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A tiszaújvárosi önkormányzati szektor energiafogyasztása 2021-ben mintegy 400 millió Ft volt, mely mára 1 milliárd Ft 
fölé emelkedett. A számok jól mutatják, hogy feltétlenül foglalkozni kell a kérdéskörrel, ezért a polgármesteri hivatal 
munkatársai készítettek egy energetikai útitervet a 2022-2030 közötti időszakra. Első lépésként ezt mutatták be a múlt 
héten az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és intézmények vezetőinek. Cikkünk a 3. oldalon.

Magabiztos 
győzelem
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Új ügyeleti rendszer, új hívószám
Hajú-Bihar, Győr-Moson-Sopron 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg várme-
gye után Borsod-Abaúj-Zemplén-
ben is elstartol az új egységes alap-
ellátási ügyeleti rendszer április 
1-től.

Mindenhol ez lesz az országban, fo-
kozatosan vezetik be az év végéig. Ti-
szaújvárosban nem szűnik meg az or-
vosi ügyelet, de lesznek változások. A 
részletekről Pap Zsolt alpolgármestert 
kérdeztük, aki mentősként is érintett.
-  2023. április elsejétől az ügyeleti 
rendszer átalakításával lesznek olyan 
helyek, ahol megszűnik, és lesznek 
olyan helyek, ahol tovább fog működ-
ni az ügyelet. Tiszaújvárosban ugyan-
úgy továbbműködik, csak más fenn-
tartásban - nyilatkozta lapunknak Pap 
Zsolt alpolgármester. - Az ügyelet to-
vábbra is a megszokott helyén fogja 
ellátni a betegeket a rendelőintézet-
ben, ahol idáig is volt, annyi különb-
séggel, hogy délután 4 órától másnap 
reggel 8 óráig várja a betegeket, il-
letve hétvégén folyamatosan péntek 
délután 4 órától hétfő reggel 8-ig 
működik majd az ügyelet. A változás 
az, hogy este 10 óra után az Országos 
Mentőszolgálat veszi át az ügyeletet, 
de ugyanúgy orvos lesz bent, vagy 
helyi, vagy máshonnan szerződtetett 

orvos fog dolgozni. Nagyon fontos, 
hogy változik az ügyelet hívószáma, 
a 1830-as számot kell majd hívni, és 
itt fogják eldönteni, hogyha orvosra 
van szüksége a betegnek, akkor vagy 
bemehet az ügyeletre, vagy kiküldik 
az orvost a beteghez, illetve a har-
madik lehetőség, ha úgy ítéli meg a 
diszpécser, akkor az Országos Men-
tőszolgálat autóját fogja a helyszín-
re küldeni. Én úgy gondolom, hogy 
plusz teher lesz ez mindenki számára, 
hiszen területi ellátási kötelezettség 
nélkül fognak működni az ügyele-
tek, nagyobb területet fognak ellátni, 
hiszen jóval kevesebb orvosi ügyelet 
lesz áprilistól a vármegyében. 

Vármegyei ügyeletek
Miskolc: Szentpéteri kapu 72-75. 

(B-A-Z Vármegyei Kórház)
Ózd: Béke u. 1-3. 

(Almási Balogh Pál Kórház)
Kazincbarcika: Május 1. út 56. 

(Kazincbarcikai Kórház)
Mezőkövesd: József Attila u. 3. 

Tiszaújváros: Bethlen G. u. 11-13.
Encs: Gagarin u. 3. 

Szerencs: Rákóczi u. 51.
Sátoraljaújhely: Mártírok u. 14.

Sárospatak: Comenius u. 16.
Edelény: István király útja 65.
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Tisza úti parkolás
Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. 
március 15-én (szerda) ünnepi megemlékezést szervez 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. 
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, va-
lamint saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 
19.00 óra között a Tisza úton ne parkoljanak!

Köszönettel:
Szervezők

Sikeres véradás
Aktívak voltak a véradók a Vöröskereszt legutóbbi ti-
szaújvárosi véradásán. Múlt héten csütörtökön és pén-
teken a Hamvas Béla Városi Könyvtárban várták a do-
norokat, az idén ez volt az első akció. 
- Várakozásunkon felüli létszámmal vettek részt a két-
napos véradáson, csütörtökön 87 ember nyújtotta se-
gítő karját, pénteken pedig 81 önzetlen véradó jelent 
meg. Nagy örömünkre új véradók is jelentkeztek, a 
két nap alatt összesen 10 első véradót üdvözölhettünk. 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, a vé-
radóknak, és azoknak, akik 
aktívan segítettek megszer-
vezni a véradást, illetve a 
vérellátós kollégáimnak is 
a kitartó munkájukat - nyi-
latkozta a Krónikának Fajt 
Renáta, a Magyar Vörös-
kereszt Dél-borsod Területi 
Szervezetének munkatársa. 
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Nőnapoztak
Városunk számos intézményében tartottak kisebb-na-
gyobb ünnepséget a nemzetközi nőnap alkalmából már-
cius 8-án. A szépkorú hölgyeket virággal köszöntötték a 
Derkovits Művelődési Központban, ahová a Tihanyi ván-
dorszínpad társulata hozott ünnepi műsort és a polgármes-
ter is köszöntötte a nyugdíjas hölgyeket, megköszönve azt 
a munkát is, amit a nők a városért tettek, s tesznek a mai 
napig is. Dr. Fülöp György a közösségek tartópilléreinek 
nevezte a hölgyeket, mert mint mondotta, akkor tudunk 
közösségként jól működni, ha abban sok hölgy van, mert a 
hölgyek azok, akik a közösség kovászai.

Szépkorú hölgykoszorú.



Védett házak az áldozatoknak

A magyar börtönökben minden ti-
zedik fogvatartott embercsempé-
szet bűntett miatt tölti büntetését. 
A sértettek nagy többsége szexuá-
lis és munkaalapú kizsákmányolás 
áldozata. Ezzel nemcsak a rendőr-
ségnek van feladata, erről tartott 
előadást egy pécsi szakember, Nagy 
István, az Esztergár Lajos Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ igazgatója a tiszaújvárosi 
gyermekvédelmi konferencián. 

Eltűnt fiatalok, idősek, nők, férfiak. 
Áldozatok, akik elvesznek, akiket el-
visznek. Az emberkereskedelem már 
nem egy amerikai film, hanem a ma-
gyar valóság is.
- Valóban, most már valóságról be-
szélhetünk, hisz az elmúlt időszakban 
megemelkedett azon személyeknek 
a száma, akik bűncselekmények ál-
dozatai - mondja a szakember, Nagy 
István. - Az emberkereskedelemben 
magyarok is mozognak, de jellem-
zően inkább még mindig külföldiek. 
Valójában vegyes a kép, de Magyar-
ország fogadó és tranzitország is. A 
tranzitország tekintetében azt lehet 
mondani, hogy nagy számoban Uk-
rajnából érkeznek és mennek tovább 

nyugatra, illetve tőlünk is elsősorban 
a nyugati országokba kerülnek az ál-
dozatok. Ezért is egyre fontosabb a 
velük kapcsolatos segítő tevékenység, 
az, ami az előadásom címe is, hogy 
tegyük láthatóvá az emberkereskedel-
met. Azt gondolom, hogy az elkövet-
kező időszaknak nagyon komoly fel-
adata lesz ez mindenkinek, aki ezen 
a területen tevékenykedik, nekünk is, 
a gyermekvédelemben dolgozóknak.
- Hogyan lehet láthatóvá tenni az em-
berkereskedelmet?
- Valójában ez a legnehezebb része, 
hiszen jelenleg az látszik a kimutatá-
sok alapján, hogy a látencia nagyon 
magas. Hogy hogyan tudjuk ezt fel-
színre hozni, és hogyan tudjuk segíte-
ni az áldozatokat? Azt gondolom, tár-
sadalmi összefogással, hogy ne csak a 
gyermekvédelemben dolgozó, hanem 
egyéb szervek is erre fókuszáljanak 
az elkövetkező időszakban. Sajnos 
nagyon sok a felderítetlen eset. Ál-
talában alapvetően szexuális kizsák-
mányolás tekintetében gondolnak az 
emberkereskedelemre, de a vannak 
más formái is, például a munkaalapú 
kizsákmányolás, ami az alföldi régi-
óban igen nagy számban van jelen. 
Ezen esetek felderítése nem könnyű, 
hiszen az áldozatok nem szeretnek er-

ről beszélni, beszámolni, igyekeznek 
ezt elkerülni. 
- Kik az embercsempészek áldozatai?
- Leginkább a hátrányos csoportokról 
beszélhetünk, és azon belül is elsősor-
ban a nőkről. Az állami gondoskodás-
ban nevelkedő személyek, az időseb-
bek, a fogyatékosok, ők az elsődleges 
célcsoportja az emberkereskedőknek, 
őket tudják a bűnözők leginkább be-
cserkészni.
- Mint ön is mondta, bár nem nagy 
számban, de vannak felderített esetek. 
Mi az eltűntek sorsa, ha előkerülnek? 
- Vannak úgynevezett védett házak, 
ott tudnak elhelyezkedni. Ha valaki 
emberkereskedelem áldozata lesz és 
szeretne ebből a helyzetből kiszaba-
dulni, és egy bizonyos ideig láthatat-
lanná válni, akkor ide menekülhet, így 
eltűnik körülötte a kényszerítő cso-
port. A védett házakon keresztül újra 
tudják építeni magukat. Ezeknek a 
titkos házaknak a címét, hollétét nem 
tudják, azért, hogy az anonimitás és 
védettség megmaradjon. Erre próbál 
egyébként fókuszálni a minisztérium 
is, hogy a védett házaknak, illetve a 
házak férőhelyeinek számát országos 
szinten megemelje, ezzel is segítve az 
áldozatok biztos helyre jutását.
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MOL duális képzés, a siker kulcsa
Újabb nyolc diák kezdheti meg tanulmá-
nyait a MOL Petrolkémia felsőfokú du-
ális programjában. A tiszaújvárosi tan-
évnyitón ott voltak a Miskolci Egyetem 
vegyipari gépészmérnöki és a Debreceni 
Egyetem vegyészmérnöki hallgatói, akik 
a jövőben nemcsak a szakterületükön 
mélyedhetnek el, hanem a MOL Pet-
rolkémia munkájának egészét is megis-
merhetik. A duális képzés alatt a fiatalok 
megalapozhatják szakmai jövőjüket. 

- Ha valaki megnézi a MOL csoportot, ak-
kor látja, hogy nagyon világos jövőképe 
van, amiben Tiszaújváros jelenléte meg-
kérdőjelezhetetlen. Szeretnénk felépíteni 
Európa petrolkémiai központját. Itt van a 
poliol beruházás. Már most is top 10-es 
vegyipari vállalat vagyunk, és ezt szeret-
nénk még magasabb szintre emelni. Ehhez 
nagyon lelkes, jól képzett, tenni akaró fia-
talokra van szükségünk. Mindig hittem ab-
ban, hogy az elméleti tudás és a gyakorlat 
ötvözete az, ami a legjobb szakembereket 
biztosítja a munkaerőpiac számára - mond-
ta Császár Péter, a MOL Petrolkémia ve-
zérigazgatója az ünnepi tanévnyitón, aki 
szerint mi sem bizonyítja jobban a prog-
ram sikerességét, mint az, hogy az elmúlt 
hat évben harminc duális hallgatóból, hu-

szonheten a mai napig a MOL Petrolkémia 
munkavállalói.
A képzés tematikája évek óta változatlan. 
Az egyetemi oktatást továbbra is a válla-
lat gyakorlati képzése egészíti ki, ahol a 
hallgatók első kézből ismerkedhetnek meg 
a legmodernebb üzemekkel, technológi-
ákkal, így valós ipari környezetben sze-
rezhetnek naprakész munkatapasztalatot. 
Emellett bekapcsolódhatnak széleskörű 
projektfeladatokba is, valamint beleláthat-
nak más társosztályok működésébe.
- Egy egyetem és egy vállalat együttmű-
ködésében minimum három pillérre van 
szükség. Az oktatás, a szakember kibo-
csátás és a kutatás-fejlesztés - ezt Simén-
falvi Zoltán, a Miskolci Egyetem Gépész-
mérnöki és Informatikai Karának dékánja 
mondta, aki szerint évek óta mindhárom 
pillér egy nagyon erős kapocs a MOL és az 
egyetem között. 
A MOL Petrolkémia fő célja továbbra is az, 
hogy komplex, a gyakorlatban jól használ-
ható tudásra tegyenek szert a hallgatók. A 
képzés végén pedig a legjobbaknak hosszú 
távú karrierlehetőséget biztosítson a válla-
lat. A Laza Plázában tartott tanévnyitó vé-
gén a jelenlévő hallgatókkal Császár Péter 
vezérigazgató írta alá a duális mesterkép-
zésről szóló szerződéseket.

OK

Matt két lépésben
Március 17-ig interaktív sakk-kiállítással is várja a lá-
togatókat a városi könyvtár. - Próbáltunk valami újat 
kitalálni, és úgy döntöttünk, kísérleti jelleggel elindí-
tunk egy játékos vonalat is a könyvtárban - kezdte kér-
désünkre a tárlat ismertetését Békési László könyvtá-
ros. - Elsőként a sakkra esett a választásunk, úgy tűnik, 
sikerrel. Családok is jönnek, a gyerekek eljátszanak a 
táblán és felírják a papírra a lehetséges megoldásokat. 
Előfordul, hogy lefotózzák a már megkezdett játszmát, 
otthon megoldják, és már az eredménnyel jönnek visz-
sza. Elméletileg csak egy megfejtése van minden fel-
adatnak, a cél két lépésből mattot adni. A játék mellett 
a sakk évezredekre visszanyúló történetét is megismer-
hetik az érdeklődők. A hibátlan megoldólapok kitöltői 
pedig ajándéksorsoláson vesznek részt.

Ördögh István

Aranyak és ezüstök
Február 24-én rendezték meg a hagyományos nemzet-
közi nyílt borversenyt Almásfüzitőn, ahol városunk 
egyik legismertebb borászának, K. Tóth Szabolcsnak a 
nedűit négy arany- és öt ezüstéremmel díjazta a zsűri.
A megmérettetés négy évtizedes történetében K. Tóth 
Szabolcs borászata az első és ezúttal az egyetlen is, 
amelyik a Bükki borvidékről vonultatta fel tételeit.
- Nagyon élveztem a 
versenyt, mert óriá-
si vendégszeretetben 
volt részem, ráadásul 
minden tételemet dí-
jazták: négy arany- és 
öt ezüstérmet hoztam 
haza - nyilatkozta la-
punknak K. Tóth Szabolcs, a KT Kézműves Pince tulaj-
donosa. - A zsűri és a tételek szokatlan nagysága - több 
mint négyszáz bor versengett - pedig még értékeseb-
bé teszik az eredményünket. Külön örömként és nagy 
megtiszteltetésként ért, hogy a bírálók között is helyet 
foglalhattam. Meghívtak, úgyhogy jövőre is beneve-
zünk.

Ördögh István

2. � Vegyes 2023. március 10.

Nyolc diák kezdheti meg tanulmányait.

Szerződés hosszú távra.



Önkormányzati energia útiterv 2022 -2030 1.
A tiszaújvárosi önkormányzati szektor 
energiafogyasztása 2021-ben mintegy 
400 millió Ft volt, mely mára 1 milliárd 
Ft fölé emelkedett. A számok jól mutat-
ják, hogy feltétlenül foglalkozni kell a 
kérdéskörrel, ezért a polgármesteri hi-
vatal munkatársai készítettek egy ener-
getikai útitervet a 2022-2030 közötti idő-
szakra. Első lépésként ezt mutatták be a 
múlt héten az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok és intézmények 
vezetőinek. Ezzel egyidejűleg Molnár 
István alpolgármester vezetésével létre-
hozták az Energia Menedzsment Mun-
kacsoportot, amely a jövőben koordinál-
ja a stratégia megvalósítását. 

A mögöttünk lévő hetekben, hónapokban a 
város és intézményi vezetése azon dolgo-
zott, hogy felmérje az energiaválság hatá-
sait, megoldásokat dolgozott ki hatásainak 
mérséklésére. Az elmúlt években jelentős 
energetikai korszerűsítések és fejlesztések 
történtek Tiszaújvárosban, de az energia-
hordozók drasztikus áremelkedése eddig 
nem tapasztalt lépésekre kényszerítette az 
önkormányzati szektor vezetőit. Azonnali 
intézkedéseket rendeltek el, beltéri hőmér-
sékletkorlátozást, funkciók működésének 
optimalizálását, szolgáltatások szűkítését, 
egyes esetekben ezek ideiglenes szünetel-
tetését. A válságkezelésből adódó felada-
tok végrehajtása megtörtént, a város mű-
ködőképessége biztosított. Ugyanakkor a 
munka még korántsem lett elvégezve.
- Az elmúlt év végén szembesültünk az 
úgynevezett energiakrízissel, az energiaá-
rak elszabadultak, és azt gondoltuk, hogy 
nem tűzoltómunkát kell végezni - azt már 
elvégeztük - hanem tudatosan gondolkod-
va egy útitervet, stratégiát készítve és azt 
megvalósítva kell a város energiaellátási 
biztonságát megszervezni - mondta ezzel 
kapcsolatban az ominózus prezentáción 
Dr. Fülöp György polgármester.
Az energia útitervet Czene András, a pol-
gármesteri hívatal városfejlesztési munka-
társa ismertette.

Az útiterv célja 
Az energia útiterv célja az önkormányza-
ti szektorra 2030-ig kitűzött intézkedések 
megfogalmazása és rendszerbe integrálá-
sa, mely kiterjed az önkormányzat minden 
intézményére és gazdasági társaságára. E 
szektor kiválasztásának legfőbb oka, hogy 
Tiszaújváros önkormányzata a saját üze-
meltetésében lévő objektumokra közvetlen 
hatással tud lenni, míg az állami szektor és 
a magánszektor, illetve a városi közlekedés 
esetében csak közvetetten tud hatni a részt-
vevők energetikai szokásaira.
Alapfeladat az önkormányzati szektor 
energiafogyasztási, energiahatékonysági 
és megújuló energiafelhasználás szempon-
tú felmérésének elvégzése. Rendkívül fon-
tos, hogy az önkormányzat és az intézmé-
nyek is rendszeresen kísérjék figyelemmel 

az energiafogyasztási adatok alakulását. 
Az energia útiterv elfogadását követően 
cselekvési terv kidolgozása szükséges, 
melynek célja a konkrét tennivalók részle-
tes meghatározása.

Helyzetértékelés
Az önkormányzati szektor költségvetésé-
ben jelentős szerepet tölt be az energia-
felhasználás. A város energetikai rend-
szere centralizált, melyben a megújuló 
energiaforrások felhasználása jelenleg 
elhanyagolható. Tiszaújváros energetikai 
rendszerének kikerülhetetlen eleme a táv-
hőszolgáltatás. A távhő az egyik legkorsze-
rűbb fűtési megoldások egyike, ha megfe-
lelően szabályozható. Kiválóan szolgálja 
a klímavédelmi célok elérését és a fenn-
tartható fejlődést. Versenyképességének 
biztosításához elengedhetetlen egy önálló 
távhő fejlesztési cselekvési terv kidolgo-
zása. Hosszú távú célként decentralizált, 
fokozatosan összekapcsolható „távhőszi-
getek” létrehozása; egyedi szabályozható-
ság és mérés, a megújuló energiaforrások 
bevonása fogalmazható meg.
A decentralizált megújuló energiatermelé-
si modell elterjesztése érdekében kiemelt 
fontosságú, hogy a jövőben a jogi környe-
zet (engedélyezés, hálózatra csatlakozás) 
egyszerűsödjön, és befektetőbaráttá váljon, 
valamint a megfelelő technológiai keretek 
(hálózatra csatlakozás, hálózatfejlesztés) 
rendelkezésre álljanak. A rendszerszintű 
hatékonyság érdekében a decentralizált 
modellt integrálni, szervesen illeszteni kell 
a jelenleg működő nagyobb rendszerhez.
Vége az „olcsó energia” korszakának. 
Azoknak az önkormányzatoknak, akiknek 
időközben lejárt az energiaszerződésük, a 
villamos energia ára a háromszorosára, a 
földgáz ára a hatszorosára emelkedett. Fel-
értékelődött az energiaellátás biztonsága, 
elkerülhetetlen az energiahatékonysági in-
tézkedések bevezetése, és központi kérdés, 
hogy miként csökkenthető a rezsiszámla. 

A fejlesztés célkitűzései
A jelen helyzetben energiastratégiát alkot-
va energetikai fejlesztéseket kell végrehaj-
tani, és ezzel párhuzamosan növelni kell 
a megújuló energiatermelés részarányát. 
Az energiastratégiának alapvetően három 
elválaszthatatlan pillére van: energiataka-
rékosság; energiahatékonyság; a megújuló 
energiaforrások anyagi lehetőségek szerin-
ti  intenzív bevonása/alkalmazása. 
Energiatakarékosság: az ellátásbiztonság 
növelésének legeredményesebb és legha-
tékonyabb, rövid távon is megvalósítható 
módja. Energiahatékonyság: kiemelt részét 
képezik az épületenergetikai fejlesztések. 
A felhasznált összes energia 40%-át az 
épületeinkben használjuk fel, az épületál-
lomány 70%-a nem felel meg a korszerű 
hőtechnikai követelményeknek. Megújuló 
energiaforrások: a fenntartható energia-
ellátás érdekében részarányukat növelni 
szükséges. Tiszaújvárosban elsősorban a 
geotermikus energia (hőtermelési célok), 

emellett a napenergia alapú villamos (nap-
elemek) és hőenergia hasznosítási (kollek-
torok) formák említhetők.

Energiamérleg, 
költségarányok

Az intézményfenntartás és működtetés Ti-
szaújvárosban alapvetően két különböző 
formában történik.
Az intézmények első típusát az önkor-
mányzati fenntartású intézmények jelentik. 
Az intézmények második csoportja eseté-
ben a működtetés céljaira az önkormányzat 
külön-külön hozott létre 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonban lévő gazdasági tár-
saságokat, nonprofit kft-ket (Városgazda, 

Sport- Park, TiszaSzolg 2004, Tisza Mé-
dia). Az érintett cégek esetében az önkor-
mányzat gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
Az önkormányzati szektor energiafogyasz-
tása 2021-ben megközelítőleg 11.693 
MWh/év volt. Az intézmények adatszolgál-
tatása szerint az energiafelhasználás  nagy 
részéért az épületek a felelősek. A végső 
energiafogyasztás 48%-át teszi ki a villa-
mos energia, ezt követi a földgáz (37%), 
majd a távhő (15%). Az energiaköltségek 
közel felét a villamos energia teszi ki (198 
316 228 Ft), mivel ez a legsokoldalúbban 
használható energiahordozó. További 38% 
a fűtési földgáz és távhő, valamint 14% a 
közvilágítás részaránya. (Folytatjuk)
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Az útitervet elsőként az intézmények, gazdasági társaságok vezetői ismerhették meg.



Évtizedekig Tiszaújvárost szolgálták
Tavaly decemberben 2, idén februárban 
7 személynek adományozott Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj kitüntetést a képvi-
selő-testület. Az elismeréseket a február 
24-én rendezett bensőséges ünnepségen 
vehették át a kitüntetettek.  

(Terjedelmi okokból múlt heti számunk-
ban csak négy méltatást közöltünk, ezúttal 
a további öt kitüntetett pályafutását ismer-
tetjük.)

Tóth Erika 
tanító

1986-ban szerzett általános iskolai tanító 
diplomát könyvtár specializációval a Sá-
rospataki Comenius Tanítóképző Főisko-
lán.
Hivatását 1984-ben kezdte az akkori 5. 
számú Általános Iskolában képesítés nél-
kül. 2022. decemberében innen, a Tisza-
újvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolából vonult 
nyugdíjba, ahol majd’ 4 évtizeden át vég-
zett lelkiismeretes oktató-nevelő munkát 
Tiszaújváros közneveléséért.
Tanítói tevékenységét kimagasló hivatás-
tudat és gyermekszeretet jellemezte. Kre-
atív személyiségével tanóráin termékeny 
légkört teremtett, ahol a gyerekek alkotó 
módon szerezhették meg tudásukat. Szíve-
sen alkalmazta a különböző tanulásszerve-
zési eljárásokat, a kooperatív technikákat 
a tanulók képességeinek kibontakoztatása 
érdekében. Pedagógiai munkájában a kom-
petencia alapú oktatás megvalósítására tö-
rekedett. Tanítási óráit széleskörű motivá-
ciós bázisa, a digitális tábla alkalmazása, 
a gyerekek képességeire épülő változatos 
feladatok és a folyamatos tevékenykedte-
tés tette élményszerűvé.
Tehetséggondozó oktató-nevelő munkájá-
nak köszönhetően tanítványaival számos 
kimagasló eredményt ért el a különböző 
városi, megyei, tankerületi tanulmányi 
versenyeken. Szívügyének tekintette a ta-
nulásban lemaradó gyerekek segítését is, 
felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat 
tartott számukra. Az alsós gyerekeknek 
szervezett kreatív szakkörén készült mun-
kadarabok számtalan alkalommal díszítet-
ték az iskolát.
Kiemelkedő osztályfőnöki tevékenysége 
összetartó közösséggé formálta a rá bízott 
csoportokat. Rendszeresen szervezett szá-
mukra tanórán kívüli programokat, me-
lyekbe a szülőket is bevonta. Pedagógiai 
tapintattal, körültekintő módon működött 
együtt tanítványai szüleivel, akik tisztel-
ték, tapasztalatait, tanácsait igényelték, el-
fogadták.
Kollégáival harmonikus kapcsolatot ápolt. 
Munkaközösség-vezetőként is precíz, 
megbízható, igényes munkát végzett. Je-
lentős szerepet vállalt a Hunyadi iskola 
helyi tanterv-követelményrendszerének 
kidolgozásában.
Szívesen kapcsolódott be az iskolai rendez-
vények, versenyek szervezésébe. Műsorai 
színvonalasak, emlékezetesek maradtak. 
Kezdeményezője, szervezője és lebonyolí-
tója volt a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia nyelvÉSZ nemzetközi anya-
nyelvi tanulmányi verseny iskolai váloga-
tójának és megyei fordulójának.
Önképzéssel, továbbképzéseken való rész-
vétellel folyamatosan törekedett szakmai 
megújulásra, ismereteinek bővítésére.
2018-ban „Tiszaújváros Közneveléséért” 
életműdíj kitüntetést kapott.

Nagy Barnabásné 
tanító

1983-ban szerzett diplomát a Sárospataki 
Comenius Tanítóképző Főiskolán általános 
iskolai tanító szakon, testnevelés szakkol-
légium specializációval.  A diploma meg-
szerzése évétől dolgozik jelenlegi munka-
helyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában.
Tanítványaival mindig bensőséges volt a 
kapcsolata. Tanítási óráin és tanórán kí-
vüli foglalkozásain is különös figyelmet 
fordított a hátrányos helyzetű, tanulási ne-
hézséggel küzdő diákjaira. Évtizedeken át 
tartott fejlesztő és felzárkóztató foglalko-
zásokat. Empatikus személyisége, biztató 
szavai segítették a szorongó, visszahúzódó 
gyerekek képességeinek kibontakozását. 
Tanítóként és napközis feladatot ellátó ta-
nítóként is nagyfokú hivatástudat és gyer-
mekszeretet jellemezte tevékenységét.
Szívesen vett részt tanítványai tanórán 
kívüli programjainak szervezésében és 
lebonyolításában. Szabadidőben sokféle 
kézműves tevékenységgel ismertette meg 
a csoportjait, amit a gyerekek örömmel sa-
játítottak el. A közösen készített munkada-
rabok számtalan alkalommal díszítették az 
iskolát. Ő maga is rendszeresen készített 
dekorációt az iskolai ünnepségekre, prog-
ramokra, melyeken színvonalas műsorok-
kal gyakran szerepeltek tanítványai.
Éveken keresztül táboroztatott, szervezett 
sportversenyeket, vetélkedőket. Rendsze-
res résztvevője volt az Iskolakóstolgató 
programsorozatnak.
Diákjai szülei tisztelték szakmai tudását és 
tapasztalatát, elfogadták tanácsait. 
Folyamatosan fejlesztette szakmai-mód-
szertani ismereteit. A vállalt és a rá bízott 
feladatokat körültekintően, a legnagyobb 
odafigyeléssel végezte.
Szívesen kapcsolódott be pályázati progra-
mokba is. Lelkiismeretesen, lelkesen vett 
részt a megvalósításukban.  
Az iskolai kollektíva aktív tagja volt. Sze-
mélyére, munkájára mindig számíthatott a 
közösség.
Kimagasló szakmai munkája elismerése-
ként 2020-ban Miniszteri Elismerő Okle-
vél, 2022-ben a „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” életműdíj kitüntetésben részesült.

Szendrey István Tibor 
tanár

A Marosvásárhelyi Testnevelési Főiskola 
testnevelő tanári szakán diplomázott 1980-
ban, majd 1982-ben középfokú kosárlab-
daedzői minősítést szerzett. A diploma 
megszerzése után szülővárosa, Szatmárné-
meti közelében kapott állást.
1992-ben Magyarországra költözött, 1996 
augusztusában elvállalta Tiszaújváros NB 
II-be feljutott férfi kosárlabdacsapatának 
vezetését, valamint testnevelő tanári állást 
kapott az Eötvös József Gimnázium és Ipa-
ri Szakközépiskolában.
Nagyra értékelhető szakmai alázata, hozzá-
értése, kollegialitása és nem utolsó sorban 
humora miatt a tantestületbe könnyen be-
illeszkedett, hamar a pedagógus közösség 
értékes és aktív tagjává vált. Tanítványai és 

kollégái gyorsan megszerették és értékel-
ték szakmai hozzáértését, valamint ember-
ségét. Nagy teherbírású, minden feladatot 
szívesen elvállalt. Teljes mellszélességgel 
vett részt az iskola életében, sportverse-
nyek és egyéb rendezvények szervezésé-
ben. 2014-től elnöki szerepet vállalt az 
Eötvös Gimi Diáksport Egyesület élén. 
Munkája mindig precíz és naprakész volt.
Testnevelő tanárként a gimnáziumban 
hamar kivívta a diákok tiszteletét és sze-
retetét, emberséges nevelési elveivel és 
gyakorlatorientált oktatásával. Fontos volt 
számára a támogató fejlesztési, tanulási 
környezet biztosítása. Szerette a diákjait, 
játékosait. Tanáruk, edzőjük, barátjuk, és 
ha kell, olykor apjuk helyett apjuk volt. 
Szigorú, tekintélyt parancsoló, ugyanakkor 
a diákot mindig figyelmesen meghallgató 
tanár. Tanítványaival, de az iskola többi 
diákjaival is mintaértékű, vidám, jó hangu-
latú volt a kommunikációja. Osztályfőnök-
ként négy osztályt vitt végig az érettségiig. 
Ezek mellett minden évben érettségiztetett 
testnevelésből mind emelt, mind közép 
szinten.
Közvetlen kollégáival, nem csak munka-
társi, hanem baráti kapcsolatot is ápolt. 
Bármilyen kéréssel, vagy kérdéssel bátran 
lehetett hozzá fordulni, mindenre talált 
megoldást. Jelleme egyenes, nem rejti el 
véleményét, mindig őszinte és kiáll az el-
veiért.
Kiemelkedő tevékenységéért számos el-
ismerésben részesült az évek során. Két 
alkalommal (2009, 2012) részesült „Tisza-
újváros Sportjáért” évi díjban, 2022-ben 
„Tiszaújváros Sportjáért” életműdíjat ka-
pott.

Andrási Ilona 
tanár

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
1982-ben szerezte meg tanári diplomáját, 
és pályakezdőként Kazincbarcikán az Iri-
nyi János Vegyipari Szakközépiskolában 
helyezkedett el.
1985-ben a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium magyar-történe-
lem szakos tanára lett.
Pragmatikus beállítottságú, gyakorlatias 
ember, szaktanárként a hasznosuló és hasz-
nosítható tudást, tanulást pártolta, távol állt 
tőle a tanórai monologizáló esztétizálás. 
Önismerete fejlett, alkalmazta az önrefle-
xió módszerét, folyamatosan törekedett az 
önfejlesztésre.
 2004-ben a Miskolci Egyetem közoktatási 
vezetői szakán megszerezte a pedagógus 
szakvizsgát. Leginkább a projektmódszer-
rel, médiapedagógiai stratégiákkal, a felfe-
dezéses tanulási technikákkal ismerkedett 
meg. Tanítványai közül többen választot-
ták a pedagógus pályát.
Osztályfőnöki megbízatása folyamatos 
volt, 25 évig az intézményben munka-
közösség-vezetői feladatokat is ellátott. 
Aktívan közreműködött az intézményi új 
képzési modellek tanterveinek elkészíté-
sében. A kilencvenes években részt vett az 
Országos Pedagógiai Intézet által szerve-
zett tankönyvfejlesztő programban és az 
Apáczai Tankönyvkiadó 9. és 10. osztályos 
irodalom tankönyvei megjelentek nyomta-
tásban is.
Diákjait eredményesen készítette fel az 
érettségi vizsgákra. Tehetséggondozó tevé-
kenysége folyamatos: éveken keresztül tar-
tott fakultációt magyar nyelv és irodalom-
ból, illetve versenyre készített fel diákokat. 
Anyanyelvhasználatból, balladamondás-

ból megyei szintű versenyeredmények-
kel büszkélkedhetnek. Az Arany Jánosról 
elnevezett irodalmi versenyen országos 
ezüst fokozatot szereztek. Tanítványai 
rendszeresen indultak az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyeken, legjobb 
eredményük a 2000-ben és 2001-ben elért 
országos V. helyezés.
Pozitív beállítottság, rugalmasság, terhel-
hetőség, pedagógusi elhivatottság jellem-
zi, ezért éveken keresztül érettségi elnöki 
feladatokat látott el. Utolsó pedagógusi 
éveiben mesterprogramját valósította meg, 
melynek célja „A társadalmi normákra fó-
kuszáló fejlesztési feladatok kidolgozása, 
jó gyakorlatok adaptálása a tantárgyközi-
ség lehetőségeire építve”.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Középiskolai tanulmányai után az ózdi 
kórházban dolgozott 3 évig aneszteziológi-
ai asszisztensként, majd az akkori leninvá-
rosi IV. és V. számú bölcsődékben gondo-
zóként.
1991-ben kezdett dolgozni a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézetben állandó helyet-
tes körzeti ápolóként az alapellátásban. 
1994-től a szakrendelőben állandó he-
lyettes asszisztens, 1997. és 2011. között 
minőségbiztosítási vezető volt. A rend-
szerkiépítés során lehetősége volt egy spe-
ciális rendszerszemlélet, következetesség 
és egységlátás elsajátítására és fejleszté-
sére. Mivel a minőségügyi rendszernek 
a szakrendelői ellátáson túl része mind a 
felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat, 
mind a védőnői és fogászati tevékenység, 
rálátása volt e területek működésére, mind 
orvosi, mind szakdolgozói vonatkozásban. 
2001-ben a tanúsítást kiterjesztették a fizi-
ko- és balneoterápiás részlegre is. 
1999-től a fiziko- és balneoterápiás részleg 
vezető asszisztense lett, a részleg elindítá-
sában, működtetésében tevékenykedett.
A rábízott feladatokat mindig kiemelt fi-
gyelemmel, nagy szorgalommal és szak-
szerűen látta el.
2011. és 2022. között a rendelőintézet fő-
igazgatója volt. Munkájához tartozott töb-
bek között a NEAK-kal, kormányhivatallal 
történő kapcsolattartás, engedélyeztetések, 
orvosokkal való szerződéskötés, szakmai 
beszámoló készítése, betegpanaszok ke-
zelése, felújítási munkák tervezésében és 
ellenőrzésében való részvétel, vezetői és 
dolgozói értekezletek megtartása, orvos-
továbbképzések szervezése, szabályzatok 
felülvizsgálata, új szakrendelések indítá-
sa (gyermek UH, gyermek pszichológia), 
egynapos sebészet indítása, fejlesztése, 
szükséges szakmai beszerzések kezdemé-
nyezése, felügyelete. 
2020-tól a koronavírus világjárvány miatt 
az ellátórendszer leállítása, majd fokozatos 
újraindítása, a védelmi intézkedések meg-
hozatala, védőeszközök beszerzése jelen-
tett nagy kihívást az intézmény számára, 
melyet szakmai tudása legjavát nyújtva 
koordinált.
Vezetése alatt a szakorvosi alkalmazotti 
létszám folyamatosan bővült, széles ellá-
tási palettát sikerült kialakítani. A Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet olyan szak-
mákkal is rendelkezik, melyek országos 
szinten is hiányszakmának bizonyulnak, 
pl. endokrinológia, onkológia, angiológia, 
bőrgyógyászat.
Főigazgatói munkakörét mindenkor a 
fenntartó előírásait követve, a páciensek 
érdekeit figyelembe véve látta el.
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Ágazati kitüntetések
Tiszaújváros képviselő-testülete március 15-e alkalmá-
ból 30 személynek adományozott önkormányzati ága-
zati kitüntetést.

Tiszaújváros Közneveléséért
Birtalan Ágnes tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Életműdíj
Tamás Hermina tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Életműdíj
Hajdu Erika tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Évi díj
Szabolcsiné Mecsei Andrea tanár, B-A-Z Vármegyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye, Évi 
díj
Szabóné Tóth Irén tanító, Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola, Életműdíj
Papp Erika tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola, Évi díj
Bertáné Barva Enikő Ildikó tanár, Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium és Kollégium, Évi díj
Papp Horkai Margit Márta tanár, Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium és Kollégium, Évi díj
Rácz Gyula oktató, Szerencsi Szakképzési Centrum Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Is-
kola, Életműdíj
Barna Ildikó óvoda-pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Évi díj
Oláh Dezsőné óvoda-pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi 
Otthonos Óvoda, Életműdíj
Ruszkai Gizella tanár, Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola és Óvoda, Életműdíj
Tóthné Lesnyák Viktória tanár, Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda, Életműdíj

Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért

Dr. Szepessy Ildikó általános orvos, tüdőgyógyász szak-
orvos Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Évi díj
Göncz Péter Györgyné szakápoló, Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet, Évi díj
Szakál Zsuzsanna ápoló, Nikodémus Idősek Otthona, 
Életműdíj

Tiszaújváros Közművelődéséért
Baloghné Gulyás Erika művelődés-szervező, Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár, Életműdíj

Tiszaújváros Sportjáért
Császár Zoltán tanár, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola, Évi díj
Szabó Zoltán edző, Évi díj

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Mikita Katalin végrehajtási munkatárs, Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Életműdíj

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban
Raduly Józsefné park-gondozó, Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft., Évi díj
Belényesi Lajos fűtésszerelő, TiszaSzolg 2004 Kft., Élet-
műdíj
Benőcs Ferencné szakács, Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ, Életműdíj
Kiser Tamás csoport-vezető, Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft., Évi díj

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Bodnár Attila c. rendőr főtörzs-zászlós, Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság, Évi díj

Pintér Ferenc Díj
Kovács Katalin c. tűzoltó zászlós, B-A-Z Vármegyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Évi díj
Babina József szolgálat-parancsnok helyettes, FER Tűz-
oltóság és Szolgáltató Kft., Életműdíj

Lovas Lajos Díj
Kelemen Tamás fotós, operatőr, Tisza Média Kft., Évi díj 

Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban
Tóthné Bordás Ágnes kisgyermek-nevelő, Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ, Évi díj
Pappné Boncsér Beáta humánerő-gazdálkodó, Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ, Évi díj

Az elismeréseket március 15-én, a városi díszünnepségen 
adják át a kitüntetetteknek.

Március 15. élőben a tévében

Szokás szerint fáklyás felvonulással 
indul a városi ünnepségsorozat már-
cius 15-én. Ám előtte kora délután a 
Magyar Sajtó Napja alkalmából kö-
szönti a városvezetés a helyi média 
dolgozóit, majd délután 4 órától Ti-
szaszederkényben a Hősi emlékműnél 
tartanak megemlékezést. Itt mondhat-

ja el ünnepi beszédét Fülöp Kende, az 
a gimnazista, aki idén második helye-
zettje lett az ünnepi beszédíró pályá-
zatnak. A folytatás 18.15-kor lesz a 
városban, akkor indul a fáklyás felvo-
nulás a református templom melletti 
parkolóból. Ezt és a Petőfi szobornál 
18.30 kor kezdődő ünnepséget is - 

ahol a pályázat nyertese Kocsis Anna 
lesz az ünnep diákszónoka - végigkí-
sérik a Tisza TV kamerái és riporterei, 
adászárásként és a megemlékezés zá-
rásaként pedig élőben közvetítjük az 
esti díszünnepséget és a kitüntetések 
átadását a művelődési központ szín-
házterméből.  

2023. március 10. 5. � Ünnep



Petőfi 200 nyitógála
A Széchenyi iskolában nagy hang-
súlyt fektetünk a jeles napok 
megünneplésére. Komoly figyelmet 
szentelünk az évfordulókra is, így 
az egyik leghíresebb magyar köl-
tőnk, Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulójáról is méltóképp 
szeretnénk megemlékezni, ezért 
rendezvénysorozatot szerveztünk.

A sorozat nyitányaként az iskolánk-
ban működő kórus és a drámaszakkö-
rös diákok műsorát tekinthették meg 
külön az alsó- és külön a felső tagoza-
tos tanulók február 24-én. A kórusban 
három tehetséges dalos pacsirta éne-
kelte Petőfi Sándor verseinek meg-
zenésített változatát. A felkészítést 
Vargáné Lévai Jolán tanárnő végezte. 
Ezt követte a Petőfi Sándor által meg-
alkotott híres elbeszélő költemény, a 
János vitéz rövidített színpadi verzi-
ója. A szereplő tanulók szeptember-
ben kezdték a felkészülést. Renge-
teget tanultak, dolgoztak a darabbal, 
hiszen az előadás sikeressége azon 
múlott, hogy mennyire tudnak egy 

csapatként dolgozni. Az eredmény 
magáért beszél. A sok közösen eltöl-
tött délután közösséggé kovácsolta 
őket, amelynek minden tagja egymást 
támogatva állhatott ki a közönség elé. 
A sok munka meghozta gyümölcsét: 
az előadást nagy ováció fogadta, min-
denkinek tetszett. A kisebb korosz-
tálynak azért, mert a tanító néniktől 

tudták, hogy később tanulni fogják, a 
felsősök körében pedig azért, mert ők 
már ismerték a történetet. A dráma-
szakkör vezetője és a műsor készítője 
Koncz Barbara tanárnő, a varázslatos 
díszlet és a kellékek megalkotója Kal-
már Adrienn tanárnő volt.
A műsor sikere olyan inspirálóan ha-
tott a diákokra, hogy már izgatottan 
várják a következő színdarab szere-
posztását és gyakorlását. Bízunk ab-
ban, hogy több tanuló is kedvet kapott 
a hasonló jellegű munkához, így szín-
vonalas irodalmi és történelmi műso-
rokat mutathatnak be a továbbiakban 
is. 
Az énekes műsorban felléptek: Csi-
kász Áron, Dulházi Hédi és Kovács 
Réka Panna.
A színdarab szereplői: Bartha Edit, 
Benkő Léna, Cserép Milán, Csikász 
Áron, Dobozy Sára, Dósa Csenge, 
Gál Bíborka, Gyarmati Balázs, Ka-
tona Laura, Kiss Dóra, Molnár Maja, 
Murvai Barnabás, Nagy Vivien, Ste-
fán Angéla, Szanyi Zsolt, Tiliczky 
Ágota, Tóth Anna Sára, Tóth Rebeka.

Koncz Barbara 

Sítáborban az Eötvös diákjai
Január 27-e hideg reggelén dide-
regve állt egy 35 fős diákcsoport az 
iskola előtt. Egy összetartó, csalá-
dias hangulatú társaság várta, hogy 
buszuk elinduljon a mesés Gerlitz-
enbe, az évente megrendezett sítá-
borba. A csaknem 8 órás jókedvben 
eltelt buszút után megérkeztünk a 
már jól ismert Faaker-tó partján lévő 
szállásunkra. A hotelben minden nap 
svédasztalos reggeli és vacsora várt 
minket, és a segítőkész személyzetre 
bármiben számíthattunk. 
Egy év után végre újra elérkeztünk 
az általunk legjobban várt reggelhez. 
Elindultunk a gerlitzeni síparadi-
csomba. A hatalmas pályarendszeren 
belül különböző szintű pályák közül 
választhattunk. A kezdő síelőket egy 
helyi, magyarul beszélő oktató taní-
totta. Négy napon keresztül 5-6 órán 
át síeltünk és snowboardoztunk. A 
havas táj egy teljesen más világba 
repített minket. Ausztria tökéletes 
idővel várt, amikor szükségünk volt 
rá, beültünk a legközelebbi hütte fű-
tött helyiségeibe egy forró csokira 
vagy más finomságokra. Esténként 
remek társaságban pihentük ki az 
egész napos sportolást. Az eltelt egy 
hétre mindannyian felejthetetlen él-
ményként fogunk visszaemlékezni. 
Köszönjük Szendrey Tibi bácsinak a 
szervezést!
Jövőre reméljük, újra találkozunk! 

Fónagy-Sütő Dorka 11.H

Pénz, digitalizáció, 
fenntarthatóság

Március 6. és április 28. között három témában rendeznek 
Témaheteket a magyarországi diákoknak. Hazánk több 
ezer iskolása vehet részt az ingyenes programokon - így 
a tiszaújvárosiak is - ahol a mindennapokban használható 
gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el játékos, élménysze-
rű formában, a tanárokat pedig új pedagógiai módszerek 
kipróbálására ösztönzik. Az iskolák a programok megtar-
tásához önkéntesek közreműködését is kérhetik, nyitot-
tabbá téve ezzel az iskolák világát. A 2022/23-as Témahét 
első vendégelőadója Szeghő Kornélia közgazdász tanár 
volt, aki a városi könyvtárban két iskola négy csoportjá-
nak tartott előadást pénzügyekben. A 2023-as PÉNZ7 té-
mája a korszerű pénzkezelés és digitális biztonság, amely 
kiemelten fontos alapozó ismeretanyag a mindennapi 
pénzügyek terén. 

berta 

Énekszóval nyitottak

Válogatás az elmúlt évek gyöngyszemeiből - ezzel a cím-
mel szervezett gálaestet az Énekszó Baráti Kör a Derkovits 
Művelődési Központban szombat este. Több vendégfellé-
pő is színpadra lépett, többek között László Evelin Gréta 
és a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
énekkara. Az új dalok mellett felcsendültek a régi klasz-
szikusok is, hiszen a kórus idén úgy döntött, előássák a 
régi kedvenceket, leporolják és újragondolják azokat. De a 
Petőfi év mellett sem mentek el (ének)szó nélkül, az utol-
só blokkban megzenésített Petőfi verseket is hallhatott a 
közönség. A kórus rengeteget készült a koncertre, hetente 
többször is próbáltak. A koncert végül nagy sikert aratott, 
a nézők vastapssal jutalmazták az est fellépőit.

venna
*

A hosszú téli hónapok után a Derkovits MK az Énekszó 
Baráti Kör Gálakoncertjével nyitotta meg kapuit. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a művelődési központ idei első 
rendezvényén mi énekelhettünk kedves közönségünknek.
Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának, a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egyesületének, a Derkovits MK-nak, a 
Tisza Média Kft-nek, hogy támogatásukkal lehetővé tették 
az énekkar működését, és ennek a felejthetetlen estének a 
megvalósítását.

Demjén Barnabásné
az ÉBK elnöke

6. � Mindenféle 2023. március 10.

Gazdálkodj okosan!Remek hangulatban telt a négynapos „telelés”. 

Különböző szintű pályák közül lehetett választani.

A gyerekek élvezték az előadást.

A János vitéz rövidített verzióját mutatták be.

Az Énekszó gálaestjével nyílt meg újra a DMK.

A vendégfellépők egyike, az Eötvös gimnázium kórusa.



Ünnepi diákszónokok
Politikusok és történészek helyett 
ismét diákok mondják el ünnepi 
gondolataikat a városi március 15-i 
ünnepségeken. Összesen hat írás 
érkezett a Derkovits Művelődési 
Központ pályázati felhívására, eb-
ből a három legjobbat jutalmazták. 

Az első helyezett a tavalyi évhez ha-
sonlóan Kocsis Anna lett. A Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium 
végzőse 2022-ben is papírra vetette 
ünnepi gondolatait, amivel megnyer-
te a pályázatot. Most ismét Anna lett 
a befutó, így ő mondhatja el a megírt 
beszédét szerdán a Petőfi szobornál a 
városi ünnepségen. 

- Úgy voltam vele, hogy veszteni va-
lóm nincs - mondta Anna. - Tavaly jól 
sikerült, de álmomban sem mertem 
gondolni, hogy újra megnyerem. Ez 
nagyon jó érzés. Nagyon szeretem a 
történelmet, és folyamatosan foglal-

kozom vele, ami újabb gondolatokat 
indított el bennem március 15-ével 
kapcsolatban. Egy év elteltével kicsit 
másképpen látom az 1848-as esemé-
nyeket. Az akkori fiatalok kiálltak 
azokért a dolgokért, amiben változást 
akartak elérni, én pedig beleképzelve 
magam a helyükbe, fiatal felnőttként 
ugyanazt tenném. Pontosan ezért a 
mostani beszédem kicsit személye-
sebb hangvételűre sikerült.
Fülöp Kende szintén a helyi gimná-
zium diákja. A tizenegyedikes tanuló 
írása lett a második helyezett, így ő 
március 15-én a tiszaszederkényi ün-
nepségen szónokolhat. 

- Nagy megtiszteltetésnek érzem, 
hogy én is elmondhatom a beszéde-
met - mondta Kende. - Főleg, hogy 
először próbálkoztam meg ezzel a 
feladattal. Én a miértekre helyeztem a 
hangsúlyt. Miért fontos ez a dátum? 
Miért pont ekkor ünnepeljük? Miért 
kell megemlékeznünk az események-

ről? Ez a történelem szempontjából 
egy nagyon jelentős időszak volt, 
ezért fontos, hogy minél több és pon-
tosabb válaszokat kapjunk a kérdé-
sekre, amik segítségével megismer-
hetjük a március 15-ei eseményeket.     
Bartha Viola is először ragadott 
tollat és írta meg az 1848/49-es sza-
badságharchoz fűződő gondolatait. 
Harmadik helyezettként az iskolai 
ünnepségen diáktársai hallgathatják 
meg beszédét.

- Mivel szeretem a történelmet, és 
izgalmas kihívásnak éreztem ezt a 
pályázatot, úgy gondoltam, hogy 
mindenképpen meg kell próbálnom 
- mondta Viola, aki szintén tizen-
egyedikes az Eötvösben. - Izgalmas 
feladat volt a múlt és a jelen össze-
függéseinek feltárása, és fontosnak 
tartom, hogy a saját gondolatainkon 
keresztül is megemlékezzünk a '48-as 
hősökről.  

ema

Március 10. péntek
18:00 B4 Híradó

Március 13. hétfő 
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Agrofeed SZ.E. 

Győri KC bajnoki kosárlabda- 
mérkőzés közvetítése felvételről

Március 15. szerda
18:00 Ünnepi műsor, élő közvetítés: Fáklyás fel-

vonulás, megemlékezés a Petőfi szobornál, díszün-
nepség a művelődési központban, kitüntetések át-

adása 
Felvételről láthatják a délutáni tiszaszederkényi 

ünnepséget, az iskolások megemlékezését és a saj-
tónapi ünnepséget 

 
Utána az adás ismétlése másnap 11 óráig.

A Tisza TV műsora

Ifjú fizikusok 
Ismét megmérettették magukat a hatosztályos gimnázium-
ba járó diákjaink fizikából. Ezt a tantárgyat 7. osztályban 
kezdik el tanulni az általános iskolás korú gyerekek heti 1 
órában, majd 8.-ban heti 2 órát foglalkoznak fizikával, így 
van ez a hatosztályos képzésben is.
Öt fő indult el a 8. H osztályból az Öveges József Orszá-
gos Fizikaverseny 836 tanulóból álló mezőnyében, mely-
ből 56 diák volt megyénkbeli. Három tanulónk sikeresen 
teljesítette az iskolai fordulót: Hadobás Örs a megyében 
mindenkit megelőzve, a legjobb eredménnyel - ez az or-
szágos listán a 21. legmagasabb pontszám - jutott a má-
sodik fordulóba. Szabó Bence megyei harmadik legjobb 
pontszámmal - országos 24. eredménnyel - vívta ki a to-
vábbjutást, míg Ispán Gergely János megyei 9. eredményt 
elérő feladatmegoldást mutatott, ez az országos listán a 39. 
pontszám. 
A versenyzők felkészítő fizikatanára dr. Fülöpné Gyu-
ricskó Krisztina. A második fordulóban Miskolcon, már-
cius 21-én 19 diák fog versenyezni a döntőbe jutásért: a 
miskolci Herman Ottó gimnáziumból 6, a Földes Ferenc 
Gimnáziumból 5, a mi iskolánkból 3 és további öt megyei 
intézményből 1-1 tanuló.
Gratulálunk az eredményes munkához!

Szaniszló László
intézményvezető

Farsangi örömtánc

Kővári Katalin alig egy éve indított Szenior Örömtáncot 
Tiszaújvárosban. Híre a városhatáron is túljutott, már Pol-
gáron is alakult egy tánccsoport. Múlt pénteken nőnappal 
egybekötött farsangi partit szerveztek az Arany Holló Ét-
teremben, ami az első örömtánc bál volt, nem csak itt, vá-
rosunkban, hanem az egész országban. Együtt bálozott kö-
zel 60 örömtáncos, a tiszaújvárosi Gold és a polgári Silver 
klub tagjai is eljöttek és jelmezbe bújtak. Az est jó hangu-
latban telt, főszerepben az örömtánccal, de játékok, tom-
bolasorsolás és finom vacsora is szerepelt a repertoárban.

2023. március 10. 7. � Oktatás/Kultúra

Ispán Gergely János, Hadobás Örs, Szabó Bence



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

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

Jármű értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. 
évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi 
alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó 
szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen 
értékesíti. Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 
123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott jármű adatai
1./ Gyártmány: TOYOTA, típus: Avensis Sedan 1,6 Linea Terra, forgalmi rendszáma: 
nincs.
A gépjármű üzemképtelen, kerekei (felnik, gumik) hiányoznak, forgalomból kivonva. 
A járművön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A 
vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az 
előzőleg tett vételi ajánlatot.

Jármű típusa Becsérték Biztosíték Licitküszöb
TOYOTA 

típus: Avensis 10.000.-Ft 2.000.-Ft 1.000.-Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye:  2023. március 20. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatalban.
Az árverés helye: 2023. március 21. 09:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet Bazsó Gábor munkatársnál, 
Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett 
jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összeg-
ben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. Ha 
az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a 
fizetést elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó 
köteles megtéríteni. A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árve-
rési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési 
vevőt terhelik. Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles 
haladéktalanul elszállítani! Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát 
és lakcímkártyáját! 

Dr. Juhos Szabolcs Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

Ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjo-
gi Mozgalom, valamint a Nagycsaládosok Tiszaújvárosi Szervezete a rászoruló roma 
családok részére használt és új ruhákat, valamint édességet oszt március 11-én (szom-
baton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor elnök

Tavaszi lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2023. március 9-14. közötti időszakban 
tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, 
pajzstetű, takácsatka kártevők ellen, Vektafid A növényvédő szerrel. Hatóanyag: 83% 
paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer.

A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.  
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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.
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Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
A hatékonyabb és gyorsabb hibaelhárítás érdekében a lakosságnak lehetősége van 
közvetlenül (telefonon, e-mailben, illetve online hibabejelentőn keresztül) a szolgál-
tató felé bejelenteni a meghibásodást, nem szükséges a Polgármesteri Hivatal részére 
elküldeni a bejelentést. 
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

Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a március 15-ei 
ünnepnap alkalmával. A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint 
szállítjuk el. Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján 
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 2023. március 15-én zárva tartanak.
A nyitvatartással kapcsolatos további információk a www.bmhnonprofit.hu oldalon 
érhetők el. 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2023. 
március 10. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

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

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

rendszerkezelő 
munkatársat

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

Nagy Imre 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, tisztelték, és szerették, hogy

Koczor géza 
„Géza papa”, a szeretett férj, édesapa, nagypapa, déd-

nagypapa, a TVK Nyrt. volt dolgozója életének 87. 
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatását a Sajószögedi Városi 
Temetőben 2023. 03. 17-én 11:00 órakor tartjuk, 

református egyházi szertartás keretei között. 
Kérjük a szertartáson résztvevőket, hogy tiszteletüket 
egy szál virággal, és a személyes részvétnyilvánítás 

mellőzésével fejezzék ki. 
A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Varga LajosNé (szüL.: BoNcsér ILoNa éVa) 
73 éves korában hirtelen elhunyt. 

Temetése 2023. március 10-én (péntek) 16:30 órakor 
lesz a szerencsi temetőben.

Fájó szívvel búcsúzik férje, gyermekei és unokái

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 12-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd márci-
us 13-tól (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi 
u. 11., tel.: 49/341-050) 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.

Egyházi hírek

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, péntek, szombat 
18.00 szerda 8.30 vasárnap 11.00. Nagyböjt pénteki 
napjain a szentmise előtt 17.30-tól keresztúti ájtatossá-
got imádkozunk. Nagyböjti lelki gyakorlatunk március 
17-én, pénteken, 18-án, szombaton, a 18.00-kor kezdő-
dő szentmise keretében lesz. 
Az „Erőtér” előadássorozat idei első előadása március 
18-án, szombaton 17.00-tól.
Akik ebben az évben házasságot szeretnének kötni, 
március 15-éig jelentkezzenek a plébánián.
Jegyes oktatás első alkalma: március 10. 18.30. Elsőál-
dozók felkészítője: március 10. 17.00. Bérmálkozók 
felkészítője: március 10. 16.00. 
Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés templomunkban 
2023. március 12-19.
Ferenc pápa látogatása április 28-30. Egyházközségünk 
hívei 30-án, vasárnap a Kossuth téri szentmisére men-
nek. Jelentkezés március 23-ig.
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 
Szent Liturgia, pannichida. 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 
vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok 
Liturgiája.
Református
Tiszaszederkény: Egyházlátogatási istentisztelet: pén-
tek 18.00 óra. 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 
11.00 óra. Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.

Vezetéstől eltiltva a vétkes
A vétkes sofőrt a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság közúti közlekedési 
baleset okozásáért három hónap 
időtartamra eltiltotta a vezetéstől, 
illetve harmincezer forint pénzbír-
sággal sújtotta.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
egy közlekedési balesetben folyta-
tott helyszíni szemlét március 1-jén a 
délelőtti órákban, mivel egy 40 éves 
sofőr szabálytalanul közlekedett a 
tehergépkocsijával a 351-es számú 
úton. Az „Állj! Elsőbbségadás köte-
lező!” közúti jelzőtáblát figyelmen 
kívül hagyta, és nem biztosított elha-
ladási elsőbbséget a kereszteződés-
ben egy jobbról érkező teherautónak, 
melyek következtében összeütköztek. 
A baleset során személyi sérülés nem 
történt a két járműben csak anyagi kár 
keletkezett.
A hatóság a sofőrt még aznap három 
hónap időtartamra eltiltotta a vezetés-
től, illetve harmincezer forint pénz-
bírsággal sújtotta.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitány Köz-
lekedésrendészeti Alosztálya ezzel 
kapcsolatban az alábbi tudnivalókra 
hívja fel a gépjárművetők figyelmét.

A KRESZ egyértelműen kimondja, 
hogy a „STOP” táblánál minden eset-
ben meg kell állni! 
Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” 
tábla azt jelzi, hogy az útkeresztező-
désnél - a megállás helyét jelző útbur-
kolati jel előtt, ilyen útburkolati jel 
hiányában az útkereszteződésbe való 
behaladás előtt - meg kell állni, és a 
védett úton érkező jármű részére el-
sőbbséget kell adni!
Aki a fenti szabályokat megszegi nem 

csak a saját életét, de másokét is sú-
lyosan veszélyezteti! 
Egy védett úton közlekedő járműve-
zető ugyanis nem számít arra, hogy 
egy útkereszteződésben az elsőbb-
séget nem kapja meg, és a váratlan 
szituációban máris elkerülhetetlen a 
tragédia. 
A szabálytalankodók tehát felelőtlen 
magatartásukkal alapvetően rendítik 
meg a közlekedés többi résztvevőjé-
ben a bizalmi elvet.

10. � Sokféle 2023. március 10.

Szerencsére személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.
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Kő
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk már-
ciusi sorozatunkat. 
A megfejtéseket április 4-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.



Magabiztos hazai győzelem
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 24. fordulójában 
a sereghajtó Békéscsaba II volt a 
Tiszaújváros vendége. A hazaiak 3 
gólt szerezve magabiztos győzelmet 
arattak, ezzel remélhetőleg meg-
kezdték a felzárkózást a bennmara-
dásért vívott harcban.

A Hatvan elleni idegenbeli vereség 
után hazai pályán csakis a győzelem 
volt elfogadható a tiszaújvárosiak szá-
mára. Az ellenfél nem ígérkezett acé-
losnak, hiszen az utolsó helyen tanyá-
zó Békéscsaba II csak ritkán ízlelhette 
meg a győzelem ízét. A lila-fehéreket 
ráadásul ősszel idegenben 5-1-re sike-
rült legyőzni, így jogos volt a győzel-
mi remény. Jól kezdődött a mérkőzés, 
a 11. percben előbb Gelsi, majd Tóth 
B. szerezhetett volna gólt, de a ven-
dégek kapusa mindkétszer hárított. 
A 19. percben azonban ő sem tudott 
segíteni, így megszületett a házigaz-
dák vezető találata. Tóth B. szögletét 
követően Varjas csúsztatta tovább a 
labdát, melyet Gelsi közelről a háló-
ba kotort, 1-0. A 27. minutában jött 
az újabb hazai gól. Herceg ívelt előre 
egy szabadrúgást, Varjas a középen 
egyedül tanyázó Boros elé tálalt, aki 
könnyedén vette át és 5 méterről a 
hálóba lőtt, 2-0. A vendégek előtt a 
36. percben adódott egy lehetőség, 
amikor Oláh iramodott meg, de éles 
szögből leadott lövésénél az újvárosi 
kapus a helyén volt, és tisztázott.
A második játékrészben lassan csor-
dogált a mérkőzés, néhány apróbb 
helyzet adódott ugyan, de ezek rendre 
itt is, ott is kimaradtak. Sokkal unal-
masabb és eseményszegényebb volt 
ez a játékrész. A hajrában azonban 
felébredhettek a hazai drukkerek, 

ugyanis jött a harmadik újvárosi gól, 
ami a kegyelemdöfést jelentette a vi-
harsarkiak számára. A 82. percben 
Vitelki B. tört kapura, Nagy D.-vel 
játszott össze, majd éles szögből 8 
méterről kilőtte a hosszú sarkot, 3-0. 
A hátralévő időszakban újabb találat 
már nem esett, így végül magabiztos 
tiszaújvárosi siker született. Ez a győ-
zelem azt jelenti, hogy a csapat ugyan 
továbbra is 18. helyen áll, de hátrá-
nya csökkent a tabellán előtte helyet 
foglalókkal szemben. A Tiszaújváros 
március 12-én, vasárnap Füzesgyar-
maton lép újra pályára. 

Tiszaújváros - Békéscsaba II 
3-0 (2-0)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Nyekita.
Tiszaújváros: Herceg - Varjas L., 
Nagy P., Nagy G., Páll (Vitelki B.), 
Gelsi, Tóth B. (Bussy), Géringer L. 
(Tóth S.), Lőrincz P., Boros (Nagy 
D.), Valkay (Molnár M.). Edző: Vitel-
ki Zoltán.

Békéscsaba II: Zábráczki - Bacsa K., 
Trescsula (Werle), Pap Sz. (Sipaki), 
Kuzma (Rajsli), Zádori K., Oláh (Ko-
máromi), Bónus, Babinyecz, Csák 
(Orvos L.), Belanka. Edző: Jakab Pé-
ter. 

Vitelki Zoltán: Nehéz volt a hét, sok 
beteg, betegségből visszatért játékos, 
szinte mindenki össze tudta magát 
szedni mára. Át is kellett rendesen 
tervezni a heti edzésprogramot. Ami 
pozitív, hogy ennek negatív hozomá-
nya nem látszódott a mai meccsen. 
Jól is játszottunk, magabiztosan nyer-
tünk.

Jakab Péter: Nagyon fiatal csapattal 
érkeztünk, megszerettük volna őket is 
nézni. Első 20 percben a kapunkhoz 
voltunk szögezve, két gólt is kaptunk. 
Utána ki tudtunk jönni, de nagy hely-
zetünk nem volt, csak lehetőségek. A 
második félidőben szerkezetet váltot-
tunk, és jobban néztünk ki, de ekkor is 
csak egy kapura lövésünk volt. 

Száz pont fölé szárnyaltak
KOSÁRLABDA. Öt vereség után 
március 3-án nagyarányú és igen 
fontos győzelemmel örvendeztet-
te meg a szurkolókat a Phoenix a 
Bonyhád elleni hazai mérkőzésen.

Phoenix KK - Bonyhád
102-65

(28-13, 30-15, 25-12, 19-25)

Phoenix KK: Bán (17/6), Kiss (17/9), 
Jordan (12), Kelechi (6), Kovács (4). 
Csere: Taskó (-), Sándor (9/3), La-
katos (10), Molnár (3/3), Gaál (7/3), 
Asszú (4), Habel (13). Vezetőedző: 
Lekli József.
Bán triplájával indult a mérkőzés, a 
fordítani igyekvő vendégeket pedig a 
Phoenixben most bemutatkozó Kiss 
Kolos duplája és Kelechi zsákja állí-
totta meg. A következő percekben a 
Santiago-Kelechi-Kiss trió kosaraival 
a Phoenix átlépett a tízpontos határon, 
majd Bán és Lakatos is csatlakozott 
néhány találattal. A negyed számotte-
vő, tizenöt pontos előnnyel zárult.
A lendület nem tört meg a második 
etapban sem, jelentősen fokozta elő-
nyét a Phoenix. A végjátékban pedig 
harminc egységre nőtt a különbség.
A második félidő egy Lakatos-dup-
lával indult, majd Kovács és Habel 
kosaraival harminc pont fölötti lett 
az előny. Az ezt követő egyperces ha-
zai gólcsendet Bán törte meg néhány 
találattal, ám a Kovács-Habel duó is 
aktív volt. A végjátékban Molnár és 
Gaál volt eredményes, így a záró fel-

vonást már 43 pontos vezetéssel vár-
hatta a Phoenix.
A negyedik etapban nehezebben jöt-
tek a pontok, de a győzelem egy pil-
lanatig sem volt veszélyben. Sándor 
triplájával léptük át a száz pontot a 
Phoenix, és aratott impozáns, 102-65-
ös győzelmet.

Lekli József: Gratulálok a játékosa-
imnak, mert igen kemény út áll mö-
göttünk, hiszen öt vereséget szenved-
tünk el zsinórban, és nagyon nehéz 
ezt játékosként, csapatként is megélni 
úgy, hogy tudjuk, több van bennünk. 
Örülök ennek az örömjátéknak, hogy 
mindenki vissza tudta szerezni az ön-
bizalmát, mindenki tudja, hogy mit 
tud a pályán, és remélem, mindez erőt 
ad nekünk ahhoz, hogy a további két 

meccset is behúzzuk, és hogy a ráját-
szásban is jó teljesítményt nyújtsunk. 

Jan Pavlik: Gratulálok a hazai csa-
patnak, mert abszolút megérdemelten 
nyert. Mi nehéz helyzetben voltunk, 
mert tíz játékossal érkeztünk, ebből 
egy nem játszott, egy másik kiszállt 
az első félidőben, a harmadik a fé-
lidőben, úgyhogy hét emberrel fejez-
tük be a mérkőzést. Közülük többen 
tizenöt-húsz percet játszottak már az 
U20-ban is. Pozitív viszont az, hogy 
ezek az átlagban tizenhét éves fiúk így 
tudnak játszani ilyen csapatok ellen. 
A hazaiakon is látszik, hogy kemé-
nyen dolgoznak, jó edzőjük van, van 
rendszer, van elképzelés, úgyhogy az 
én tanítványaim számára csakis pozi-
tív hozadéka lehet ennek a meccsnek.

Az ötödik 
legerősebb tűzoltó

ERŐSPORT. A mádi Juhász Péter - aki tűzoltóként Ti-
szaújvárosban dolgozik - ötödik lett a világ legerősebb 
tűzoltóinak versenyén Ohióban, az Arnold Classicon. 

- Nagyon boldog vagyok, egy álom vált valóra - mondta 
a döntőt követően Juhász Péter, aki a Prémium csapatá-
nak tagjaként utazhatott el az Ohio állambeli Colombus-
ba, ahol a legendás testépítő- és erősportversenyen a világ 
legerősebb tűzoltói közt mérettethette meg magát. A díjat 
pedig a testépítés élő legendájától, Arnold Schwarzeneg-
gertől vehette át.
Az utolsó szám előtt már azon gondolkodott Juhász, hogy 
feladja a versenyt. Ám ekkor megjelent Schwarzenegger, 
mondott egy rövid beszédet, majd leült a színpad szélén, 
hogy személyesen nézze meg az utolsó számot. 
- Nem értem, mi történt velem, de mintha soha nem is 
lett volna rosszullét vagy oxigénhiány. Úgy álltam oda az 
utolsó számhoz, nem okozhatok csalódást, megmutatom, 
mit tud ez a magyar srác! - mesélte a tűzcsappakolásról a 
világ ötödik legerősebb tűzoltója.

A Sportcentrum eseményei
Március 10. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - Agrofeed Sz. E. Győri KC      Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok bajnoki mérkőzése
18.00 felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése

Március 11. (szombat)
Aquatlon
08.00 Regionális aquatlon verseny           Deák téri uszoda
11.00         Atlétikapálya
Labdarúgás
10.00 FCT - Bódva-Völgyi TSE
U15 csapatok bajnoki mérkőzése  Műfüves pálya
Asztalitenisz
10.30 Tiszaújvárosi SC - Bátonyterenye VASK
bajnoki mérkőzés  Asztalitenisz- csarnok
Kézilabda
16.00 Tiszaújvárosi SC - Mezőkeresztes
női bajnoki mérkőzés       Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi SC - Hatvan
férfi bajnoki mérkőzés       Játékcsarnok

2023. március 10. 11. � Sport

Juhász Péter a sportág egyik legnagyobb alakjától, Arnold 
Schwarzeneggertől vehette át a díjat.

Közös fotó is készült a legendával.

Kidobolták: nyert a Phoenix.

Gelsi (középen karszalaggal) lőtte az első gólt.



12. � Rendezvények 2023. március 10.
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