.977.472 Ft, míg  az 
intézményeké 1.415.322.066 Ft. Az 
önkormányzat által biztosított szo-
ciális és gyermekvédelmi ellátásra 
270.328.000 Ft a tervszám.
Az egyéb működési célú kiadások 
előirányzata 5.244.021.243 Ft. Eb-
ből szolidaritási hozzájárulás címen 
3.222.984.305 Ft befizetési kötele-
zettség terheli az önkormányzatot.
Államháztartáson belülre 46.561.480 
Ft támogatást nyújt az önkormányzat.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
működési kiadásaira 8.000.000 Ft, a 

nemzetiségi önkormányzatok támo-
gatására 4.700.000 Ft, „Sulizsaru” 
program támogatására 300.000 Ft a 
tervezett előirányzat. 
Az intézményekben folyó oktató-ne-
velő munka sikeressége érdekében a 
Mezőkövesdi Tankerületi Központ, a 
Miskolci Tankerületi Központ, továb-
bá a Szerencsi Szakképzési Centrum 
támogatására 30.000.000 Ft a műkö-
dési támogatás. 
Az államháztartáson kívülre ter-
vezett támogatások előirányzata 
1.420.634.898 Ft.
Az önkormányzat a közfeladatok el-
látása érdekében két nonprofit gaz-
dasági társaságot működtet. A Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
részére 650.000.000 Ft, a Tiszaújvá-
rosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 
198.000.000 Ft támogatással számol 
a költségvetés. 
Sportegyesületek működésének tá-
mogatására 194.848.004 Ft-ot, 
sportlétesítmények használati dí-
jára 86.521.894 Ft-ot kíván az ön-
kormányzat fordítani. (Erről, illetve 
az egyéb sporttámogatásokról lásd 
múlt heti cikkünket.) A Zabos Géza 
Horgász Egyesület részére haltelepí-
tésre és működési támogatás címén 
4.000.000 Ft áll rendelkezésre. 
A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
vány céljaira 2023-ban is 15.000.000 
Ft-ot biztosít az önkormányzat, a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
tervezett támogatása 20.000.000 Ft, 
mely a tiszaújvárosi alap- és középfo-
kú iskolákban kiemelkedően teljesítő 
tanulók, valamint a tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkező egyetemi, főis-
kolai és PhD hallgatók anyagi ösztön-
zésére létrehozott ösztöndíjrendszer 
finanszírozására, illetve az alapítvány 
működtetésére nyújt forrást.   

A városi rendezvények költségeire, 
a kulturális turizmus fejlesztésére 
30.000.000 Ft-ot, az egyházak tá-
mogatására 12.500.000 Ft szerepel a 
költségvetésben. 
A Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola és Óvoda 43.200.000 
Ft, a Tiszaújvárosi Szent István Kato-
likus Általános Iskola 26.190.000 Ft 
támogatást kap.
A Tiszaújvárosban működő egyesü-
letek, civil szervezetek támogatására 
17.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Nyug-
díjas Egyesület működésére, rendez-
vényeire 10.000.000 Ft áll rendelke-
zésre. 
A helyi autóbusz-közlekedés támo-
gatására 50.000.000 Ft-ot tartalmaz a 
költségvetés.
Néhány további támogatás: Tiszaújvá-
rosi Polgárőr Egyesület 3.900.000 Ft, 
Drogambulancia Alapítvány 400.000 
Ft, Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
375.000 Ft, kulturális stratégia meg-
valósítására 2.000.000 Ft, Borsod Ál-
latvédő Alapítvány 4.000.000 Ft.
A gazdasági környezet, illetve a költ-
ségvetés sérülékenysége miatt na-
gyon fontos, hogy az előre nem lát-
ható, váratlan kiadások fedezetének 
biztosításához megfelelő összegű tar-
talékkal rendelkezzen az önkormány-
zat. Az általános tartalék - melynek 
összege 100.000.000 Ft - elsősorban 
szükséghelyzetek megoldására nyújt 
fedezetet. A működési céltartalék 
előirányzata 403.840.560 Ft, mely 
az esetleges bevételkiesések, illetve 
az év közben jelentkező pótelőirány-
zatok forrása. A pályázati céltartalék 
50.000.000 Ft, melyből a pályázatok-
hoz szükséges önrész összegét bizto-
síthatja az önkormányzat. 

F. L.

A 22-es csapdája
Nem Joseph Heller világhírű regényéről akarok értekezni, bár, ami azt illeti, 
ez is olyan őrült szabály alapján keletkezett szituáció, melyből nem lehet 
győztesen kikerülni. 
A 2022-es év csapdája abban áll, hogy tavaly optimista becsléssel szép ösz-
szeget fizettek be a cégek iparűzési adó címén, és az állam - egy képlet sze-
rint - ennek alapján rótta ki önkormányzatunkra a szolidaritási hozzájáru-
lás/adó mértékét. Nem kis összegről, 3,2 milliárd forintról van szó. 
Csakhogy a befizetett összeg - ahogy dr. Fülöp György polgármester fogal-
mazott a költségvetést tárgyaló testületi ülésen - nem a miénk. Látván a gaz-
daság második félévi teljesítményét, ennek az előlegnek (hiszen lényegében 
az) egy részét vissza fogják igényelni a cégek. Mi nem tehetjük ezt a szoli-
daritási adóval, az állam által az eredeti összeg után kalkulált hozzájárulást 
kell fizetnünk. Havonta cirka 266 milliót, inkasszózva.
Hogyan menekülhetünk ki ebből a csapdából? Jelen állás szerint sehogy. 
Elfogadva a szolidaritási hozzájárulás létjogosultságát - hiszen a törvény 
az törvény -, annak igazságtalan számítási módját kellene megváltoztatni. 
Hogy a tényleges bevétel után kelljen fizetni.
Ez ügyben már lobbiznak a polgármesterek, de kérdés, hogy mire mennek.
Ismernek olyan csapdaállítót, aki lemondana a zsákmányról?

-efel-

Ahol egy perc 
unalom sincs

A magány oldása, a közösség építése, a kapcsolatok 
erősítése, a szellemi frissesség megtartása és a jókedv. 
Ezek voltak a legfőbb célok akkor, amikor 1998 febru-
árjában megalapították a Tiszavirág Idősek Klubját. 
Az egykori álmok valósággá váltak. A tagok azóta is 
együtt vannak jóban, rosszban. A nyugdíjas kör nem-
rég ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. 

Az elmúlt évtizedek élményeire egy jubileumi ünnepsé-
gen és egy „25 év képekben” című kiállítással emlékeztek 
egykori alapítók, jelenlegi tagok. Az első klubnaplóból ki-
olvasható: alapításkor 36 fő lépett be a csoportba. Ma már 
csupán 19 fős a taglétszám, de az aktivitás és az összetar-
tás egy cseppet sem csökkent.  A klubban nőuralom van. A 
férfiak félénkebbek. Ők sokkal nehezebben csatlakoznak 
az idősek csoportjához. De a jelenlegi tagok nem bán-
kódnak. Ahogyan fogalmaztak, itt egy perc unalom sincs. 
Névnapok, szülinapok, ünnepek. Mindegyikre közösen 
készülnek. De a napindító presszókávét is együtt isszák 
meg a klubszobában. 
- Anno el sem tudtam elképzelni, hogy nekem ilyen sze-
rencsés nyugdíjas éveim lesznek. Nekünk itt nagyon jó 
sorsunk van. Odafigyelnek ránk, és sok mindent csiná-
lunk. Mindig kitalálunk valamit, amivel el tudjuk magun-
kat foglalni. Készülünk az ünnepekre, vagy csak egysze-
rűen rejtvényt fejtünk. Önfeledten énekelünk és a napi 
traccspartik sem maradhatnak el. Megosztjuk egymással 
a jót és a rosszat is. Ez olyan, mint egy nagy család, úgy is 
nevezzük, hogy a második otthonunk - mondta az egykori 
alapító tag, Rizcu Zoltánné. 
Az évek pedig telnek, és bizony nem mindenki úgy mozog 
már, mint fiatal korában. Ettől függetlenül nem tétlenked-
nek. Igaz, ma már nem utaznak el hosszabb útra. Megold-
ják helyben. Nemrég volt a farsangi mulatság. Jó időben 
szalonnát sütnek, bográcsoznak, sétálnak a Tisza partján 
vagy épp fagyiznak egy nagyot. Mindezt persze közösen. 
Együtt, hosszú-hosszú évek óta. Számukra a legfontosabb 
a törődés, amit itt a Tiszavirág Idősek Klubjában mind 
megkapnak - hangsúlyozták a tagok a jubileumi rendezvé-
nyen. Hisz nem csak egymást segítik, őket is támogatják. 
Többek között a humánszolgáltató központ munkatársai. 
Évek óta a központ épületében van a csoportszoba, ott 
várják a nyugdíjasokat minden nap. Beszélgetnek velük, 
segítenek a programjaik szervezésében.
- Mi is az igazi célja egy ilyen nyugdíjas klubnak? Az, 
hogy az otthoni magányt, az otthoni egyedüllétet felold-
ja. Az, hogy értelmet adjon az életünknek - hangsúlyozta 
dr. Fülöp György polgármester a jubileumi rendezvényen. 
- Minden nap legyen egy olyan dolog, amit már nagyon 
várunk. Persze ott vannak a hozzátartozók, de azt hiszem 
az is nagyon fontos, hogy minden nap igaz barátokkal ta-
lálkozhatunk. A klub pedig rácáfolt a nevére. A tiszavirág 
kérész életű, ezzel szemben már huszonöt éve működik a 
csoport. Az bizony nagyon sok idő. Kívánom, hogy még 
nagyon sokáig maradjon meg ez az összetartó közösség.

O.K.
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25 év képekben.

Volt mit ünnepelni. 

A város működési költségvetése 11,3 milliárd forintos kiadást tartalmaz.



Tiszaújvárost szolgálták
Tavaly decemberben 2, idén feb-
ruárban 7 személynek adományo-
zott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj 
kitüntetést a képviselő-testület. Az 
elismeréseket a február 24-én ren-
dezett bensőséges ünnepségen ve-
hették át a kitüntetettek. 

(Terjedelmi okokból ezúttal négy, jövő 
heti számunkban öt méltatást köz-
lünk.)

Réthi Zoltánné
tanár

A Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán szerzett magyar-orosz sza-
kos tanári oklevelet 1983-ban, majd 
ugyanott 1994-ben francia szakos 
nyelvtanári oklevelet. Jelenlegi mun-
kahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskolában 1983 au-
gusztusától dolgozott. Pedagógiai 
tevékenységét alapos szaktudás jel-
lemezte. Ismereteit folyamatosan fej-
lesztette, karbantartotta, rendszeres 
résztvevője volt különböző tárgyú, té-
májú pedagógus továbbképzéseknek. 
Nevelő-oktató munkájában kiválóan 
használta azokat az ismereteket, ké-
pességeket, amelyeknek birtokában 
van. Tudását alkotó módon alkalmaz-
ta és adta át tanítványainak.
Tervező munkája során - jól ismer-
ve a különböző szintű szabályozókat 
- egységes rendszerbe illesztette a 
pedagógiai céljai megvalósításához 
szükséges stratégiát, folyamatokat, 
munkaformákat, módszereket és esz-
közöket. 
Szakmai munkája kiemelkedő. Szak-
szerű útmutatásokkal, megfelelő taní-
tási-tanulási módszerek és eszközök 
alkalmazásával támogatta a tanulók 
önálló ismeretszerzését. Ösztönözte 
a gyerekeket az infókommunikációs 
eszközök célszerű, ugyanakkor kri-
tikus és etikus használatára. Nagy 
gondot fordított a tanítási-tanulási 
folyamat differenciált tervezésére, 
figyelembe vette tanítványai egyéni 
fejlődési sajátosságait. A tanulási ne-
hézséggel küzdők felzárkóztatása is 
fontos volt a számára, de igazán a te-
hetségek fejlesztésében teljesedett ki. 
Szívesen vezetett szakkört, tanulóit 
rendszeresen készítette fel tanulmá-
nyi versenyekre, vetélkedőkre. Mun-
kaközösség-vezetőként sokoldalúan 
kivette részét az intézményi szintű 
tervező-szervező folyamatokból is. A 
pedagógiai feladatok megoldásában 
gyakran kezdeményező szerepet is 
vállalt.
Meghatározó személyiség volt az is-
kola tanítási órákon kívüli életében is, 
mivel gyakran fő tervezője és szerve-
zője volt az intézményi programok-
nak, ünnepségeknek, nem egyszer 
városi vagy területi szintű versenyek-
nek, vetélkedőknek. Számos emléke-
zetes rendezvény megvalósítása fűző-
dik a nevéhez.
A koronavírus okozta járvány kap-
csán ötleteivel, javaslataival hozzá-
járult ahhoz, hogy az iskola gyorsan 
és sikeresen reagáljon a kialakult 
helyzetekben. A tantermen kívüli di-

gitális munkarendben színvonalas és 
eredményes nevelő-oktató munkát 
folytatott.

Csipi Józsefné 
asszisztens

1987. április 1-től dolgozik jelenle-
gi munkahelyén. Munkáját még az 
Egyesített Szociális Intézményben 
kezdte, ami később Városi Gondozási 
Központ, majd 2000-ben a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Gon-
dozási Központja lett. Hosszú ideje 
a szociális étkeztetéssel kapcsolatos 
feladatokat látta el lelkiismeretesen, 
a legjobb szakmai tudása szerint. Az 
intézményi összevonás után segítő-
kész, empatikus magatartása révén 
az új környezetébe gyorsan beillesz-
kedett, munkatársai és a gondozottak 
egyaránt szerették. Egyéniségére a 
határozottság, megfontoltság jellem-
ző. Közvetlen, bizalmas kapcsolatot 
alakított ki az ellátottakkal, ami elen-
gedhetetlenül szükséges e munkakör 
betöltése során. Minden esetben meg-
bízható kolléga, szakmájában, illetve 
a magánéletben is bárki, bármikor 
számíthatott rá.

Majoriné Veres Éva 
Zsuzsanna

tanító

1982-ben szerzett diplomát a Sáros-
pataki Comenius Tanítóképző Főis-
kola általános iskolai tanító szakon, 
pedagógia és rajz szakkollégium spe-
cializációval.
A diploma megszerzésétől tanít Tisza-
újvárosban. A Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolának 2018 óta volt 
pedagógusa. 
Több évtizedes munkája során volt 
osztályfőnök, tanított iskolaotthonos 
formában, pedagóguspályája végén 
napközis feladatot ellátó tanítóként és 
a vizuális kultúra és technika és ter-
vezés tantárgyak ismereteinek elsajá-
tításában segítette a gyerekeket.
Következetes, empatikus személyi-
ségének köszönhetően bensőséges, 
őszinte légkört alakított ki tanítványa-
ival. Tanítási óráira jellemző volt a 
magas szakmai színvonal, változatos 
módszer- és eszközhasználat, a diá-
kok személyiségét figyelembe vevő 
ismeretnyújtás. Példaértékű volt az az 
esztétikai nevelés, amelyet a tanítási 
óráin és a mindennapokban is észre-
vétlenül közvetített a gyerekek felé.
Tehetséggondozó tevékenységének 
köszönhetően tanítványai területi, 
megyei és országos versenyeken sze-
repeltek eredményesen. 
Hatékonyan segítette a tanulásban le-
maradókat. Nagyfokú hivatástudat és 

gyermekszeretet jellemezte. A problé-
mák megoldását kreatív módon köze-
lítette meg.
A szülőkkel tiszteletteljes, korrekt 
volt a kapcsolata. Bátran, őszintén 
fordulhattak hozzá gondjaikkal.
A továbbképzéseken megszerzett kor-
szerű ismereteket beépítette a min-
dennapok pedagógiai munkájába.
Lelkesen és gyakran vett részt tanó-
rán kívüli programok, műsorok és 
rendezvények összeállításában, lebo-
nyolításában. 
A feladatait igényesen, felelősségtel-
jesen, határidőre készítette el.
Az iskolai kollektíva aktív tagja volt. 
Személyére, munkájára mindig szá-
míthatott a közösség. Figyelmes, agi-
lis személyiségét a kollégák nagyra 
értékelték.

Pásztorné Bajusz Anikó
tanító

1982-ben szerzett diplomát a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán általános iskolai tanító sza-
kon, ének és népművelés szakkollégi-
um specializációval.
A diploma megszerzése után 1991-ig 
Nyírbátorban tanított, majd Tiszaúj-
városba költözött, és azóta a Tisza-
újvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban végezte pedagógiai munkáját.
Lelkiismeretes, munkájában elhiva-
tott pedagógus. A rá bízott feladatokat 
nagy körültekintéssel, precízen végez-
te el. Tanítási óráira és a tanórán kí-
vüli foglalkozásokra mindig alaposan 
felkészült. A gyerekeket képessége-
iknek, tudásszintjüknek megfelelően 
fejlesztette. Nagy figyelmet fordított 
a motivációra, a változatos felada-
tadásra. Az oktatás-nevelés folyama-
tában az IKT-s eszközöket szívesen 
és gyakran használta. Törekedett az új 
módszerek, tanulásszervezési eljárá-
sok elsajátítására, alkalmazására.
Osztályfőnökként és napközis felada-
tot ellátó tanítóként is fontos felada-
tának tartotta a rá bízott gyermekek 
személyiségének minél alaposabb 
megismerését. Családlátogatások, 
családi napok, kirándulások alkal-
mával sikerült bizalmas kapcsolatot 
kialakítania a szülőkkel és a tanít-
ványival. Tapasztalatát, meglátásait, 
tanácsait a szülők igényelték, elfo-
gadták. Szívesen vitte a gyerekeket is-
kolán kívüli programokra, színházba, 
kiállításra, könyvtári foglalkozásra. 
Pályafutása során különböző szak-
köröket vezetett. Hosszú éveken át 
foglalkozott a tanulási nehézséggel 
küzdő gyerekekkel fejlesztő és fel-
zárkóztató foglalkozásokon. A tehet-
séggondozást és a tehetségfejlesztést 
is fontos feladatának tartotta. Tanít-
ványi sikeresen szerepeltek iskolai és 
megyei versenyeken. 
Részt vett az iskolai rendezvények le-
bonyolításában, felkészítette tanítvá-
nyait a színvonalas szereplésre.
Véleményével, meglátásaival segí-
tette munkaközösségének munkáját. 
Személyére, munkájára számíthatott 
a közösség.

Önkormányzati esték 
újratöltve

Újraindult az Önkormányzati esték sorozat. Március 
1-én a Központi Étteremben dr. Fülöp György polgár-
mester tartott tájékoztatót a szépkorúaknak Tiszaúj-
város 2023. évi költségvetéséről, a várható fejlesztések-
ről, és a város fejlődésének irányairól.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idén folytat-
ja az Önkormányzati esték rendezvénysorozatát, melynek 
célja, hogy az időskorúak is részt vegyenek a város közös-
ségi életében, közéletében.
- A koronavírus-járvány miatt 2020 óta, tehát három évig 
elmaradt ez a rendezvény - mondja Poropatich Péter, a 
humánszolgáltató intézményvezetője -, ebben az évben 
úgy gondoltuk, hogy felújítjuk, és hál’ istennek sokan ösz-
szejöttünk.
- Azért van ez a rendezvény, hogy a polgármester úr a költ-
ségvetésről beszéljen, és azért is, hogy kicsit összejöjjünk, 
találkozzunk - mondja Kaló H. Tibor. - Nekem mindkettő 
fontos. 61 éve vagyok tiszaújvárosi lakos, és érdekesség-
ként említem, hogy ugyanabban az épületben, ugyanab-
ban a lakásban lakom 61 éve, amit 1962. február 10-én 
kiutaltak nekem. A TVK Oxigéntöltő Üzemének voltam a 
vezetője. Ma a város költségvetéséről lesz szó, de engem 
minden téma érdekel - bár most már közelebb vagyok a 
100-hoz, mint a 60-hoz, én mindenhová elmegyek, addig, 
amíg tudok. 

Surányi P. Balázs

Nyert a Brassai 
173 körzet, 42 millió forint. A TESCO áruházlánc 12. 
alkalommal rendezte meg az „Ön választ, mi segítünk” 
programját, és bízta a vásárlókra, hogy melyik helyi kö-
zösségépítő kezdeményezést támogassák pénzdíjjal. A 
versenyben körzetenként a legtöbb szavazatot kapók 400 
ezer, a második helyezettek 200 ezer, a harmadik helyezet-
tek pedig 100 ezer forintot kaptak.
A tiszaújvárosi körzetben idén harmadik helyezett lett a 
Csegei Nyugdíjas Egyesület 3222 szavazattal, programjuk 
szerint ők az aktív és idősebb korosztály kapcsolatát erő-
sítik.
Második az Örösgyöngy Kreatív Klub 5794 szavazattal, 
ők nyári tábort szerveznek gyerekeknek kreatív kikapcso-
lódási lehetőségekkel, miközben a táborozók felfedezhe-
tik a környék rejtett látnivalóit, Sajóörös természeti szép-
ségeit.
Az első helyen a „Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakkö-
zépiskola és Szakmunkásképző diákjainak oktatásáért, 
neveléséért és kultúrájáért” Alapítvány végzett 8738 sza-
vazattal. Pályázati programjukban kiemelték, hogy tanu-
lóiknak jól alkalmazható, biztos képzést nyújtanak, és a 
hozzájuk járó tanulókat a náluk töltött diákévek alatt el-
fogadóvá, pozitív szemléletű, értékes emberekké nevelik.

Surányi P. Balázs
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Sokan voltak kíváncsiak a költségvetésre.

Kaló H. Tibort minden helyi téma érdekli.



Szelektíven, környezettudatosan
Már évek óta van lehetőség arra, hogy a 
kommunális hulladékot csökkentve sze-
lektíven gyűjtsük a szemetet. A családi 
házak tulajdonosai saját gyűjtőedények-
be válogathatják külön az újrahaszno-
sítható hulladékot. Bár az Európai Unió 
országaihoz képest kevesebb szemetet 
termelünk, a szelektív gyűjtésben a sor 
végén kullogunk. 

- Egy statisztikai adattal kezdeném. 2020-
ban az italos kartonoknak az Európai Uni-
óban 49 százalékát, Magyarországon csu-
pán a 20 százalékát gyűjtöttük szelektíven 
- nyilatkozta Prókai-Lázár Dorina, a BMH 
Nonprofit Kft. PR- és kommunikációs ve-
zetője. - Ezek a számok magyarázatot ad-
nak arra, miért vagyunk sereghajtók. Pedig 
a hulladékszállító cég igyekszik minden le-
hetőséget megteremteni ahhoz, hogy köny-
nyebb legyen a szelektív gyűjtés, azonban 
a sikerhez a lakosság együttműködése is 
kell.
- Tudunk szelektíven gyűjteni? Tisztában 
vagyunk az alapvető szabályokkal? 
- A szolgáltatási területünkön a hulladé-
kok begyűjtése házhoz menő rendszerben 
történik. A családi házakban élők sárga 
színű, sárga fedelű gyűjtőedényben tudják 
gyűjteni a fém, a papír és a műanyag cso-
magolási hulladékokat. Ha több szelektív 
hulladék keletkezik, mint amennyi belefér 
a gyűjtőedénybe, akkor bármilyen átlátszó 
zsákban ki lehet helyezni a gyűjtési na-
pokon az edény mellé. A társasházi öve-
zetekben élők a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket tudják igénybe venni. Nagyon 
fontos, hogy a szigeteken csak a megjelölt 

hulladék kerülhet az edénybe.  Az is csak 
tisztán, szennyeződésektől mentesen. Saj-
nos gyakran tapasztaljuk, hogy a gyűjtőszi-
geteken nem történik meg az anyag szerinti 
külön gyűjtés, vagy hogy a szelektív hulla-
dék kommunális hulladékkal szennyezett. 
Ilyen esetekben a gyűjtőjárat személyzete 
megtagadhatja az edények kiürítését.  
- Mi lesz az elszállított hulladék sorsa?
- Az összegyűjtött hulladékot a vármegye 
hulladékkezelő központjába szállítjuk be. 
Ahogyan a neve is mutatja a központokban 
hulladékkezelés folyik, nem csak lerakás. 
A kommunális hulladék mechanikai-bioló-
giai előkezelésen esik át, úgynevezett RDF 
anyagot állítunk elő, aminek magas a fű-
tőértéke és az iparban másod tüzelőanyag-
ként hasznosítható. A szelektív hulladék 
kézi- és gépi válogatáson esik át. A külön-
böző frakciókat szétválogatják, mint pél-
dául a papír, átlátszó- és színes műanyag 
palackok, alumínium italos dobozok, vagy 
a fólia. A szelektálást követően az újra-
hasznosításhoz kerülnek. A begyűjtött zöld 
hulladékot komposztáljunk, a lomokat pe-
dig házhoz menő rendszerben szállítjuk el, 
amit meg kell rendelni. Tiszaújvárosban 
van olyan lehetőség is, hogy a még jó ál-
lapotú, használható bútorok, használati 
eszközök ne a hulladéklerakóba, hanem új 
otthonba kerüljenek. A hulladékudvarban 
külön gyűjtik a használható dolgokat, amit 
Szerencsre, a Zempléni Újrahasználati 
Központba szállítanak és jelképes össze-
gért megvásárolhatóak.
- Mit tehetünk, ha a kommunális vagy ve-
gyes hulladékunk nem fér bele az edénybe? 
Letehetjük mellé?
- Nem. A hulladékszállító cég csak az 

edényben lévő hulladékot szállítja el. Ha 
rendszeresen több kommunális hulladék 
keletkezik, mint amekkora a gyűjtő, ak-
kor van lehetőség nagyobb méretű vagy 
több hulladékgyűjtő edény igénylésére. Ez 
többletköltséget jelent az ingatlanhasználó 
számára. Amennyiben csak néhány alka-
lommal fordul elő, hogy sok hulladék gyű-
lik össze, akkor a Perényi Péter úton lévő 
hulladékudvarba negyedévente 250 kg-ot 
lehet díjmentesen leadni. Több lakossági 
megkeresés is érkezett szerkesztőségünk-

be, melyben a tiszaújvárosi hulladékudvar 
nyitvatartási rendjét kifogásolják. Az el-
múlt hetekben ugyanis több alkalommal 
előfordult, hogy bár a kiírás szerint nyitva 
kellett volna lennie, mégsem tudta fogadni 
a lakossági hulladékot, mert zárva volt. A 
hulladékudvar vezetője azt kéri a lakosság-
tól, hogy mielőtt elindulnak a lomokkal az 
udvarba, tájékozódjanak a BMH Nonprofit 
Kft. internetes oldalán az aktuális nyitva 
tartásról.  
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2022-ben Tiszaújvárosból összesen 4 millió 344 ezer kg hulladékot szállítottak el, 
ebből 3 millió 294 ezer volt a vegyes hulladék, 142 190 a szelektív hulladék, 343 476 
a zöld hulladék, 51 104 az üveghulladék és 12 580 kg pedig a lomhulladék. Ezekből a 
számokból is látszik, hogy a vegyes hulladék aránya jóval magasabb, mint az összes 
többi hulladéké.

Nyílt napok a Hunyadiban!

Szeretettel várjuk nyílt óráinkon március 6-án és 7-én! A tanórák listáját az iskola honlap-
ján (hunyaditiszaujvaros.hu), a Hunyadi facebook oldalán, illetve a bejárati kapun találják. 

Az nyílt órákra előzetesen kell bejelentkezni az osztályfőnököknél vagy a 49/544-520-as 
telefonszámon. 

2023. március 3. 5. � Vegyes

A hulladékudvar is egyfajta szelektív gyűjtő.



Zene Mindenek Felett 
1963-ban négy gombafrizurás fiatal 
Beatles néven zenei forradalmat in-
dított, amikor megjelent első albu-
muk, a Please Please Me. A Szabad 
Európa Rádió délutáni Teenager 
Party műsorából itthon is gyorsan 
elterjedt az új hangzás, és minden 
gyerek gitárt akart fogni. Nem volt 
ez másként itt Tiszaszederkényben 
és Leninvárosban sem. Bár nehezí-
tett terepen, ha kellett saját maguk 
készítette gitáron, de nyomták az új 
zenét.

Ezek közül a zenekarok közül legtöb-
ben a Zene Mindenek Felett, vagyis 
a ZMF zenekarra emlékeznek. Ők 
1970-ben kezdtek beat zenével, majd 
ahogy jött a rock, később a kemény 
rock, úgy fejlődtek, és játszották az 
éppen aktuális számokat. A zenekar 
egykori basszusgitárosát, Teslér Ist-
vánt kérdeztem a történetükről.
- Annak idején a gitár volt a menő 
hangszer. Miért mégis a basszusgitárt 
választotta?
- A Május 1. úton laktunk az egyik koc-
kaházban, és nagyon sok gyerek volt 
a környéken. Az egyik srác, Dalnoki 
Jancsi zenélt: zongorázott, tangóhar-
monikázott, fagottozott, gitározott. 
Akkoriban jelent meg a beatzene, és 
kitaláltuk, hogy csináljunk zenekart. 
Ez 1965-66 környékén volt. Neki 
volt gitárja, nekünk meg semmi, így 
elkezdtünk magunknak gitárt faragni. 
Ő, mint szólógitáros már megvolt, a 
dobos is, ezért nekem a basszusgitár 
maradt. Az első basszusgitáromat én 
csináltam, csak a nyakát vittem be 
Miskolcra hangszerészhez, a bundo-
kat ő rakta bele, mert ahhoz nagyon 
kellett érteni. Ott játszottunk a házunk 
pincéjében, Jancsi pedig tanított min-
ket. Utána is sok gitárt csináltam ma-
gamnak. Egy gitárom volt, amit nem 
én csináltam, hanem vettem, egy Jo-
lana Alexandra. Nagyon szerettem a 
nagy testű gitárokat.
- A ZMF volt az első zenekar a város-
ban?
- Nem, volt sok más zenekar előtte, 
keveredtek bennük az emberek, na-
gyon sok zenésszel játszottunk együtt. 
Sorban játszottunk, volt ilyen felállás, 
meg olyan felállás. A ZMF előtt a 
Stex zenekarban játszottam. Ebben az 
időszakban volt egy ismerős lány, aki 
Angliába járt, tolmács volt, és hozott 
egy Beatles lemezt, az Egy nehéz nap 
éjszakája címűt, akkor jelent meg ott, 
itt még nem hallották. Leírta a szöve-
geket angolul, azt is, hogy kell kiejte-
ni, mi pedig megtanultuk az egészet 
a házunk pincéjében. Amikor később 
itt a városban játszották a filmet, ki-
írták mindenhova, hogy Egy nehéz 
nap éjszakája, mozi premier. Mi fent 
a tükörteremben kipakoltuk a hang-
szereket, és na várjatok csak, mond-
tuk. Amikor vége lett a filmnek, jöttek 
ki a srácok a moziteremből, mi pedig 
elkezdtük játszani a számokat. Feljöt-
tek, és csodálkoztak, hogy ezt most 
tanultátok meg a filmből? Mi meg 
mondtuk, persze.
- Akkoriban hangszereket nagyon ne-
héz lehetett beszerezni, inkább házi 
készítésű hangszerek voltak, erősítő-
ket még nehezebb lehetett szerezni.
- Mint műszerész, minden erősítőt 
én csináltam. A ZMF-ben már gyári 
Laney erősítőnk is volt, de a basz-
szuserősítő végig az volt, amit az ele-
jén csináltam. Egy koncert hangosítá-
sa úgy történt, hogy voltak kifelé ének 
hangfalak, és minden hangszernek 

volt külön erősítő - gitárnak, basszus-
gitárnak, orgonának - mindenki alap-
ról szólt, amikor már volt pénzünk 
rá. Előtte volt olyan, hogy egyetlen 
erősítőről szólt az egész zenekar. Le-
koppintottam a gyári erősítőket. Jöt-
tek a zenekarok, rábeszéltem őket, 
hadd nézzem meg belülről, levették a 
hátulját, mi meg lestük, lerajzoltunk 
mindent. Egyedül a hangszórókat kel-
lett megvenni, mert azt nem tudtuk 
megcsinálni.

- Hogy jött össze a ZMF zenekar?
- Volt a faluban is egy zenekar, mi pe-
dig itt a városban játszottunk, de mi-
után érettségiztek a gyerekek - mert 
én idősebb voltam tőlük -, szétmentek 
a bandák. Ketten maradtunk Juhász 
István szólógitárossal, kerestünk egy 
orgonistát a faluban, Kányási Zoltán 
„Tádét”, jött a Szögi Józsi is, és két 
zenekarból csináltunk egyet. Len-
gyel József „Hippi” meg Versényi 
Miki „Dudus” ajánlotta, hogy van 
egy palkonyai srác, aki katona, de 
most fog leszerelni, beszéljünk vele. 
Ő volt a Szabó Béci. Elmentünk hoz-
zá Hatvanba, megegyeztünk, és egy 
hét múlva már együtt játszottunk. 
Szabó Béla gitározott, Tádé orgoná-
zott, én basszusgitároztam. Először 
még a Struba Lacika volt a dobos há-
rom-négy hónapig, aztán egy kezdő, 
de nagyon tehetséges dobos, Virág 
Anti lett helyette. Nagyon jól össze-
jött a társaság. Mert egy zenekarban 
nem csak az a lényeg, hogy nagyon jó 
zenészek legyenek, hanem az is, hogy 
összeillenek. Szabó Béciékkel annak 
idején, amikor összejött a zenekar, 
sülve-főve együtt voltunk. A hobbink 
is egy volt, jártunk a Tisza-partra hor-
gászni. Akváriumot is csináltunk Bé-
civel, vettünk díszhalakat, és azokat 
szaporítottuk.
- Hol voltak fellépések?
- A kultúrházban játszottunk, előtte is 
ott voltunk, de volt egy másik zene-
kar is, ők hagyományos zenét játszot-

tak, mi pedig beatet. Ők a bálokban 
játszottak, mi meg tinédzser partikat 
csináltunk.
- Miből állt a repertoár? Milyen szá-
mokat játszottak?
- Beatlest játszottunk leginkább, meg 
Rolling Stonest. Az akkori beatzenét. 
Állandóan szólt a Szabad Európa Rá-
dió. Két zenész nagyon profi volt a 
zenekarban, Tádé templomban orgo-
nista volt, Szabó Béci nagyon jól gitá-
rozott, és mindketten nagyon szépen 
tudtak énekelni. A Creedence Clear-
water Revival akkoriban kezdett, azt 
egy az egyben énekelték. Utána Deep 
Purple-t is játszottunk. Az már ke-
ményebb zene volt, ott már tanulni 
kellett. Ahogy jöttek a zenék, mindig 
hallgattuk, és építettük be a reperto-
árba.
- Milyen gyakran játszottak a Derkó-
ban?
- A Derkóval le voltunk szerződve, 
minden hónapban egy bál kötelező 
volt, amit ők rendeztek, plusz még 
ahová mentünk, Miskolcra, Görbehá-
zára, bejártuk az egész környéket. Jött 
az egész városi csapat velünk. Na-
gyon szerettek minket hívni, mert ha 
mi mentünk, akkor telt ház volt min-
dig. A bálokban este nyolckor kezd-
tünk, és reggel négyig játszottunk. 
Nagyon jó bulik voltak, nyolc órát, 
egy műszakot lenyomtunk. Amikor 
leszerződtünk a kultúrházhoz, akkor 
le kellett vizsgázni az Országos Szó-
rakoztatózenei Központnál, mint bál-
zenekar. Be kellett menni Miskolcra, 
először volt a regiszter vizsga, ahol 
negyven számot kellett felírni, és a 
színház zenei szerkesztője rámuta-
tott, hogy mit játsszunk. Összesen 
négy számot kellett eljátszanunk, és 
levizsgáztunk. Ott még elméletet nem 
kérdeztek, amikor emelték a szintet, 
és C kategóriára kellett menni, ott 
már kérdeztek elméletet is. Úgyhogy 
kénytelenek voltunk zeneiskolába 
járni. Nyáron két hónapon keresztül 
mentünk, szolfézs, kotta, minden. 
- Meddig tartott a ZMF zenekar?
- 1974-ig, akkor mentem el katoná-
nak. Rövid idő után leszereltem, és 
csináltam egy másik zenekart, ez lett 
az Admirál.
- Ebből a 1970-től 1974-ig tartó kor-
szakból van olyan sztori, ami nagyon 
megragadt, valami mókás történet?
- Amikor bál volt, az addig nem kez-
dődött el, amíg Bethlenfalvy Lász-
ló „gróf úr” be nem jött Dudussal és 
elkezdett táncolni, de egyedül. Sose 
táncolt csajjal. Akkor kezdődött a 
buli, amikor belépett, akkor kezdtük 
a zenét. Nagyon jó időszak volt, és 
nagyon büszke vagyok arra, hogy há-
rom ilyen tehetséges emberrel zenél-
hettem együtt.

Surányi P. Balázs

Újra nyitva van 
a Derkovits

Március elsejétől újra megnyitotta kapuit a Derkovits 
Művelődési Központ. Az intézmény dolgozói már visz-
szaköltöztek, holnap pedig már az Énekszó Baráti Kör 
gálaműsorát élvezheti a közönség.

Három hónappal ezelőtt döntött úgy az önkormányzat, 
hogy a Derkovits Művelődési Központ épületét bezárja. 
Az energiaválság miatt volt szükség erre a kényszerlépés-
re. Eltelt az idő, és március elsejétől újra megtelik élettel 
a ház. A Derkó dolgozói már visszaköltöztek az eredeti 
helyükre.   
- A művelődésszervező kollégák és az intézményvezetők 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban voltak áthelyezve, a 
személyügyekkel foglalkozó kolléganő, a gazdasági osz-
tály és a jegypénztár is a polgármesteri hivatalban műkö-
dött - mondta Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója. - A programjainkat a Ti-
szaszederkényi Művelődési Házban vagy a könyvtárban 
tartottuk meg. Nagyon érdekes volt most, úgymond haza-
jönni. Azt mondják, hogy egy vendégnek kétszer örülünk, 
amikor megérkezik, illetve amikor távozik. Én egy kis 
szomorúságot láttam a könyvtáros kollégáknak a szemé-
ben, és mondták is, hogy hiányozni fogunk, mert vittünk 
egy kis pezsgést, egy kis életet is a könyvtáros mindenna-
pokba, és sikerült még szorosabbra fűzni az egyébként is 
jól működő kollegiális viszonyt. Mindenesetre, az biztos, 
hogy egy különleges utazás volt.  
- A napi munkakapcsolatot nehezebb volt megteremteni?
- Kétirányú volt a dolog. Vezetői szinten könnyebb volt, 
hiszen én egy irodában voltam Kázsmér Ágnes általános 
igazgatóhelyettessel, és a mindennapi dolgokat vagy szak-
mai feladatokat könnyedén meg tudtuk beszélni, elég volt 
odafordulni a székkel, de hasonlóan jól működött csoport-
vezetőkkel is. A hivatalban lévő gazdasági csapattal már 
egy kicsit nehézkesebb volt a kapcsolattartás a távolság 
miatt, de akkor az igazgató vagy két lábra kerekedett és 
szépen átsétált a hivatalba, vagy éppen a kollégák jöttek 
a könyvtárba.
A művelődési központ már gőzerővel készül a tényleges 
nyitásra. Március 4-én, szombaton az Énekszó Baráti Kör 
gálaműsorával indul a tavasz. Március 15-én a nemzeti 
ünnep egyik helyszíne lesz a színházterem, március 18-án 
pedig a Derkovits Fúvószenkar Tavaszköszöntő koncertjé-
re várják a zenekedvelőket. 
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6. � Zene/Kultúra 2023. március 3.

Ritkaság a ’70-es évek elejéről: színes kép a zenekarról. Balról jobbra: Szabó 
Béla, Kányási Zoltán, Virág Antal, Teslér István

Mátyás Zoltán igazgató is hazatalált.

Köszönőlevél ajándékkal a könyvtárosoknak.

Újra nyitva a Derkó.

Teslér István és a saját készítésű basz-
szusgitár.



Félelemben nem lehet tanulni
Egykori diákjaként örömmel hal-
lottam a hírt tavaly szeptember-
ben, miszerint a Széchenyi István 
Általános Iskola a LanguageCert 
Nyelvvizsgaközpont partnerintéz-
ménye lett, azóta pedig az iskola 8. 
osztályos tanulója, Mészner Regina 
elsőként szerzett angol B2 (közép-
fokú) komplex (írásbeli, szóbeli) 
nyelvvizsgát az együttműködés ke-
retében. A jeles alkalomból Regina 
egyik felkészítő tanárával, Takács 
Attilával beszélgettünk.

- Először is gratulálok a friss sike-
rekhez!
- Köszönöm szépen, de ez csapat-
munka volt a kolléganőmmel, Má-
gocsi Andival. Regina pedig élt a 
lehetőséggel, amit odatettünk elé, 
és megcsinálta. Még csak tizennégy 
éves, tizenhárom évesen kezdett el 
felkészülni. Alighogy elérte a kö-
zépfokú nyelvvizsga alsó korhatárát, 
sikerült neki. Ez szerintem fantaszti-
kus eredmény.
- Akárcsak az, hogy a Széchenyi a 
LanguageCert Nyelvvizsgaközpont 
partnerintézménye lett.
- Elsőként a városban. Erre is na-
gyon büszke vagyok. Egy nagyszerű, 
hosszú távú befektetés ez, amiért kö-
szönet illeti a debreceni Cambridge 
Nyelviskolát is. Boldog vagyok, 
hogy egy olyan erős, színvonalas 
intézményben dolgozhatom, mint a 
Széchenyi. 
- Idén egy éve, hogy a Széchenyi ta-
nári karát erősíti. Hogyan lett peda-
gógus?
- Az angolt Egerben végeztem, az-
tán jártam Debrecenbe tolmács- és 
szakfordító szakra, most az ELTE-n 
vagyok doktorandusz. Egyébként 
sok minden érdekel, legutóbb me-
diátor diplomát szereztem a Mis-
kolci Egyetemen. De van borász 
végzettségem is. Az első diplomám 

megszerzése előtt egy évvel már cé-
geknél oktattam angolt, utána nyel-
viskolában, aztán különböző állami 
intézményekben. Viccesen azt szok-
tam mondani, hogy született peda-
gógus vagyok. Bármerre is sodor az 
élet, valahogy mindig az oktatásban 
kötök ki. 
- Született pedagógusként az oktatási 
módszere is sajátos?
- A kommunikáció alapú tanításban 
hiszek. Nem gondolom, hogy az én 
órám máshogy néz ki, mint a kollégá-
imé. Csupán megpróbálom érdekes-
sé tenni az órákat, közel vinni a diák-
jaimhoz az angol nyelvet és az ahhoz 
kapcsolódó kultúrákat. Különböző 
projektekben gondolkodunk. Például 
karácsony előtt írtunk a gyerekekkel 
egy üdvözletet egy amerikai idősek 
otthonába, most kezdünk el levelezni 
velük. Híradót csináltak a diákjaim 
angolul, összegyűjtötték szépen a 
hírmorzsákat és összeállítottak egy 
fantasztikus anyagot. Elképesztő-
en kreatívak. Igyekszem fejleszteni 
őket ilyen tekintetben is, mert azt 
látom a környezetemben, hogy el-
tűnik a gyerekekből a kreativitás, 
mire bekerülnek a főiskolára. Azt is 

fontosnak tartom, hogy könnyed le-
gyen a légkör az órákon. Félelemben 
nem lehet tanulni. Ha pedig néha 
becsúszik valakinek egy-egy gyen-
gébb osztályzat, akkor sincs semmi 
baj. Együtt megnézzük, hol hibázott 
a diák, és legközelebb javít. Olykor 
nem is biztos, hogy a tudásával van a 
gond, hanem épp nincs olyan lelkiál-
lapotban, hogy jól teljesítsen.
- Függhet a teljesítmény a nyelvér-
zéktől?
- Valaki azt mondja, igen, más pedig 
azt, hogy nem. Én úgy gondolom, 
nem a nyelvérzéken múlik a siker, 
hiszen egy nyelvet mindenki beszél. 
Ha pedig idegen nyelvet szeretnénk 
tanulni, az elv ugyanaz. Nekem pél-
dául nem volt kiemelkedő a nyelvér-
zékem, és mégis tanítok. Hozzáte-
szem, harmincöt éve élek az angol 
nyelvvel, mégsem mondhatom azt, 
hogy mindent tudok.
- Magántanár nélkül megcélozható a 
középfokú nyelvvizsga?
- Ez sok mindentől függ. Többek kö-
zött a tanulói csoport nagyságától, az 
előzetes tudás szintjétől és az otthoni 
felkészülési idő mértékétől. Elméle-
tileg magántanár nélkül is sikerül-
het, de ahhoz sok tényező szerencsés 
együttállása szükséges.
- Mit tanácsol annak aki külföldre 
készül
- Ha az illető úgy érzi, nem sodor-
hatja odakint az élet olyan helyzet-
be, amelyet ne tudna megoldani a 
kommunikáció tekintetében, akkor 
próbálja meg! Nem feltétlenül a 
nyelvhelyességre vagy a szókészlet-
re gondolok. Az a lényeg, hogy tudja 
kifejezni magát bármilyen formá-
ban. Magabiztos nyelvtudás helyett a 
magabiztos szituációfüggetlenséget 
hangsúlyozom.

Ördögh István

Felhívás 
koszorúzásra

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordu-
lója alkalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, 
melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék 
elhelyezni 2023. március 15-én (szerda) 18.30 órától 
a Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészíté-
se érdekében részvételi szándékukat írásban jelezzék 
március 8-án (szerda) 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Mű-
velődési Központ és Könyvtár igazgatójánál. Az írásos 
jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a ko-
szorúzó személy(ek) nevét. A koszorúkat a művelődé-
si központban március 15-én 10.00 órától 16.00 óráig 
lehet leadni: Tiszaújváros, Széchenyi út 2., Tel/fax: 
49/542-004, e-mail: derkovits@tujvaros.hu 
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán igazgató

Zeneterápia

Gandharva Véda, a természet örök zenéje címmel tartott 
előadást Füvessy Norbert február 23-án a Tiszaszeder-
kényi Művelődési Házban. Az egyórás program során az 
indiai klasszikus zenével és annak egészségünkre gya-
korolt hatásaival kapcsolatos ismeretekkel gyarapodtak 
az érdeklődők, akik a lant indiai megfelelőjét, a szitárt is 
megismerték.

Március 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Atomerőmű 

KSE kosárlabda-mérkőzés és a TFCT - Békéscsa-
ba II. bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése fel-

vételről

Március 8., szerda
18:00 HétHatár: Energetikai kérdések - Duális tan-
évnyitó - Énekszó koncert - Ünnepi diákszónokok 

- Böjt okosan - Március 15. a tévében  
18:15 Hétről-Hétre: Nőnapi üdvözlet - Nők a pult 
mögött - Koedukált munkahelyek - Mi kell a nők-

nek? - Kosár és foci mérkőzések összefoglalója  
Utána az adás folyamatos ismétlése másnap 

11 óráig.

Március 10., péntek
18:00 B4 híradó

Utána folyamatos ismétlés másnap 11 óráig.

A Tisza TV műsora

2023. március 3. 7. � Oktatás/Kultúra

A LanguageCert Nyelvvizsgaközpont partnerintézménye lett a Széchenyi.

„A kommunikáció alapú tanításban hiszek.”



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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Nyugdíjas közgyűlés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2023. március 13-án 14.30-tól tartja éves 
közgyűlését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Határozatképtelenség esetén az 
ismételt közgyűlés 15 órától lesz.)
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Varjas Lászlóné elnök
2. Beszámoló az egyesület 2022. évi gazdasági munkájáról
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2022. évben végzett munkájáról
Előadó: Komló Sándorné felügyelő bizottsági elnök 
4. Egyesületi elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság választása 

Varjas Lászlóné elnök

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszá-
mot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyi-
ben a diszpécser hibaelhárítást végez, üzenetrögzítő rögzíti.

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

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

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

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

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

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

2.000.000

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

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodáján, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tom-
pa M. u. 43. szám) 2023. március 24-én 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2023. március 27-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2023. március 28-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Március Helye Ideje Kinek a részére

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

étkező

07. kedd Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

08. szerda

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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 befizetés

09. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

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

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

Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

14. kedd
Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

16. 
csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

22. szerda

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
23.                       

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27. hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

kezés megrendelés

28. kedd Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

29. szerda

Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

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

zott étkezés megrendelés
30.                        

csütörtök
 Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

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

étkező

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője

2023. március 6-án (hétfő) 16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2023. március 7-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné Vasvári Éva 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. március 8-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Pap Zsolt alpolgármester

a 6. sz. választókerület képviselője

2023. március 7-én (kedd) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló

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

Polgármesteri Hivatal

8. � Közlemény 2023. március 3.



A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig 

feladja.

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

rendszerkezelő 
munkatársat

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-
melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-
gek elvégzése.

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű gép-
típusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2023. március 10.

Műanyag termékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

GÉPKEZELŐ (EXTRUDERKEZELŐ)
munkakörbe munkatársat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek, kihívásnak érzik az új feladatokat, vállalják 
a 3 műszakos munkarendet, természetesnek tartják a feladatok ellátásá-

hoz kapcsolódó dinamikus munkavégzést. 
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat a 
PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy az info@

partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
lakossági barnakőszén megrendelések lebonyolításához 

nyújtható önkormányzati segítség igénybevételéről
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának megkeresése alapján Tiszaúj-
város Város Önkormányzata közreműködik a lakosság részére létrehozott, Ormosszén 
Zrt. webáruházán keresztül történő lakossági barnakőszén megrendelések lebonyolí-
tásában.
Az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés lebonyolításában és 
továbbításában, míg a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifize-
tésében nincs szerepe.
A megrendelések lebonyolításában segítség kérhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán ügyfélfogadási időben, a 114-es irodában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ti-
szaújvárosban önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvé-
teli Program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerességgel.
1942 A lakosság utazási szokásai - 2023. április, október, 2024. január.
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszköz-
használatáról - 2023. április-június.
2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel - 2023. február-április.
2229 Felnőttképzési felvétel - 2023. január-március.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statiszti-
kai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői vég-
zik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel tör-
ténik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények 
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, 
azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közli.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető a +36 80 200-766-os (3-as 
mellék) telefonszámon, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen. Az adat-
gyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu in-
ternetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Eladó lakás
Eladó Tiszaújvárosban a József 
Attila úton és a Szent István 
úton egy-egy 37 nm-es lakás. 
Érdeklődni a 06-20/238-6763-
as telefonszámon lehet.

Temetkezés
Teljes körű szolgáltatás

Iroda: 
Tiszaújváros, 

Szent István út 35.
Nyitva: 

Hétfőtől-péntekig: 
9:00-13:00

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

Éjjel-nappal hívható ügye-
let/elhunyt elszállítása:

06-70-612-2023

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy 2023. március 6-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Ti-
szapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásával a 
veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) 
rendszer üzemképességét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (tel-
jes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” 
jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), 
valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes 
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.

Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2023. március 3. 9. � Közlemény/Hirdetés



Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Bodnár Balázs 
72 éves korában 2023. 02. 24-én elhunyt. 

Szerettünk gyászszertartása 2023. 03. 09-én 
(csütörtök) 14.30 órakor lesz a sajóörösi temetőben. 
A gyászoló család kérése, hogy kegyeletét mindenki 

egy szál virággal rója le.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Varga lajosné (szül.: Boncsér Ilona éVa) 
73 éves korában hirtelen elhunyt. 

Fájó szívvel búcsúzik férje, gyermekei és unokái

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenlé-
ti szolgálatot március 5-ig (vasárnap) a Tisza Gyógy-
szertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd márci-
us 6-tól (hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. A telefonos készenlé-
ti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

Egyházi hírek

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Vasárnap a hónap 
első vasárnapja, gyermekmise lesz, első áldozásra és 
bérmálkozásra készülő gyermekek bemutatása.
Március 3-án első péntek; idősek, betegek, idősottho-
nok látogatása. Hamvazószerdával elkezdődött a nagy-
böjti szent 40 nap. Minden pénteken a szentmise előtt 
17.30-tól keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Nagy-
böjti lelkigyakorlatunk március 17-én, pénteken, 18-
án, szombaton a 18 órakor kezdődő szentmise kereté-
ben lesz. Az „Erőtér” előadássorozat ez évi első előa-
dása március 18-án, szombaton 17.00-tól. A Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Iskola szeretettel 
várja a leendő első osztályosokat a Manósuliba kedden 
és csütörtökön 16.30-tól.  Akik ebben az évben házas-
ságot szeretnének kötni, március 15-éig jelentkezzenek 
a plébánián. Minden este a 8 órai harangszókor egy Mi-
atyánkot és egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk a bé-
kéért és a földrengés áldozataiért.
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Halottak szombatján 11.00 Szent Liturgia. 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. 
Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Református
Tiszaszederkény: Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 
óra.
Tiszaújváros: Keresztutak, angol-magyar ifjúsági klub: 
szombat 16.00 óra. Úrnapi istentisztelet: vasárnap 
11.00 óra., Halacska csoport, gyermek-istentisztelet: 
vasárnap 11.00 óra. Konfirmációi előkészítő: vasárnap 
15.00 óra. BeszélgetŐ bibliaóra: szerda 17.00 óra. Bib-
liaóra: csütörtök 17.00 óra.

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,

De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

Szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.”
PataI KrIsztIna

(1983-2017)
halála 6. évfordulójának emlékére.

Édesanyád (Anci), kislányod Zoie, szeretteid és barátaid

In memoriam 
Pisák István

81 éves korában elhunyt Pisák István, a Tiszaújvárosi 
Földhivatal egykori vezetője.
Pisák István 1973-tól a Mezőcsáti Földhivatalt vezet-
te. 1977-ben családjával városunkba költözött, ugyan-
is a földhivatal körzeti központja az akkori Leninváros 
lett. A '80-as években munkatársaival ő alapozta meg 
azt, hogy korszerű számítógépes ingatlannyilvántartá-
sa legyen Tiszaújvárosnak. Irányításával 20 településen 
hajtották végre a kárpótlást, melynek révén több tízezer 
ember jutott termőföldtulajdonhoz. Jelentős szerepe volt 
a privatizáció végrehajtásában. 
2001 októberében vonult nyugállományba. 
Munkásságát Tiszaújváros képviselő-testülete Pro Urbe 
Díjjal ismerte el. 
Temetése szűk családi körben lesz. 
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Csalárd
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk márciu-
si sorozatunkat. 
A megfejtéseket április 4-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.

Februári nyertesünk: 
Szabó Zoltán József

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

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
2023. március 1-től 2023. április 30-ig terjedő időszakban kizárólag pénteki napokon közlekednek, az 

alábbi menetrend szerint.
Indul Érkezik
15.20 Tisza-part városrész autóbusz váróterem 17.05
15.22 Tisza-part városrész elágazás 17.03
15.27 Tiszaszederkény, Művelődési ház 16.58
15.28 Tiszaszederkény, Kossuth u.
15.29 Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
15.30 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 16.57
15.31 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 16.56

Tiszaszederkény, Kossuth u. 70. 16.55
Tiszaszederkény, Kossuth u. 16.54

15.32 Tiszaszederkény, Művelődési ház 16.53
15.33 Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 16.52
15.36 Tiszaújváros, Termálfürdő 16.49
15.37 Tiszaújváros, Szakmunkásképző 16.48
15.38 Tiszaújváros, Kazinczy út

Tiszaújváros, Bethlen G. út 16.46
15.40 Tiszaújváros, autóbusz állomás 16.45
15.45 Sajószöged, temető 16.40

Érkezik Indul
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Szabolcsi rendőröké 
a Forgács kupa

Labdarúgótornával emlékeztek Tiszaújvárosban For-
gács Lászlóra, az egykori megyei és országos rendőrfő-
kapitányra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ság február 25-én huszonegyedik alkalommal rendezte 
meg Tiszaújvárosban a Forgács László Labdarúgó Emlék-
tornát.
A rendezvényt - melyen 11 csapat 110 játékosa és 25 meg-
hívott vendég vett részt - Ruszkai József r. ezredes, várme-
gyei gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes nyitotta meg.
A sportrendezvény méltóképpen állít emléket egy olyan 
volt rendőri vezetőnek, aki a szakmai munka mellett je-
lentős figyelmet és energiát fordított a sportra és az emberi 
kapcsolatok ápolására is.
A torna vándorserlegét - melyet özvegy Forgács Lászlóné 
adott át a győztesnek - a következő évi rendezvényig a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitány-
ság csapata őrizheti.
Eredmények: 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ren-
dőr-főkapitányság, 2. Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság, 3. Hajdú-Bihar Vármegyei Ren-
dőr-főkapitányság.A Rendőrtábornokok Egyesülete által 
felajánlott különdíjat a torna legsportszerűbb csapata, Zala 
VMRFK kapta.
A torna gólkirálya: Kovács István (Sz-Sz-B VMRFK). A 
legjobb kapus: Boczkó Balázs (Gy-M-S VMRFK). A leg-
jobb játékos: dr. Világosi Gábor (BM Öregfiúk). A torna 
legjobb hazai játékosa: Cseh Tamás.

A harmadik negyed döntött
KOSÁRLABDA. A csoportos já-
tékosokkal alaposan megerősítve 
fogadta a Kecskemét még a múlt 
héten a Tiszaújvárost, ennek „kö-
szönhetően” tízpontos hazai siker 
született.

Duna Aszfalt U23 - Phoenix KK
75-65 

(21-16, 13-18, 25-15, 16-16) 
Phoenix KK: Bán Tibor (26/12), La-
katos Péter (-), Jordan Ismael Santi-
ago (23), Gaál Bence (4), Clemens 
Andrich Habel (6). Csere: Demkó 
Milán (-), Taskó István (-), Sándor 
Bence (-), Molnár Bence (-), Okoh 
Victor Kelechi (6), Kovács Zoltán (-), 
Asszú Ádám (-). Vezetőedző: Lekli 
József.
A Phoenix kezdett jobban, és a negye-
dik percig tartani tudta a vezetést. A 
Kecskemét 8-7-nél fordított, és ettől 
kezdve nem is engedte át az irányítást. 
Nyomasztó hazai fölénnyel indult a 
második szakasz is. A negyedik perc-
ben már tizenegy pont volt a hátrány 
(31-20), ezt követően azonban látvá-
nyos szárnyalásba kezdett a Phoenix. 
Lépésről lépésre közeledett riváli-
sához, és a félidő végére eljutott az 
egyenlítésig (34-34).

Sikerült átmenteni a lendületet a har-
madik etap elejére is. A 7-0-ás roha-
nást azonban két perc múlva mega-
kasztotta a KTE. Innentől kezdve a 
vendéglátók akarata érvényesült. 43-
43-nál egyenlítettek, és a záró felvo-
nást már jelentős, tízpontos előnnyel 
kezdték (59-49).
Kitartóan küzdöttünk a Phoenix ne-
gyedik játékrészben is, de hét pontnál 
közelebb nem jutott ellenfeléhez. Rá-
nyomta bélyegét a mérkőzésre, hogy 
Santiago és Bán szerezte a pontok há-

romnegyedét, mások alig-alig jutottak 
el találatig a csapatból, és az is beszé-
des, hogy a Kecskemét huszonnégy 
büntetődobásával szemben a Phoe-
nixnek mindössze nyolc jutott.
Hegedűs Gergely: Nagyon jó, ke-
mény és harcos meccset vívtunk a Ti-
szaújvárossal. A taktikai feladatokra 
különösen a második félidőben tud-
tunk jól koncentrálni, ennek köszön-
hetően nyertünk.
Lekli József: Gratulálok a Kecske-
métnek, jól játszottak.

Saját magukat verték meg
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának 23. fordulójában Hat-
vanban lépett pályára a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros. A sárga-kékek 
vezettek ugyan, de a második fé-
lidőben a hevesi együttes négy perc 
alatt fordítani tudott és ezzel be-
kasszírozta a három pontot.

Jó sorozatban volt a mérkőzés előtt az 
újvárosi alakulat, hiszen négy találko-
zóján 8 pontot szerzett. Vitelki Zoltán 
vezetőedző most is győzelemmel szá-
molt, melyet alátámasztott az a tény 
is, hogy a Hatvan azon kevés csapat 
közé tartozott, amelyet Gelsiék ősszel 
hazai pályán legyőztek. Akkor - 2022 
augusztusában - hátrányból Nagy Dá-
vid két góljával a második félidő ele-
jén fordított a Tiszaújváros és győzött 
2-1-re. Nagy sérülés miatt most nem 
léphetett pályára, ahogy Mahalek, 
Tóth Cs. sem, betegség miatt pedig 
Boros, Kundrák, Erős, Nagy G., Le-
hóczki, Molnár M., Lőrincz és Mol-
nár D. hiányzott a keretből. 
A baljós előjel ellenére jobban kezd-
tek a vendégek, hiszen az első ne-
gyedóra végén előnybe is kerültek. 
A 15. percben Gottfried lépett ki, 14 
méterről leadott lövése a hazai kapus 
hóna alatt továbbsuhant, Páll biztos, 
ami biztos alapon két lépésről a há-
lóba lőtt, 0-1. Az előny birtokában is 
veszélyesebben futballoztak a tiszaúj-
városiak. A 30. percben Vitelki B. 25 
méterről elvégzett szabadrúgásánál 
csak a kapufa mentette meg a hatva-
niakat az újabb góltól.
A második félidőnek így előnnyel 
futhatott neki a tiszaújvárosi csapat. 
A házigazdák azonban rendezték so-
raikat és viszonylag gyorsan, az 59. 
percben egyenlíteni tudtak. A ven-
dég kapu előtti kavarodást használta 
ki Sármány, akinek 18-ról mege-
resztett lövése utat talált az újvárosi 
kapu sarkába, 1-1. Az egyenlítés után 
hamar jött az újabb hatvani találat. A 
63. percben egy hazai labdaszerzést 
követően Fellner kapta üresen 10 mé-

terre Herceg kapujától a labdát, nem 
teketóriázott, hanem belőtte a házi-
gazdák vezető gólját, 2-1. A hátralé-
vő időszakban a hajrában volt esélye 
a Tiszaújvárosnak az egyenlítésre, de 
Nagy P. lövését blokkolták a hazai 
védők, így vereséggel távozott Hat-
vanból a sárga-kék egylet. A Tisza-
újváros 19 pontjával jelenleg a kieső, 
18. helyen áll és legközelebb március 
5-én, vasárnap 14 órától a sereghajtó 
Békéscsaba II. együttesét fogadja. 

Hatvan - Tiszaújváros 
2-1 (0-1)

Hatvan, 200 néző. V.: Szántó.
FC Hatvan: Cellár - Bárkányi, Kitl K. 
(Szabó R.), Karácsony, Panyi, Tarjá-
ni, Dinka, Fellner (Laczik), Tarnóczi, 
Soós (Czibolya), Sármány (Molnár 
R.). Edző: Zoran Spisljak. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Her-
ceg - Varjas L., Gelsi, Fajkó, Nagy P., 
Tóth S., Géringer L. (Valkay), Vitelki 
B. (Bussy), Tóth B., Páll Zs., Gottfri-
ed. Edző: Vitelki Zoltán. 

Zoran Spisljak: Kezdetben nehezen 
találtuk azokat a pontokat és megol-
dásokat, amelyekkel meg lehet bon-
tatni a Tiszaújváros védelmét. Menet 
közben becsúszott egy-két olyan hiba, 

amelyekből az ellenfél előnyt szer-
zett. A második félidőben a csapat az 
első pillanattól megmutatta az igazi 
karakteres arcát, és onnantól kezdve 
kézbe vettük a meccset. Két gólt rúg-
tunk és több helyzetet kialakítottunk, 
amiből lehetett volna nagyobb arányú 
győzelem is.
Vitelki Zoltán: Sok összetevője volt a 
mai meccsnek. Mindkét félidőben na-
gyon rosszul kezdtünk, amit nem ér-
tettem. Az elsőben 15 perc után kezd-
tünk el focizni, gólt is szereztünk. A 
második félidőt nagyon gyámoltala-
nul és kapkodva kezdtük, sajnos le-
hetett érezni, hogy gólt fogunk kapni. 
De ezt csakis magunknak köszönhet-
jük. Olyan helyzetben vagyunk, ami-
kor az első perctől kezdve nagyon kell 
a koncentráció! Az ellenfél egyáltalán 
nem volt jobb, magunkat vertük meg.

További eredmények

Vasas II. - BVSC-Zugló 1-3
DVTK II. - DEAC 0-1

Tiszafüred - Körösladány 1-0
Putnok - Kisvárda II. 1-0

Békéscsaba II. - Pénzügyőr 1-1
Füzesgyarmat - Eger 2-1
Sényő - Jászberény 3-0

Karcag - BKV Előre 0-0

Lesz meccs?
LABDARÚGÁS. Kérdésessé vált, hogy pályára lép-e 
vasárnap az FC Tiszaújváros felnőtt csapata. A múlt hé-
ten majd’ egy csapatnyi játékos betegedett meg, a csa-
pat fennmaradó része pedig hétfő reggelre lázasodott 
be, így nem volt edzés hétfőn és kedden sem. Az egye-
sület kérte, hogy halasszák el a meccset, de a Békéscsa-
ba nemet mondott. Hogy ki tud-e állni a Tiszaújváros, 
még kérdéses. Ha nem, oda a biztosnak vélt 3 pont.

A Sportcentrum eseményei
Március 3. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - Atomerőmű KSE Bonyhád     Játékcsarnok
15:30 U20 csapatok bajnoki mérkőzése
18:00 felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése

Március 4. (szombat)
Labdarúgás
12.00 FCT - BTE-Felsőzsolca
U19 csapatok bajnoki mérkőzése  Műfüves pálya
Kézilabda
16.00 TSC - Heves SE
férfi kézilabda bajnoki mérkőzés      Játékcsarnok

Március 5. (vasárnap)
Labdarúgás
14.00 TFCT - Békéscsaba 1912 Előre II.
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése     Centerpálya

2023. március 3. 11. � Sport

Az újvárosi kezdő tizenegy nem sokat változott a mérkőzés végére.

Bán „pincérkedik”, de a gombócot a Phoenix nyelte le.            (Fotó: hunbasket.hu)

Az első helyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Ren-
dőr-főkapitányság csapata szerezte meg. A gólkirály, Ko-
vács István (elöl a táblával) szintén a szabolcsiak közül ke-
rült ki.
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