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Könnyű magyar, nehéz matek

A hétvégén írták meg a központi írásbeli felvételit azok az általános iskolások, akik négy- vagy hat évfolyamos képzésre 
készülnek. A szakgimnáziumok nem mindig kötik felvételihez a bejutást, aki viszont gimnáziumban szeretne továbbta-
nulni szeptembertől, annak meg kell írnia. Mint minden évben, idén is a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban gyü-
lekeztek a felvételizők. A diákok és a szaktanárok szerint is a magyar könnyű, a matematika viszont nehéz volt. Cikkünk 
a 3. oldalon.

Járványhelyzet
Kedden 20 174 (!) új fertőzöttet azonosítottak Magyarorszá-
gon, és meghalt 69 beteg, derült ki a központi tájékoztató ol-
dal szerdán közzétett adataiból. Kórházban 3145 koronavíru-
sos beteget ápoltak, közülük 164-en voltak lélegeztetőgépen. 
A járvány kezdete óta összesen 1 471 276 főre nőtt a beazo-
nosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 41 087 főre 
emelkedett. A beoltottak száma 6 345 766 fő, közülük 6 083 
949 fő már a második, 3 567 044 fő pedig már a megerősítő 
harmadik oltását is felvette.
A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja ismét emel-
kedő tendenciát mutat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
adatai szerint határozott növekedés látható a szennyvizek ko-
ronavírus-örökítőanyagának országos átlagkoncentrációjá-
ban. 
Az omikron-variáns és a február 15-től életbe lépő oltási iga-
zolvány miatt érdemes kihasználni az oltási akciót, amely 
csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik. 
„Az omikron-variáns intenzív jelenléte Tiszaújvárosban is 
egyértelműen érzékelhető, a hivatalos szervektől azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy már nem tudnak pontos számadato-
kat közölni” - írta közösségi oldalán dr. Fülöp György. A pol-
gármester hozzátette, a tapasztalatok szerint sokan a tünete-
ik enyhesége miatt már a háziorvosukkal sem lépnek kapcso-
latba, „csak” a munkáltatók által elvégzett vagy a gyógyszer-
tárakban vásárolható gyorsteszt alapján igazolják a fertőzött-
séget. 
A vírus gyors ütemű terjedése miatt január 24-étől, hétfőtől 
ismét szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri 
Hivatalban. (Lásd lent!)
A gyerekek között sok a beteg, a hiányzó, a városi iskolák-
ban több osztályt is karanténba küldtek. Az oltási akció még 
ezen a héten is tart regisztráció és időpontfoglalás nélkül a 
kórházi oltópontokon és a kijelölt rendelőkben, így Tiszaúj-
városban is. 

Szünetel 
az ügyfélfogadás

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - tekintettel az országos és he-
lyi járványügyi adatok gyors ütemű romlására - 2022. janu-
ár 24-étől a személyes ügyfélfogadás a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban határozatlan ideig szünetel, az csak és ki-
zárólag a személyes megjelenést igénylő ügyekben (anya-
könyvi és választási ügyek) lehetséges.
A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett urnák to-
vábbra is az ügyfelek rendelkezésére állnak, így a szociális 
és egyéb ügyekben keletkezett dokumentumaikat azokban 
elhelyezhetik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy több ügytípusban lehetőség van 
az elektronikus ügyintézésre is. Erről bővebb információ ta-
lálható a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján.
Megértésüket köszönjük.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Okosodhatnak a vízmérők
Már a megvalósítás ütemezéséről, a 
konkrét lépésekről egyeztetnek a felek 
a melegvízmérőórák távleolvasásának 
ügyében. 

A múlt héten újabb megbeszélést tartot-
tak a társasházak, az önkormányzat és a 
TiszaSzolg 2004 Kft. képviselői a meleg-
vízmérőórák távleolvasásával kapcsolat-
ban, és úgy tűnik, kezd kikristályosodni 
a konstrukció. 
Az elképzelések szerint a TiszaSzolg 
2004 Kft. vásárolná meg, és szerelné fel 
az órákra a távolvasást lehetővé tevő mo-
dulokat. Ezt diktálja a célszerűség, hiszen 
így nagy tételben kedvezőbb ár érhető el, 
továbbá a cég gyakorlattal is rendelkezik 
ezen a területen.
Az önkormányzat - ígéretéhez híven - tá-
mogatná a mérők okosítását. Molnár Ist-
ván alpolgármester arról tájékoztatta a 
megbeszélés résztvevőit, hogy a társas-
házak energetikai és műszaki fejlesztése-
inek támogatásáról szóló rendeletet egé-
szítenék ki úgy, hogy a lakóközösségek 
pályázhassanak erre a célra is. A tervek 
szerint a támogatás mértéke 50%-os len-
ne. 
A legfontosabb döntés a lakóközössé-

gekre vár. Csoma Bertalan, a lakástulaj-
donosok egyesületének elnöke arra kér-
te a közös képviselőket, hogy a tavaszi 
közgyűléseken, részközgyűléseken tűz-
zék napirendre a témát. Döntsenek arról, 
hogy részt vesznek-e a projektben, és pá-
lyáznak-e az önkormányzati támogatás-

ra. Csoma Bertalan egyébként az javasol-
ja, hogy a költségek lakókra háruló önré-
szét a társasházak a közös költségből fi-
nanszírozzák. Ez azt jelentené, hogy a la-
kóknak nem lennének plusz kiadásaik. Az 
adapter és annak beszerelése, beüzelemé-
se mai áron mintegy tízezer forint lenne. 
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Már a konkrét lépésekről egyeztettek.
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Egyházi hírek 

Római katolikus
A Szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütör-
tök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
Az altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István 
út 32.
tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.30 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye litiával, utána utrenye. Szer-
dán, február 2-án az Úr Simeonnal való találkozásának ün-
nepét tartjuk (népies neve: Gyertyaszentelő Boldogasszony), 
11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, január 30. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, január 30. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, január 30. 15 óra
Egyházfenntartói járulék
2021-től az egyházfenntartói járulék 7000 forint/fő/év. Kö-
szönettel várjuk, és egyben szeretettel megköszönjük az egy-
házközségünk anyagi teherviseléséhez, működéséhez egy-
háztagjanik hozzájárulását. A lelkészi hivatalban, és online 
átutalással is rendezhető. Közleményben kérjük feltüntetni: 
EFJ, Név és cím.
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A Ma-
gyar Református Egyház döntése alapján alkalmainkon a 
maszk viselése kötelező. A városi istentisztelet vasárnap dél-
utántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook 
oldalán.
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik 
a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsolt 42,2)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgá-
latot január 30-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd január 31-től (hétfő) a Remény 
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) lát-
ja el. A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Fakivágás
Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy a város lakóterülete-
in szakvállalkozó bevonásával 15 db fa kivágása történik a 
gyalogos- és gépjármű-közlekedés zavartalanságát, a szemé-
lyi és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzése ér-
dekében a lombfakadást megelőző időszakban, legkésőbb 
2022. február 28-ig.

Érintett helyszínek a Kazinczy iskola előtt és a Tisza úton, a De-
ák tér 3. számú lakóépület mellett, az Örösi úti garázstelep mö-
gött, a Mátyás király út 20. számú lakóépület északi oldalán, 
a Kazinczy-ház parkolójában, a bölcsőde udvarán, és a Rózsa 
úton a fodrászat előtt.
A munka során kizárólag az egészségkárosodott, gombafertő-
zött, ágtörött, a közmű meghibásodások megszüntetése alkal-
mával gyökércsonkolt, az épületek állagát és a parkoló járműve-
ket a lehulló ágakkal veszélyeztető fákat távolítják el. 
A fakivágásra vonatkozó döntést megelőzően - minden egyes 
kivágandó fa esetében - előzetesen műszeres és vizuális vizsgá-
lat, valamint szakmai egyeztetés volt. 
A város nyugalma és a városlakók biztonsága, a személyi sérü-
lések, vagy végső esetben a tragikus következményekkel járó 
balesetek megelőzése érdekében a mögöttes, átháríthatatlan fe-
lelősségünk tudatában kell megtennünk ezen elkerülhetetlen in-
tézkedéseket. 
A munkák minél hamarabb történő végrehajtása érdekében kér-
jük a gépjármű-tulajdonosokat, hogy a lekordonozott helyszí-
nekről a járműveiket távolítsák el és rövid időre máshol keresse-
nek parkolóhelyet! A kivágott fák helyett az őszi faültetésre al-
kalmas időszakban a „Zöldülő Tiszaújváros” program, valamint 
az „Őszi fatelepítési program” keretében hozzávetőleg 100 db 
lombos fa és örökzöld cserje elültetését tervezzük.
Kérjük a városlakók türelmét és megértését!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár 
Bölcsődéje egész nyáron biztosítja a gyermekek bölcsődei 
ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkála-
tok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a 
gyermekek ellátása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Választás 2022
Csütörtöktől, azaz mától lehet benyújtani a választási irodák-
nál az április 3-ai országgyűlési választáshoz és a vele egy 
napon tartandó országos népszavazáshoz kapcsolódó, a sza-
vazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket.
A jogszabály szerint csak a szavazást megelőző 66. naptól, 
vagyis az idei parlamenti választás és népszavazás esetében 
január 27-étől lehet ezeket a választási kérelmeket benyújta-
ni a választási irodákhoz. A választópolgárok az átjelentke-
zésre, a külképviseleti szavazásra jelentkezésre, a mozgóur-
na-igénylésre vonatkozó kérelmeiket nyújthatják be ettől a 
naptól a lakóhelyük szerinti választási irodákhoz. Folyama-
tosan benyújthatók a választás kitűzésének napjától, azaz ja-
nuár 11-étől a nemzetiségi névjegyzékbe vételre vagy az ab-
ból való törlésre, az akadálymentes szavazókör igénylésére, 
a Braille-írásos szavazósablon igénylésére, a személyes ada-
tok kampánycélú kiadásának megtiltására vonatkozó kérel-
mek. A kérelmeket személyesen és levélben lehet benyújtani 
a helyi választási irodáknál, vagy online a Nemzeti Választási 
Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi 
hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt 
ad a tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresé-
sére, és hozzájárulásával. 
Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha 
megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cu-
ki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg ve-
lünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba keresztnevét, 
születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez önkéntes ala-
pon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek 
erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Vágy
Ezzel a rejtvénnyel zárul januári soro-

zatunk. A megfejtéseket február 1-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Nagy Béla 

temetésén tiszteletüket tették, és virággal 
fejezték ki részvétüket.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Boros JáNos 
életének 78. évében rövid, súlyos betegség után elhunyt. 

Temetése 2022. január 28-án (péntek) 11 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik
raB József 

búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, jelenlétükkel, vagy részvétnyilvánításukkal 

gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család



Megújult a Brassai gépészeti tanműhelye
Közös összefogással, 27 millió forintból újul-
hatott meg a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Techni-
kum és Szakiskola gépészeti tanműhelye és 
környezete. Bár már nem Tiszaújváros ön-
kormányzata az iskola fenntartója, de a be-
ruházáshoz 10 millió forintos támogatást 
adott. 

A belső udvar még a múlt évben új burkolatot 
kapott, és az épületet is teljesen felújították kí-
vülről. Fejlesztették és bővítették a képzéshez 
szükséges eszközparkot, a Brassai főépületé-
nek homlokzatán egy digitális kijelzőt helyez-
tek el. Ehhez a MOL Petrolkémia Zrt. 3 és fél 
millió forintot adott az iskolának, Tiszaújváros 
önkormányzata 10 millió forinttal járult hozzá 
az Brassai infrastrukturális fejlesztéshez. Dr. 
Fülöp György polgármester is részt vett a beru-
házás ünnepélyes átadóján, ahol a város önkor-
mányzatának további anyagi támogatásáról és 
együttműködéséről biztosította az intézményt. 
 - Szeretném bejelenteni, hogy ugyanúgy, mint 
az elmúlt években, Tiszaújváros önkormány-
zata forrást biztosít arra, hogy a helyi iskolá-
kat, fenntartóra való tekintet nélkül támogas-
sa - mondta dr. Fülöp György. - A tavalyi év-
hez képest a költségvetésben most 30%-kal na-
gyobb összeg szerepel, ebből arányaiban lehet 

következtetni arra, hogy milyen összeggel le-
het kalkulálni, és azt ígérem, hogy a költség-
vetés elfogadása után igyekszünk aláírni a tá-
mogatási szerződést, hogy ez a pénz minél ha-
marabb célba érjen. Közpénzről lévén szó, azt 
gondolom, hogy az a helyes városvezetői ma-
gatartás, ha egy olyan iskola, amelyik egyéb-
ként nem csak a várost szolgálja, hanem a mik-
rorégiót is, akkor mi ezt támogatjuk - mondta 
a polgármester. 
Marton Zsombor a vegyipari cég vezérigazga-
tója is ehhez a gondolathoz csatlakozott.
 - A MOL Petrolkémia számára a jövő a helyi 
fiataloké, nekünk kiemelten fontos az, hogy az 
itt élő fiataloknak stabil, hosszú távú jövőké-
pet tudjunk adni, ami részben egy olyan világ-
színvonalú tudásból áll, amihez igen is hozzá 
kell tenni azokat az eszközöket, infrastruktú-
rát, tanműhelyt, amit együtt viszünk már évek 
óta. Örülök, hogy ennek a projektnek is része 
tudtunk lenni, nagyon széles összefogás volt. 
Továbbra is készek vagyunk ennek az együtt-
működésnek a folytatására - mondta a vezér-
igazgató.  
A gépésztanműhely bejáratánál egy hatalmas 
szerelhető tartály áll a MOL jóvoltából, ez is 
nemrég érkezett a felújított udvarra. Az itt tar-
tott ünnepségen köszönte meg a támogatók se-
gítségét Koncz Zsófia országgyűlési képviselő 
és az iskola igazgatója, Jakab Dénes.

 - Elkötelezettek vagyunk a vonzó iskolai kör-
nyezet megteremtésében, amivel a szakkép-
zésbe be tudjuk hívni a tanulókat, amihez elen-
gedhetetlenek ezek a fejlesztések. Azt gondo-
lom, hogy ezek nem elhanyagolható támoga-
tási összegek. Az önkormányzat és a MOL tá-

mogatása annak a kiegészítésére szolgált, amit 
a szakképzési centrum, mint állami költségve-
tés is tudott erre a területre fordítani - mondta 
köszöntőjében Rubi Zsoltné, a Szerencsi Szak-
képzési Centrum kancellára. 

berta

A magyar könnyű volt, a matek nehéz
A hétvégén írták meg a központi írás-
beli felvételit azok az általános iskolá-
sok, akik négy- vagy hat évfolyamos 
képzésre készülnek. A szakgimnáziu-
mok nem mindig kötik felvételihez a 
bejutást, aki viszont gimnáziumban 
szeretne továbbtanulni szeptembertől, 
annak meg kell írnia. 

Mint minden évben, idén is a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnáziumban gyüle-
keztek a felvételizők. Először a magyar, 
aztán a matematika feladatsort kellett 
megoldaniuk. 

A körülmények
A szabályok hasonlóak voltak, mint ta-
valy. A járványhelyzet miatt a maszk-
használat, a kézfertőtlenítés és a testhő-
mérséklet-mérés is kötelező volt a belé-
pésnél. Egy teremben maximum tíz vizs-
gázó tartózkodhatott. Az iskola épületébe 
most sem engedték be a tanulók kísérőit. 
Összesen 270 általános iskolás jelentke-
zett a felvételire az Eötvösbe, ebből 244-
en írták meg, 26-an majd a kijelölt pótna-
pokon vizsgázhatnak majd. Az első ilyen 
kijelölt nap január 27-én csütörtökön dél-
után lesz, illetve február 4-én, pénteken is 
pótolhatnak azok, akik betegség miatt le-
maradtak. 

Diákszemmel
A kétszer negyvenöt perc után vegyes ér-
zelmekkel jöttek ki a diákok. 
- A magyar jól sikerült, a matekot nagyon 
nehéznek éreztem - mondta Tagliati Pé-
ter. - Úgy érzem, hogy sokat készültem 
rá, és ezért kicsit csalódott vagyok, mert 

azt hittem jobban fog sikerülni. Az elő-
ző évekhez képest most szerintem nehe-
zebb volt.

Az a fránya matek
Ez a véleménye a szaktanárnak is. Az 
alapvető műveleti feladatok mellett vol-
tak nehezebb, összetettebb feladatok.
- Két feladatot is bonyolultnak éreztem 
- kezdte a feladatok értékelését Siskáné 
Nagy Ilona, a Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola matematikata-
nára. - Például a hatodik feladat, ami egy 
szöveges feladat volt. A szöveg alapján 
egyenletet kellett felírni, ha viszont a ta-
nuló nem ismerte fel az összefüggést, ak-
kor nem tudta megoldani a feladatot, ami 
hat pont elvesztesét jelentette. A másik, 
amit kiemelnék, a kilences feladat volt, 

ahol kilenc kockából raktak össze egy 
testet, ennek kellett a felszínét kiszámol-
ni. Szintén a nehéz feladatok közé tarto-
zott, amivel sok pontot lehetett veszíteni. 
Persze a feladatok többsége olyan volt, 
amire számítottak a gyerekek. Számel-
méleti rövidebb számítások, vagy a mér-
tékváltást is kellett alkalmazni. A másik 
dolog, amit meg kell említeni, az az idő. 
Negyvenöt perc alatt kellett megoldaniuk 
tíz feladatot. Tudom, hogy ez azért van, 
mert országosan mindenhol ezt a feladat-
sort írják, és az erősebb gimnáziumokban 
is a felvételi alapján válogatnak. A sok ki-
tűnő jelentkezőt valami alapján sorrend-
be kell rakni. De azok a gyerekek, akik 
nem ötösök matematikából és vannak ap-
róbb hiányosságaik, ők bizony kudarcél-
ménnyel jöttek ki a vizsgáról.

Magyarul
A magyar írásbeli faladatokra szintén 45 
perc állt a felvételizők rendelkezésére, 
ahol szintén 10 feladatot kellett megolda-
ni. Nyelvhelyességi rövid feladatok, más-
salhangzótörvények és szószerkezetek is 
szerepeltek a feladatlapon. Egy hosszabb 
szöveget is kellett értelmezni a nyolcadi-
kosoknak. A labdarúgás történetét kellett 
elolvasni és néhány kérdésre válaszolni. 
Az utolsó feladatként pedig egy fogalma-
zást kellett írni, amiben a véleményüket 
kellett kifejteni arról, hogy van-e szükség 
a mai digitális világban nyomtatott tan-
könyvekre.  
A kijavított központi írásbeli feladatlapo-
kat január 28-án, pénteken lehet megte-
kinteni a gimnáziumban. 

ema 

Készül az évkönyv

Megkezdődtek a nyomdai munkálatai Tiszaújváros 2021-es 
évkönyvének, amely a hagyományokat követi, de újdonság-
gal is szolgál.

Az évkönyv megjelentetését március 15-ére időzíti az önkor-
mányzat, s első birtokosai az ágazati kitüntetettek lesznek, akik 
a városi ünnepségen vehetik át az előző év városi történéseit, 
eseményeit felidéző kötetet. (Hacsak a járványhelyzet közbe 
nem szól, mint tavaly.) 
Az 1000 puha- és 200 kemény borítóval készülő évkönyv szer-
kezete változatlan, hónapról-hónapra felidézi a Tiszaújváros-
ban történteket, melléklete pedig sok-sok adatot közöl az önkor-
mányzatról, a város gazdálkodásáról, népességéről, a kitüntetet-
tekről, az ösztöndíjas fiatalokról. 
A tavalyi esztendőre is rányomta bélyegét a koronavírus-jár-
vány, így az ezzel kapcsolatos fejlemények gyakran visszakö-
szönnek a kötet lapjain. 
Tavaly ünnepeltük településünk várossá nyilvánításának 55 év-
fordulóját, azaz nem igazán, hiszen ezt is megakadályozta a jár-
vány. Az évkönyv azonban igyekszik megörökíteni a város 55 
éves múltját. 
Erre utal a könyv borítója is. Szakítva a hagyományokkal, ez-
úttal nem egy köztéri alkotás „néz rá” az olvasóra, hanem Tóth 
Andrea Panda Boldog születésnapot, Tiszaújváros! című képe, 
amely a Derkovits Művelődési Központ várossá nyilvánításunk 
55. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatának díjnyer-
tes alkotása. A hátsó borítón pedig a városközponti parkban lé-
tesített interaktív játszótér látható.

f.l.
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Széleskörű összefogásból valósult meg a fejlesztés.

Összesen 244-en írták meg a központi írásbeli felvételit a helyi gimnáziumban.

Biztató, erőt adó ölelés.



Józsa János 
emlékkiállítás

„Minden percben művészként viselkedett, művészként élt, 
kizárólag ezzel foglalkozott” - így jellemezte felesége Józsa 
János debreceni kötődésű grafikust, festőt. Reklámgrafiká-
val, alkalmazott grafikával, fémdomborítással és zománccal 
is dolgozott. Művei megtalálhatóak többek között a Magyar 
Nemzeti Galériában és a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ro-
konai, művész barátai egy kiállítással emlékeztek meg mun-
kásságáról, melyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szerveztek meg Tiszaújvárosban. A tárlaton a művész özve-
gyét, Józsa Jánosné Bíró Máriát kérdeztük a közös éveikről, 
a hagyatékról, a művész személyiségéről.

- Meséljen nekünk Józsa Jánosról!
- A Jóisten úgy adta, hogy negyvenegy évet tudtunk együtt élni. 
Éppen az utolsó évet végeztem a főiskolán, amikor elvett felesé-
gül. Hiába nincs már itt, én mindig vele vagyok, és vele is ma-
radok. Egy tündéri ember volt, egy reneszánsz ihletésű művész, 
akit minden érdekelt. Egyformán maradandót alkotott a festé-
szetben, a grafikában és a tűzzománcaiban. Minden percét a mű-
vészetnek szentelte, és az irányította az életét.
- Milyen volt, amikor alkotott, mi volt a fő inspirációja?
- Rengeteget olvasott és zenét hallgatott. Én zenész vagyok, de 
bátran mondhatom, hogy szinte jobban ismerte az operairodal-
mat, mint én. Mindenben otthon volt, azzal kezdte a reggeleit, 
hogy a kávé mellett vázlatokat készített. Őt kimondottan az em-
ber, az emberi lélek, az emberábrázolás foglalkoztatta. Én cso-
dálója és szerelmese vagyok az ő művészetének, mióta ő nincs, 
az egész hagyaték érintetlenül megmaradt. Ápolom, gondozom, 
közel kétezer művet tartok. Próbálom láthatatlan múzsaként to-
vábbra is az ő művészetét szolgálni és ápolni.
Czikora János, a Derkovits Művelődési Központ egykori igaz-
gatója köszöntőjében méltatta Józsa János munkásságát. Élete 
utolsó éveiben ismerte meg a művészt, sok közös tervük volt. A 
festő nyolcvanadik születésnapjára terveztek egy nagy kiállítást, 
de ezt az alkotó sajnos már nem érhette meg.
- Ő egy csodálatos művész, egy csodálatos ember volt. Az a né-
hány munkában együtt töltött év számomra örök emlék ma-
rad. Az özvegyével és lányával szerencsére olyan jó kapcsolat 
alakult ki, hogy tárlatokat tudunk szervezni. Most ez volt a lé-
nyeg, hogy idekerüljön Tiszaújvárosba a kultúra napja alkalmá-
ból ez az anyag. Tudja, amikor valaki egy művészt személyesen 
tisztel vagy szeret, az nagyon nehéz helyzetben van, mert akar-
va-akaratlanul elfogult. Ha most tőlem megkérdezné, hogy me-
lyik kép tetszik a legjobban, akkor azt mondanám, hogy minde-
gyik. Mindegyiknek van valami különlegessége, valami monda-
nivalója. Imádom a grafikáit, festményeit, de csodálatos tűzzo-
máncokat is készített.
Józsa János alkotásai a Városi Kiállítóteremben láthatók febru-
ár 18-ig.
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Tisia Szalon Erdei Zsolttal, Madárral
A közelmúltban megnyílt Tisia Hotel 
& Spa „Tisia Szalon” elnevezéssel el-
indította interaktív rendezvénysoroza-
tát, melynek keretében neves személyi-
ségekkel találkozhatnak havi rendsze-
rességgel az érdeklődők. Az első vendég 
a kétszeres világbajnok ökölvívó, Erdei 
Zsolt volt.

A másfél órás beszélgetés elején Zsolt 
részletesen mesélt első találkozásáról az 
ökölvívással. Kisiskolásként az Esti Hír-
lap egyik hirdetésének és nevelőapja ösz-
tönzésének köszönhetően jelent meg a 
Központi Sportiskola edzőtermében, 
amely több szakosztályba is toborzott nö-
vendékeket akkortájt. - Tele voltam ener-
giával, amit le kellett dolgozni, hogy ne 
csavargással múlassam az időt - mond-
ta a kezdetekről. Birkózó szeretett volna 
lenni, de erre nem volt lehetősége, így vá-
lasztotta végül az ökölvívást, Szakos Jó-
zsef és Fehér Mihály vezették be a sportág 
rejtelmeibe. Mosolyogva idézte fel élete 
első edzőtáborának pillanatait, ahol 1985 
nyarán becenevét is kapta sporttársaitól. A 
történet szerint szobájának nyitott ablakán 
át folyamatosan meglátogatták a mada-
rak, így kezdték el Madarásznak szólíta-
ni, amely az évek múlásával Madárra mó-
dosult. Saját bevallása szerint a vereségtől 
való félelme jelentős szerepet játszott si-
kerei elérésében, ugyanis iskolás évei alatt 
sokszor bántották a társai. 
A beszélgetést vezető Albert József kér-
désére pályafutása egyik, ha nem a legne-
hezebb mérkőzéseként idézte fel a Mehdi 
Sahnoune elleni ringbe lépését 2005 októ-
berében, amikor bordasérülése miatt úgy 
küzdött végig harminchat percet és sze-
rezte meg a győzelmet, hogy levegőt sem 
kapott. Itt jegyezte meg, hogy azon a mér-
kőzésen megtapasztalta: bizony, van az a 
helyzet, amelyet a Sylvester Stallone ne-
vével fémjelzett Rocky sorozatban láthat-
tak a filmrajongók az elmúlt évtizedek-

ben: teljesíteni a lehetetlent. - Akkor meg-
jártam a poklot, és ott jöttem rá, hogy a 
Rocky filmek nem is annyira eltúlzottak - 
emlékezett vissza. 
Huszonkét évvel ezelőtt szerzett olimpi-
ai bronzérmére máig fájó szívvel tekint, 
mert határozottan az aranyéremért indult 
Sydneybe, amelyről a körülmények sze-
rencsétlen összejátszása és túledzettsége 
miatt maradt le.
 - Közülünk jött és köztünk is maradt - 
így emlékezett meg Papp Lászlóról, akit 
a legnagyobb hazai ökölvívónak tart. Má-
ig elevenen él az emlékezetében az a pil-
lanat, amikor kisgyermekként a három-
szoros olimpiai bajnok megszólította őt 
az edzőteremben, hogy az alapállására vo-
natkozó tanácsával segítse. - Önmagában 
már az is óriási megtiszteltetés volt, hogy 
hozzám szólt, nemhogy még tanácsokat is 
kapni tőle - válaszolt párás tekintettel.  A 
beszélgetés végén egy „rögtönzött mérkő-
zésre” is sor került, amikor a közönség so-
raiból egy tizenhét éves fiatalember (vá-

rosunk rendőrkapitányának fia) mutathat-
ta meg Madárnak boksztudását, és a pub-
likum minden tagja kezébe vehetett két 
győzelmi övet a profi korszakából. 
Készségesen válaszolt a legkedvesebb 
győzelmére vonatkozó kérdésemre, az 
1997. évi, Budapesten megrendezett 
amatőr felnőtt világbajnokságon szer-
zett aranyérmét említette. Egyik legfon-
tosabb célját edzői tevékenységéhez kö-
ti, szaktudásával szeretne olimpiai érem-
szerző versenyzőt adni a sportágnak. 
Emellett mindössze annyit kíván az élet-
től, hogy mindhárom gyermekét egész-
ségben, szeretetben felnevelhesse, olyan 
útravalóval gazdagítva őket, amellyel 
boldogan és magabiztosan megállhatják 
a helyüket az életben. 
A Tisia Szalon következő vendégével 
februárban találkozhatnak az érdeklő-
dők, a részleteket hivatalos honlapjukon 
és Facebook oldalukon egyaránt közzé-
teszik majd.

Ördögh István

Meikéért dobog Tiszaújváros szíve
Több mint egy éve tehetjük a kupa-
kokat a Városháztéren álló szív ala-
kú gyűjtőbe. Mindig van mozgás a szív 
körül, sokan dobják bele összegyűj-
tött kupakjaikat, eddig két beteg kis-
gyermek gyógyulásához járultak hoz-
zá, Zsombor és Lilike kezelésére is ösz-
szegyűlt a szükséges összeg. Az önkor-
mányzat most a Kungler családon sze-
retne segíteni, kislányuk, a 28 hónapos 
Meike Rett-szindrómás.

Ez a betegség gyógyíthatatlan, azonban 
hosszantartó terápiákkal szinten tartha-
tó a gyermek állapota, minimális javulás 
is elérhető. Kungler László, a gyermek 
édesapja nyilatkozott lapunknak
- Hogyan derült ki a  betegség?
- Meike nyáron lesz hároméves, június 
22-én született, a születésnapomra érke-
zett. A hathetes Dévény tornán még min-
den rendben volt, ám háromhónapos ko-
rában észrevettük, hogy féloldalasan 
tartja a fejét. Azóta járunk orvostól-or-
vosig, és tavaly december 6-án kaptuk 
meg a diagnózist, miszerint Rett-szind-
rómája van, ami gyógyíthatatlan. Meike 
közel harminc hónaposan egy hat hóna-
pos baba szintjén van a mozgást illetően. 
Hasról-hátra, hátról-hasra fordul önálló-
an, de nem tud se ülni, se állni, se mász-
ni, és beszélni sem. Havonta egy hetet 
töltünk Solymáron a Borsóházban, ami 
egy intenzívterápiás központ. Gyógytor-
nászok, konduktorok, terapeuták foglal-
koznak vele. Itthon speciális bölcsődé-
be jár, ahol szintén kap fejlesztést, va-
lamint az anyukája is hordja két-három 
másik helyre.
- Régóta gyűjtik a kupakokat? 
- Igen, viszont eszméletlen mennyiség 

kell belőle, hogy legyen látszata. Egy 
autónyi mennyiség nagyjából százöt-
ven zsákot jelent, ezért kapunk közel 
100.000 forintot. Nagyon nehéz ennyit 
összegyűjteni munka és család mellett. 
El sem tudom mondani, mennyire jól 
esett, amikor Csenge megkeresett, hogy 
lenne közel 800 kg kupak. Nagyon jó ér-
zés, hogy ilyen messziről megtalált ben-
nünket. A zsákokat két nap alatt a MOL 
Petrolkémiával leszállították nekünk 
házhoz. Ez a kupakmennyiség nagyjá-
ból 50 ezer forintot jelent, 65 forintot ka-
punk egy kilóért.

Fridrik-Gál Csenge önkormányzati ta-
nácsadó az internet segítségével találta 
meg a debreceni családot. 
- A környékben gondolkodtunk, hogy ne 
kelljen túl messzire szállítani a kupako-
kat, mert minél hathatósabb segítséget 
szeretnénk nyújtani - mondta lapunknak 
Csenge. - A Városháztéren gyűjtjük a 
kupakokat, illetve becsatlakozott a MOL 

Petrolkémia Zrt., ők is helyeztek ki ku-
pakgyűjtőt a telephelyükön. Amikor ösz-
szegyűlik egy szállításra való adag, a 
MOL segítségével eljuttatjuk Debrecen-
be a családhoz, ők pedig elviszik a be-
váltóhelyre. Megtudtuk, hogy a telephe-
lyükön rendszeresített kupakgyűjtőkkel 
jelenleg ők is Meike számára gyűjtenek.
- Tavaly felülvizsgáltuk a hulladékgaz-
dálkodási folyamatainkat, és a tiszaújvá-
rosi site-on belül minden szervezeti egy-
ségnél kupakgyűjtőket helyeztünk ki - 
nyilatkozta Ládi András, a MOL Petrol-
kémia FF és EBK vezetője. - Egyeztet-
tünk a tiszaújvárosi önkormányzattal is, 
kerestük az együttműködés lehetőségét. 
Így jutottunk el az általuk támogatott 
debreceni beteg gyermek családjához, 
mi is az ő gyógyulására ajánljuk fel az 
összegyűjtött kupakokat. Telepítettünk 
egy kültéri MOL logó formájú kupak-
gyűjtőt is, melyet azok is használhatnak, 
akik nem MOL Petrolkémiás munkavál-
lalók. A szállításban is segítjük a tiszaúj-
városi önkormányzatot, azt a 800 kg ku-
pakot, ami összegyűlt Tiszaújvárosban, 
mi szállítottuk el a belső a diszpécser-
szolgálat járműveivel. A kupakgyűjtés-
hez kapcsolódik egy másik akció is, ha 
összegyűlik egy elszállítható mennyiség, 
kilogrammonként egy-egy fát ültetünk 
a tiszaújvárosi ipartelepen a természet 
megóvása érdekében. A Kungler család 
számára komoly anyagi megterhelést je-
lent kislányuk terápiája, havi 400.000 fo-
rintba kerül Meike kezelése. Az anyagi 
támogatáson túl szívesen vesznek min-
den jellegű információt a Rett-szindró-
máról, hiszen egyelőre ők sem ismerik 
teljes mértékben ezt a súlyos betegséget. 
(facebook: Meike Szebb Jövője)

venna
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A művészt az ember, az emberi lélek foglalkoztatta.

Meike gyógykezelését segíthetjük.

Madár és egy pár „betonkesztyű”.

A tárlatot Kormos Dénes nyitotta meg, köszöntőt mondott 
Mátyás Zoltán és Czikora János, a művelődési központ je-
lenlegi és korábbi igazgatója, valamint a művész özvegye, 
Józsa Jánosné Bíró Mária is szólt a látogatókhoz.



Az ittas járművezetés vezet
Dr. Barkó Tamás a Tiszaújvárosi Já-
rási Ügyészség vezető ügyésze volt a 
vendége a Tisza TV múlt heti műsorá-
nak. Beszélgetőpartnere Ráczkevy Il-
dikó volt, aki egyebek mellett a lakos-
ság nyugalmát leginkább megzavaró 
két tavalyi bűnesetről, a leggyakrab-
ban előforduló bűncselekményekről 
kérdezte.

- Az elmúlt évünk bűnügyi szempontból 
sajnos nem volt eseménytelen, a statisz-
tikák viszont kedvezőek az elmúlt évekhez 
képest. Mit lehet elmondani összegezve az 
elmúlt évről?
- A napokban készül el az ügyészség éves 
beszámolója, ebből, illetőleg a rendőrsé-
gi statisztikai adatok alapján az állapítha-
tó meg, hogy egy elég jelentős csökkenés 
tapasztalható az ügyészségi munka során 
az ismertté vált bűncselekmények, vala-
mint az ismertté vált elkövetők számában.
- A felderítettség és a sikeresen lezárt 
bűnügyek szempontjából mit mutatnak 
a statisztikák? Mennyire volt sikeres az 
ügyészség munkája?
- Eredményes volt mind a két szakterüle-
ten, tehát mind a büntetőjogi, mind pedig 
a közjogi szakterületen. A járási ügyész-
ség váderedményessége az előző évhez 
hasonlóan 100 százalékos. Ez azt jelenti, 
hogy minden egyes benyújtott vádiratunk 
nyomán a bíróság büntetőjogi felelőssé-
get megállapító döntést hozott.

Erőszak és késelés
- Az elmúlt év súlyosabb eseményeiről az 
ügyészség tájékoztatta a helyi sajtót, ez-
által a lakosságot. Mit tudunk most ar-
ról az ügyről, melynél egy román vendég-
munkás tett kísérletet szexuális bűncse-
lekmény elkövetésére egy kislány ellen?
- Még folyamatban van a nyomozás az 
ügyben, jelenleg a szakértői vélemények 
beszerzése, elemzése folyik az elkövető 
letartóztatása mellett. Igazából sokat er-
ről nem tudok mondani a nyomozás ér-
dekeire tekintettel, mert, mint mondtam, 
még folyamatban van az eljárás.

- Volt még egy komoly eset, az a bizonyos 
késelés a Kispéntek sörözőben, ahol el is 
hunyt az egyik áldozat. 
- Ebben az ügyben a megyei rendőr-főka-
pitányság folytatja a nyomozást. A nyo-
mozás irányítását, illetve korábban a fel-
ügyeletét pedig a megyei főügyészség 
látja el. Ez halált okozó testi sértés bűn-
tette és más bűncselekmények miatt fo-
lyik. Itt három elkövető van letartóztatás-
ban azóta. Szintén egy folyamatban lévő 
eljárásról van szó, tehát részletekkel nem 
nagyon tudok szolgálni a nyomozás érde-
keire tekintettel.

Ittasság, drog, 
garázdaság

- Hál’ istennek azért ilyen jellegű cselek-
mények nagyon ritkán fordulnak elő a vá-
rosban. Mik a leggyakoribb bűncselek-
mények?
- Évek óta az ittas járművezetés vezet, és 
ezek száma nem is nagyon csökken. Jel-
lemzőek még a vagyon elleni bűncselek-
mények. A lopások száma évről évre azo-
nos, vagy egy kicsit növekszik, és a ga-
rázdaság talán a harmadik.  Ezek azok a 
közterületi bűncselekmények, amik a la-
kosság biztonságérzetét is negatívan be-
folyásolják. A garázdaság tekintetében 
azért el tudom mondani, hogy ott volt 
egy jelentősebb csökkenés 2020-hoz ké-
pest, ami jó hír. A kábítószerekkel kap-
csolatos bűncselekményekről is szólni 
kell, jelenleg is két kábítószer-kereskede-
lem bűntette miatt folyamatban lévő eljá-
rást felügyel a járási ügyészség. Az egyik 
terhelt egy fiatalember, aki Igriciben a sa-
ját lakásán marihuánát termesztett keres-
kedelmi célzattal és az értékesítést egy 
internetes oldalon hirdette álnéven. Egy 
olasz állampolgár ellen szintén kábító-
szer kereskedelem bűntette miatt van fo-
lyamatban egy nyomozás. Ő 2021 júli-
usában egy közúti ellenőrzés során bu-

kott le itt, Tiszaújvárosban. Előállították 
a rendőrök és ruházatátvizsgálás során 
nagyobb mennyiségű kábítószert találtak 
a ruházatában előre kiporciózva, ami ke-
reskedelmi típusú magatartásra utal. A la-

kóhelyén is volt kutatás, és szintén talál-
tak kábítószereket. Ez az eljárás is még 
folyamatban van, most tettünk előterjesz-
tést a terhelt letartóztatásának a meghosz-
szabbítására.

Szigorúan, jogszerűen
- Említette az ittas vezetést. Milyen bün-
tetési tételekre számíthatnak az ittas jár-
művezetők? Gondolom, hogy itt a pre-
venciónak az is a része, hogy minél sú-
lyosabban büntetik az ilyen jellegű, el-
szaporodott bűncselekményeket, azért, 
hogy visszaszoruljanak egy kicsit.
- Így van. A tiszaújvárosi járásbíróság-
nak a büntetéskiszabási gyakorlata az it-
tas vezetés kapcsán a megyében az egyik 
legszigorúbb. Ezt többször megállapítot-
ta már egyébként a felettes ügyészség is. 
Súlyos pénzbüntetéseket szokott kiszab-
ni a bíróság, és a járművezetéstől eltiltás-
nál is szigorú gyakorlatot folytat. Egy év 
6 hónap alatti járművezetéstől eltiltással 
nem nagyon találkozunk.
- Miskolcról érkezett a vezető ügyészi 
székbe. Gondolom voltak célkitűzései, 
amiket szeretett volna megvalósítani. Mi 
minden sikerült mostanra ebből? 
- Egyrészt, amit már említettem, a vá-
deredményesség, ami az ügyészségi szer-
vezetben egy fontos mutató. Erre tényleg 
büszkén tudok hivatkozni. Egy másik cé-
lom volt, hogy jó legyen az együttmű-
ködés a kollégákkal. Egy nagyon felké-
szült és tapasztalt vezetőügyészt, Molnár 
Tibor urat követve volt bennem drukk, 
hogy mennyire tudok megbirkózni ezzel 
a feladattal, de úgy tűnik, hogy sikerült 
és eredményesen tud működni az ügyész-
ség mindkét szakágban. Ehhez persze el-
engedhetetlen a kollégáimnak a szorgal-
ma és a hozzáállása, ami kifogástalan 
évek óta. Egy rossz szót nem tudok rá-
juk mondani.
- Mik a célok, a tervek erre az évre?
- Igazság szerint ezt szeretnénk folytatni, 
ezt az eredményes munkát. A vádemelé-
sek kapcsán törekszünk a szakszerűség-
re, és hogy jogszerűek legyenek az eljá-
rások, a rendőrségi nyomozások.

Vásároljon 
és voksoljon!

Idén is 700 ezer forinttal támogatja a Tesco a helyi közös-
ségeket. A pénzt az áruház adja, a szavazatokat a vásárlók, 
akik a pénztárnál kapnak egy zsetont minden vásárlás után. 
Ezt a boltban kihelyezett urnákba kell bedobni annak, akit 
támogatni akarunk. 

Az idén hárman vannak versenyben, a Csegei Nyugdíjas Egye-
sület közösségi virágültetésre, Vatta település játszótérépítés-
re kér támogatást, és egy tiszaújvárosi szervezet, a Tisza-szige-
ti Csónakkikötő Egyesület egy nyári hulladékgyűjtő közösségi 
programra pályázik.
- Tavaly is megtartottuk ezt a rendezvényünket, nagy sikerrel. 
Sokan eljöttek, hogy lehalásszuk a szemetet a Tiszáról, irgal-
matlan mennyiségű szemét érkezik a folyó felső szakaszáról - 
nyilatkozta Karsza Péter, az egyesület elnöke. - Valaki csóna-
kokban ülve gyűjtötte, míg mások a parton, a szárazföldön szed-
ték a szemetet. Idén jön a folytatás, hiszen a szemét termelődik 
folyamatosan, a projekthez szeretnénk pénzt és támogatást kap-
ni. A figyelemfelkeltés az elsődleges célunk. A hulladékgyűj-
tő közösségi napon ismét lehet csónakázni és közben szemetet 
gyűjteni, és egyéb hasznos kísérőrendezvényt tervezünk, ahol 
ismeretekkel látjuk el a partra érkezőket a folyó szennyezettsé-
gének mértékéről, és arról, hogy mit tehetünk ez ellen. Fontos 
a környezettudatosság növelése, és kiemelten kezeljük a fiata-
lokat, azt, hogy szembesüljenek ezekkel az állandó problémák-
kal, és hogy ezért folyamatosan tenni kell. Természetesen az el-
ső helyre startolunk, hiszen az 400 ezer forint, de a kisebb ösz-
szegnek is örülni fogunk. Olyan infrastruktúrát és eszközöket 
szeretnénk vásárolni, hogy a szigetre érkezőket méltó körülmé-
nyek közt tudjuk fogadni. Az első alkalommal több, mint 100-
an voltak, ha nagyobb létszám érkezik, azt nehezebb kezelni, 
ezért kihelyezhető pavilonokat állítanánk fel, ahol a kiegészítő 
rendezvényeket tartanánk. Előadókat hívnánk, akik profik ezek-
ben a témákban, illetve az ideutazásuk költségét is finanszíroz-
hatnánk - nyilatkozta Karsza Péter, a Tisza-szigeti Csónakkikö-
tő Egyesület elnöke.
Ez már a tizedik alkalom, hogy a Tesco segíti a helyi közössége-
ket. A legtöbb szavazatot kapó első helyezett 400 ezer forintot, a 
második 200, a harmadik 100 ezer forintot kap az áruháztól ál-
mai megvalósításához. Szavazni, illetve a zsetonokat bedobni 
február 13-ig lehet a tiszaújvárosi Tescoban elhelyezett urnák-
ba. Eredményhirdetés február végén lesz. 
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Szépen gyűlnek a zsetonok.

A csónakkikötősök tavaly is lehalászták a szemetet.

Dr. Barkó Tamás

Változatlanul sok az ittas járművezető.     (Illusztráció)

A halálos késelés helyszíne. 

„A járási ügyészség váderedmé-
nyessége az előző évhez hason-
lóan 100 százalékos. Ez azt je-
lenti, hogy minden egyes benyúj-
tott vádiratunk nyomán a bíró-
ság büntetőjogi felelősséget meg-
állapító döntést hozott.”



Családi barkácsdélután a gyermekkönyvtárban
Két hónap eltelte után ismét egy kézműves 
foglalkozás, a „Családi barkácsdélután” al-
kalmával volt szerencsém újra megtapasz-
talni, hogy micsoda örömöt okoz az alkotás. 
Bár én ezúttal is csak szemlélőként vettem 
részt a városi könyvtár programján, a bol-
dog gyermekarcok, a büszke édesanyák és 
az elégedetten mosolygó oktatók láttán egy 
másodpercig sem éreztem, hogy unatkoz-
nék. Akárcsak tavaly novemberben, most 
is Barnóczki Ulrikét kérdeztem a gyermek-
részleg fejlődéséről, a foglalkozásokkal kap-
csolatos teendőkről és a hivatásához fűződő 
érzéseiről.

- Első találkozásunk idején könyvborítóból ké-
szítettek zárható dobozt a felnőttek. Mit alkot-
nak ma a gyerekek az anyukák segítségével?

- Kaktuszt és kígyót készítünk papírból. Egy-
részt azért választottuk ezeket a feladatokat a 
kolléganőmmel, Oroszné Grebely Zsuzsan-
nával, hogy hozzunk egy kis meleget a hideg 
télbe. Szerintem mindannyian nagyon várjuk 
már a kellemesebb időt. Másrészt az elmúlt 
időszakban a mesterséges anyagokból készült 
csillogó, villogó tárgyak álltak a foglalkozások 
középpontjában, ezért úgy gondoltuk, hogy ma 
egy kicsit kivisszük a természetbe az érdeklő-
dőinket.
- A természetbe, amely itt, a gyermekkönyvtár-
ban is fontos szerepet játszik. Már november-
ben megragadta a figyelmemet az a szép és gi-
gantikus falfestmény, előtte a függőfotellel. El-
mesélné a „kuckó”történetét?
- Az ott az ifisarok. 2020 őszén az Országos 
Könyvtári Napok alkalmából meghirdettünk 
egy rajzpályázatot diákok számára, Milyen-
nek képzeled el a jövő könyvtárát? címmel. A 
beküldött rajzokon megjelenő elemeket pedig 
próbáltuk beilleszteni abba a sarokba. Nagyon 
sok pályamunkán szerepelt a fa és a függőfo-
tel. A fát én festettem, az 1% - os adófelaján-
lásokból pedig a függőfotelt is sikerült meg-
vennünk. Tehát maga a koncepció teljes egé-
szében a fiatalok fantáziáját dicséri, akiket ar-
ról is megkérdezünk majd, hogy mi legyen a 
neve annak a saroknak. Szeretnénk az iskolá-
sok kedvében járni és egy olyan közösségi te-
ret biztosítani számukra a könyvtárban, amely 
nem csupán a közös tanulásra alkalmas, ha-
nem egy kellemes találkozóhely is lehet, ahol 
jól érezhetik magukat és akár új barátokat is 
szerezhetnek.
- Általában otthon készülnek fel a foglalkozá-
sokra?
- Itt, a munkahelyen készülünk fel minden al-
kalomra. Egyébként a kicsiknek nehéz meg-
tervezni egy ilyen kreatív foglalkozást, úgy 
kitalálni egy feladatot, hogy az óvodás is ké-
pes legyen teljesíteni, de egy negyedik osztá-
lyosnak se legyen nagyon könnyű, hiszen ak-

kor unatkozna, és nem lelné örömét az alkotás-
ban. Mindig előre kell dolgoznunk, most pél-
dául sablonokat készítettünk, így gondoskod-
va arról, hogy beleférjen az időnkbe a tárgyak 
elkészítése. Láthatja is, ahogy éppen a for-
mák kivágásával foglalatoskodnak a gyerekek. 
Leginkább ragasztással és vágással kapcsola-
tos feladatokat lehet nekik adni, mert ők még 
kicsik. Öröm nézni, ahogy együtt alkotnak a 
szüleikkel.
- Engem az is örömmel tölt el, hogy milyen 
nagy odaadással foglalkozik a picikkel.
- Nagyon-nagyon szeretem őket. Nekem csak 
egy gyermekem van, és ezeken a foglalkozá-
sokon tulajdonképpen az anyai ösztöneimet is 
kibontakoztatom. Szerintem ezt érzik is a ki-
csik, mert sokszor meglepnek apró, személyes 
ajándékokkal. Például rajzokkal, amelyekre 

még a nevemet is ráírják. Szívet melengető ér-
zés, hogy nem csak visszajárnak a foglalkozá-
sainkra, hanem még a szabadidejük egy részét 
is arra áldozzák fel otthon, hogy örömöt sze-
rezzenek nekem. Amikor Szakáldon voltam 
könyvtáros, a fülembe jutott, hogy az aprósá-
gok azért vettek részt rendszeresen a kézmű-
ves programokon, mert úgy érezték, hogy nem 
egy klasszikus értelemben vett pedagógusként 
viszonyultam hozzájuk, hanem a barátjukként. 
Ma sincs és nem is lesz ez másként. Az elmúlt 
három évben, mióta Tiszaújvárosban dolgo-
zom, ugyancsak kialakult már egy állandó kis 
csapat, amelyet a pandémia által okozott ne-
hézségek ellenére igyekszem, igyekszünk egy-
ben tartani. Várjuk sok szeretettel az újonnan 
érkezőket is!

Ördögh István

Amikor szárnyra kel a képzelet
Mintha színes madarak lepték volna el a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár földszintjét. 
Kurucz Klaudia, egykori tiszaújvárosi lakos 
képeinek fő témája a madarak, a természet. 
Az ő alkotásaiból nyílt kiállítás.

A műkedvelő festő először harminchárom éve-
sen fogott ecsetet a kezébe, amikor műköröm-
építőként dolgozott. Ekkor sajátította el az ak-
ril- és akvarell technikákat. Néhány évvel ké-
sőbb kezdett el a körmök helyett vászonra és 
akvarellpapírra alkotni, melyekre azóta is lel-
kesen festi sokszínű képeit. Megtudtuk tőle, 
mennyire szereti Tiszaújvárost, ahova sok szép 
gyermekkori emlék fűzi és arról is beszélt, mit 
jelent kiállításának címe.
- Itt nőtt fel Tiszaújvárosban?
- Én abszolút tiszaújvárosi lánynak tartom ma-
gam, hiszen csecsemőkoromtól itt nevelked-
tem egészen tizenhat éves koromig. Itt jártam 
óvodába és a kettes számú általános iskolába, 

a későbbi Lorántffyba. Később azonban elköl-
töztünk, a szüleim viszont maradtak a régió-
ban. Nagyon kötődünk a városhoz, nagyon sze-
retjük. Ha itt vagyunk a szüleimnél, rendszere-
sen eljövünk a városba, sokat járunk a strand-
ra is.
- Mindig is vonzotta a festészet?
- Igen, mindig érdekelt a művészi pálya, vi-
szont csak 2018-ban vettem először a bátor-
ságot arra, hogy egy akvarellpapírra kipróbál-
jam az akvarellfestést. Akkor a zsámbéki rom-
templomot választottam, ami egyhetes kemény 
munkával, napi 4-5 óra festéssel sikerült. 2019 
őszén a férjem beíratott egy híres festőművész 
négyalkalmas olajfestészeti tanfolyamára, ott 
ismerkedtem meg a technikákkal és az alapok-
kal, azóta festek.
- Több festési technikát is használ, van kedven-
ce?
- Az abszolút kedvencem az olaj, ez egy las-
sabb technika. Ha egy lendülettel készítem, ak-
kor jobban tudom mosni a színeket, lehet ve-

le játszani. A réteges festési technikával felvi-
szem az alapokat, majd várok 7-10 napot, amíg 
megszárad. Ez után újabb rétegeket kenek rá, 
ezt gyakorlatilag a végtelenségig lehet folytat-
ni. Az akril egy gyorsan száradó technika, mert 
ez vizes alapú. A másik kedvencem az akvarell, 
mert azzal nagyon szépen, színesen és gyorsan 
lehet dolgozni, ennél akvarellpapírra készülnek 
a képek.
- A kiállítás címe „Szárnyra kelt képzelet”. Ez 
önt jellemzi?
- Több okból született ez a cím. Egyrészt azért, 
mert a képeimnek egyik főszereplői a madarak, 
nagyon csodálom őket. Impulzív személyiség 
vagyok, nagyon sok színt használok, keverem 
azokat, imádom az élénk színeket. A madárvi-
lág tökéletes, hogy ezt kiéljem és megvalósít-
sam. A madarakhoz pedig a szárnyalást köt-
jük, a szabadságot. Másrészt az én képzeletem 
mindig szárnyal, mindenről, ami minket körbe-
vesz, a világról, a természetről, az állatvilágról. 
Végül pedig remélem, hogy aki megnézi a ké-
peimet, annak is megmozdul a képzelete.

A tárlaton Klaudia férje, Bödör Zoltán köszön-
tötte a látogatókat, megnyitó beszédében sokat 
mesélt a feleségéről. Mint mondta, nagyon szí-
nes az a világ, amit Klaudia teremt, a mai napig 
rácsodálkozik az alkotásaira. 
- Jól érzem, hogy ön Klaudia férjeként a legna-
gyobb rajongója is?
- Igen, rajongója, csodálója vagyok, és szem-
tanúként is érdekes azt megélni, hogyan készül 
el egy kép, hogyan születik meg maga az ötlet. 
Szerintem saját magának is egy önfelfedező út 
ez az egész, a manualitás és kreativitás min-
dig jellemezte Klaudiát. Aztán egyszer csak 
így felnőtt korában valóra vált egy gyerekko-
ri álom. Nagyon egyéni a feleségem stílusa, ő 
egy kísérletező művész. Nagyon sok mindent 
kipróbált már, a festőkéstől kezdve különböző 
technikákon át, többféle papíranyagig. Egyelő-
re keresi önmagát, nagy rajongója a színeknek. 
Ő felnőttként kezdte ezt megtanulni, és nagyon 
kíváncsi vagyok, hova fog eljutni, mert szerin-
tem még ő maga sem tudja.

venna

6. � Kreatív 2022. január 27.

A magyar kultúra napi programsorozat harmadik kiállítása február 26-áig látható.

Kurucz Klaudia

Öröm nézni, ahogy együtt alkotnak a gyerekek szüleikkel - mondja Ulrike, aki igyekszik ba-
rátként, és nem pedagógusként viszonyulni a kicsikhez.

Barnóczki Ulrike három éve dolgozik Tisza-
újvárosban, és már kialakult egy kis csapat 
körülötte.



Január 27., csütörtök 
18.00 HétHatár:  Választási kisokos - Járványhelyzet - 

SZÉP-kártya - Felvételi eredmények - Brassai fejlesztés - 
Tesco gyűjtés - Kupakgyűjtés Meikének - 

Szárnyra kelt képzelet - Kosár összefoglaló  
18.15 Hétről-Hétre: Életet mentett a szénmonoxid jelző  - Vi-
gyázat, adathalászok! - Figeczky Bence, mestersége színész - 

Újévi koncert sztárvendégekkel - Erdei Zsolt „Madár”
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 28., péntek
18:00 B4 híradó

Január 31., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 

-  Újpest MT bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvé-
telről  

Február 2., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Értékmentés - Készül az 

évkönyv - Beszédíró pályázat - Mecénás -  Sport 
18:15 Hétről-Hétre: A sport pszichológiája - Újévi koncert - 

Fókuszban Tiszaújváros új rendőrkapitánya - Sport 

A Tisza TV műsora

Szakmája fodrász, mestersége színész
Három éve tagja a Tatabányai Jászai 
Mari színháznak, előtte a szegedi Nem-
zetinél volt egy évadot, gyakorlati éve-
it a Radnótiban töltötte Budapesten, 
majd a Latinovitsban Budaörsön. Ját-
szott még a Jurányiban, az Átriumban 
és amire önök is biztos emlékeznek, a 
Derkóban. Igaz, akkor még tizenéves 
gimnazista volt az Eötvösben. A tiszaúj-
városi Figeczky Bence akkor még csak 
sejtette, hogy mit akar, az érettségi évé-
ben viszont már tudta is, hogy színész 
akar lenni.  Nem csak akart, lett is.
 
- A kultúracsinálók ünneplik a kultúrát, 
a kultúra napján foglalkozol ezzel az ün-
neppel? 
- Egy kicsit ez olyan számomra, mint az 
Anyák napja. Tudod, hogy aki anya, an-
nak ez egy mindennapos dolog, és ezen 
az ominózus napon, akinek kontaktu-
sa van az anyjával, az megemlékezik ró-
la, megünnepli, felköszönti. Egy kicsit ezt 
érzem a kultúrával kapcsolatban, hogy ne-
künk ez igazából a mindennapjaink része.
- Te hogy ünnepled a kultúrát, elmész egy 
jó színházba?
- Nem. Általában vagy egy előadás, vagy 
egy olyan program mindig van, ami ezt 
megünnepli, mi pedig ott vagyunk, ben-
ne vagyunk.  

- Mint kultúrafogyasztó, neked melyik a 
fogadra való falat? 
- Igazából a színház ilyen szempont-
ból egy jó olvasztótégely, mert minden, 
ami kultúra, illetve művészeti ág, az ben-
ne van. A képzőművészettől a zenén át 
a színművészetig és az irodalom, szóval 
minden, de szerintem a kultúrának a szín-
ház a csúcsa. Engem nagyon sok min-
den érdekel, ezért mindenbe belecsipke-
dek, egyszerre egy csomó könyvet olva-
sok, egy csomó sorozatot kezdek el. Min-
dig megvan, melyik filmet fogom meg-
nézni, melyik kollégát fogom megnézni 
színházban. Nincs, ami teljes mértékben 
bekebelez, hanem minden érdekel, és így 
fogyasztok mindent.
- Bence, te hogy keveredtél erre a pályá-
ra?
- Általánosba az Aranyban jártam, ami 
akkor rajztagozatos volt, úgyhogy ez ka-
pásból megalapozta, hogy mi fog érdekel-
ni, vagy mi köt le igazán. Pályaválasztás-
kor nagy bajban voltam. Nem voltam jó 
tanuló, nem szerettem tanulni, de amikor 
dönteni kellett, gyakorlatilag a ménesgaz-
dától a grafikusig minden érdekelt, de úgy 
igazán semmihez se értettem. El kellett 
gondolkodnom, hogy mi az, amit el tudok 
képzelni egész életemre, és mi az, amibe a 
legtöbb minden megtalálható, ami engem 
kielégíthet. Abban biztos voltam, hogy 
valami produktív dolgot kell csinálnom. 
Nem vagyok az a típus, aki leül egy szá-
mítógép elé és 8 órát ott tölt, aztán leteszi 
és kész. Én csapatban szeretek dolgozni, 
szeretem, ha rögtön van valami eredmé-
nye annak, amit csinálok, arra van vala-
milyen visszajelzés. A másik, hogy én ne-
hezen kelek reggel, viszont nagyon soká-
ig fent tudok maradni, szóval még ebben 

is gondolkoztam, hogy mi az, ami az én 
napi ritmusomat nem rúgja szét. Mi tízkor 
kezdünk próbálni, akkor más már lassan 
az ebédszünetére készül, nekünk akkor 
kezdődik a nap, viszont én éjfél után érek 
haza és akkor még nem tanultam szöve-
get, meg semmi olyat nem csináltam, ami 
felkészít a következő napra.
- Emlékszem rád régről is, hiszen a Club 
’96-ban diákszínjátszóként is láthattunk 
Olasz Gyula és Bali Istvánné társulatá-
ban.   
- Igen, a gimiben, és mindig arra lyukad-
tam ki, hogy ez az, ami igazán érdekel, vi-
szont nem készültem fel a felvételire. Az-
tán választottam egy biztonsági szakmát, 
miközben tanulhatok és felkészülök a fel-
vételire, és így esett a választásom a fod-
rászatra. Végül is az is képzőművészet, 
ráadásul emberek közt vagyok, beszélhe-
tek, kreatív lehetek, és így ezt a szakmát 
meg is szereztem.

- Gyakoroltad valaha? 
- Nem, a gyakorlaton túl nem, viszont a 
mai napig én nyírom a családot, baráto-
kat, úgyhogy így van némi gyakorlatom. 
Visszatérve a színészlétre, a színész szak-
mát Gór Nagy Mária tanodájában tanul-
tam, aztán a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen.  
- Sok tehetséges tiszaújvárosi fiatal kezd-
te diákként a Derkó színpadán, és ma töb-

ben is színházakban játszotok, filmeztek, 
napi sorozatokban szerepeltek. Bakonyi 
Csilla, Réti Adrienn, Vizi Dávid, csak né-
hány, aki innen indult. Tartod valakivel a 
kapcsolatot, játszottatok már egy színpa-
don? 
- Vizi Dávid a korosztályom, vele együtt 
színjátszóztunk, és egy időben is jártunk 
az egyetemre, ő alattam járt és a Kato-
na József színházba ment, ahol az én volt 
osztályfőnököm az igazgató. Napi szin-
ten nem, de tartjuk a kapcsolatot, tudunk 
egymásról. Előadását is néztem már, illet-
ve itt van a kolléganőm, Bakonyi Csilla, 
akivel többször is játszottam már egy da-
rabban.  
- Ha Tatabánya felé járnék, melyik előa-
dásra vegyek jegyet, ha téged szeretnélek 
megnézni?
- A pandémia megkavarta az életünket, 
de több is van.  Ami biztosan fut az a 10 
című előadás Tatabányán, aztán a Valahol 
Európában, amiben Ficsúrt játszom, és 
most próbáljuk az Illatszertárat, aminek 
februárban lesz a bemutatója.
- A szüleidnek bérletük van a színházatok-
ba?
- Igen, ők mindig jönnek, büszkék, de 
kritikusak nagyon, szóval úgy büszkék, 
hogy közben a legnagyobb kritikusa-
im. Jó szemük van hozzá(m), régóta né-
zik, amiket csinálok, láttak már jó és rosz-
sz előadásokat, és engem is láttak már jó-
nak és rossznak is, szóval mérvadó az ő 
kritikájuk és a húgomé, meg a barátnőmé 
Gittáé, ők mindig élesen meglátják a dol-
gokat. Büszkék rám mindannyian. Igazá-
ból a szüleimnek az volt a célja, hogy csi-
náljak azt, amit akarok, csak szeressem. 
Nem terelgettek célzottan, mint sok más 
szülő teszi a gyermekével, mert ők úgy 
gondolták, hogy olyan irányba indultam 
el, amiről ők pontosan tudták már, hogy 
az lesz az én világom. 

berta

ÖTÓRAI TEA
PROGRAMVÁLTOZÁS!

Tisztelt Közönségünk!

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. január 27-ére 
(csütörtök) meghirdetett „Nidodogs” Nagy Ildikó előadása 
betegség miatt ELMARAD!

HELYETTE: Bócsi Attila, a Borsod Dogsport Kutyaisko-
la tagja bemutatóval egybekötött előadást tart a kutyabará-
tok részére. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Derkovits Művelődési Központ

Tisztelt Közönségünk!

Kérjük, hogy a 2022. január 22-ére,
a CSOPORTTERÁPIA című előadásra 

megvásárolt belépőjegyeiket 
2022. február 3-ig váltsák vissza 

a jegypénztár nyitvatartási idejében! 
A későbbi időpontban bemutatandó előadásra 
a megvásárolt belépőjegyek nem érvényesek!

Megértésüket köszönjük!

Derkovits Művelődési Központ

Szárnyaszegettek

2022. január 27. Kultúra � 7.

Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője 
volt a vendége a városi könyvtár Publicafe „Szárnyaszeget-
tek hősei” című rendezvényének.

Figeczky Bence

A színház egy olvasztótégely, minden benne van.

A Valahol Európában Ficsúrjaként (középen).

„El kellett gondolkodnom, hogy 
mi az, amit el tudok képzel-
ni egész életemre, és mi az, ami-
be a legtöbb minden megtalálha-
tó, ami engem kielégíthet. Abban 
biztos voltam, hogy valami pro-
duktív dolgot kell csinálnom.„



Pénzügyi és számviteli 
csoportvezető munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi és számvi-
teli csoportvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-
re szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományok területén szerzett szakképzettség és mérlegképes 
könyvelői képesítés
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent: 
- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői-, vagy a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségve-
tési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai tapasztalat
- szerepel az Szt.151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkezik a tevékenység el-
látására jogosító engedéllyel

Feladatok: 
• vezeti a pénzügyi-számviteli csoportot, szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport dolgozóinak 
munkáját
• könyvviteli, számviteli feladatok elvégzése

Bérezést az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak 
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcs bizonyítványt ,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni a 19/2022. iktatószámot

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban le-
het.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Szociális segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályáza-
tot hirdet 2 fő részére óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és 
Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. §.

A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés. 

Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alap-
ellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó 
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 10/A. § alapján,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/
állásajánlatok (a honlap alján található),
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok nem állnak fenn.

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

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben 
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 303-1/2022., valamint a munkakör megne-
vezését: óvodai, iskolai szociális segítő. 

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

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 11.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. február 18.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös 
telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 303-1/2022. azonosító számon 
2022. január 26-án jelenik meg.

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 

ügyfélszolgálatának és jogi ügyfélfogadásának
nyitvatartási ideje 

2022. február 7-étől a következőképpen változik:

Ügyfélszolgálat és pénztár

Hétfő: 7:00 - 14:45
Kedd: zárva

Szerda: 7:00 - 19:00
Csütörtök: zárva

Péntek: zárva

Jogi ügyfélfogadás

Hétfő: 9:00 - 12:00
Szerda: 9:00 - 15:00

Az online ügyintézéshez szükséges információkat megtalálják honlapunkon 
az ügyfélnyomtatványok között.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

2022. február 1-jétől bérleti üzemeltetésre meghirdeti 
a tulajdonában álló, Tiszaújvárosi Sportcentrumban 

található 2 db büfét.
1. büfé: 
83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű, ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 
128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű, ún. „rendezvény büfé”

A büfék helye: 
Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Benyújtási határidő: 2022. január 31.

A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses kötele-
zettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhetőségeken kérhe-
tőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030

A Tiszaújvárosi  Krónikában  

is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

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

+36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

8. � Közlemények 2022. január 27.

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-

nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-

ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 



A tiszaújvárosi háziorvosi praxisok COVID-19 elleni oltóanyaggal történő oltásának ütemezése

Háziorvosi praxis megnevezése Oltást végző orvos neve Oltási nap Oltás időpontja Oltás helyszíne
II. számú háziorvosi körzet
IV. számú háziorvosi körzet

Dr. Szabó-Maák Sándor
Dr. Csémi György

2022. január 28. (péntek) 14-18 óra Háziorvosi rendelő
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 13.

II. számú háziorvosi körzet
IV. számú háziorvosi körzet

Dr. Szabó-Maák Sándor
Dr. Csémi György

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Fiziko- és Balneoterápiás Részleg
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2.

Pályázat civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára. 

A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti rendezvényeit tá-
mogatja, valamint az érintett szervezetek 2022. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyez-
te, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
 Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint 
szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében találha-
tó - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos 
önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szol-
gálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 
erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon 
nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyom-
tatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www.
ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
 
A benyújtás határideje:
2022. február 4.
 
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2022. márciusi ülésén dönt. 
 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben 
szerepel a támogatásra biztosított összeg, a kiutalás feltételei, a felhasználás célja és határide-
je, az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-
032, 548-066

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. február
Január Helye Ideje Kinek a részére

27. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
28. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban étkező
31. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező

Február
01. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
02. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező
07. hétfő Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 "Esély" Napközi otthon
08. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 9.00 

és 15.00 - 
16.00

Bölcsődés gyerek 
és alkalmazott befizetés

09. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
10. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befize-

tés
Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00 -12.00 Szociális étkezés

14. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott 

befizetés
16. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

étkezés megrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

22. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés 
és alkalmazott étkezés megren-
delés

23. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-

vány óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

24. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező

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

Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a 
térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

2022. január 27. Közlemények � 9.



HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?
 
Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg ha-
tására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás mi-
att jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. 
 
Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének 
fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő 
javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fo-
kozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek.
 
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illesz-
kedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig 
lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a 
beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
 
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk 
el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt.
 
Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
 
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, aján-
latos külön hőszigetelésről gondoskodnunk.
 
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás, ellenőrzés előtt célszerű az 
aknáról ellapátolni a havat.
 
Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmé-
rők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablako-
kat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. 
 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a köz-
műalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy el-
leni védelme a lakóközösség feladata. 
 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyí-
lászáróinak épségéről.
 
Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, 
mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a 
problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
 
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve nem kellően szigetelt vízvezetékek, 
kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell 
végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény 
cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész té-
len szivároghat a víz.
 
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az 
ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánla-
tos majd üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelen-
tősen károsíthatja a szerkezeteket.
 
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a 
hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és néz-
zük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol szivárgás 
lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrá-
sát és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta 
egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.
 
Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen 
hívható telefonszámon (06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser@ervzrt.hu).
 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT

10. � Hirdetések/Közlemények 2022. január 27.



Messze volt tőlünk Sopron
KOSÁRLABDA. A bajnokság 17. for-
dulójában a SMAFC vendégeként lé-
pett pályára a Phoenix KK. Az öt „A” 
csoportos játékossal kiálló ellenféllel 
szemben kevés esély volt az áhított győ-
zelemre, s ez be is igazolódott. A tisza-
újvárosiak csak a negyedik negyedet 
hozták, s már annak is örülhettek, hogy 
a soproniak 100 pont alatt maradtak.

SMAFC 1860 KA - Phoenix KK
99-77 

(28-16, 18-14, 31-23, 22-24)

Játékvezetők: Esztergályos Róbert, Föl-
desi Ádám, Csák Máté Károly.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (7/3), Bán Tibor (19/12), 
Gerőcs Roland Bálint (15/3), Jordan And-
rews (19), Asszú Ádám (4). Csere: Hajdu 
Boldizsár (3), Frikker Marcell (4), Tas-
kó István (-), Szabó Norbert (4), Mol-
nár Bence (-), Kovács Zoltán (2). Vezető-
edző: Siska János.
A mérkőzés nem indult biztatóan, a Sop-
ron egy 12-0-s rohanással nyitotta meg a 

találkozót, a Phoenix pedig csak a negye-
dik perctől jutott pontokhoz. Bár a ven-
déglátók tizenhat ponttal is vezettek (26-
10), végül visszaállt a tizenkét egységnyi 

különbség az első negyed végére (28-16).
A második etap jórészt kiegyenlített küz-
delmet hozott. Sokat hibázott mindkét fél, 
hasonlóan gyűltek a pontok, ám végül a 
SMAFC csak megtoldotta még négy egy-
séggel a korábbi különbséget. A félidőben 
tehát tizenhat pontos lemaradással kellett 
számolni (46-30).
Egy nagyon jó harmadik negyed kellett 
volna ahhoz, hogy visszahozzák az esé-
lyeket az újvárosiak, ám ezúttal is a há-
zigazdák fölénye érvényesült. A játékrész 
derekán először érte el a különbség a húsz 
pontot, amit ideiglenesen sikerült még 
leszorítani, a záró felvonásra mégis hu-
szonnégy pontos lett a lemaradás (77-53).
A negyedik etap hiába hozott kitartó küz-
delmet és több esetben is szép megoldá-
sokat, a Sopronnak mindenre volt vála-
sza. A meccs hajrájában egyre inkább si-
etségre, kapkodásra kényszerült a Phoe-
nix, így a hibák is szaporodtak, végül 99-
77-es vereség lett a vége.
Jordan Andrews egy szép dupla-duplá-
val és a találkozó egyik legjobb teljesít-
ményével zárta a mérkőzést (19 pont, 11 
lepattanó, 4 kiharcolt fault). Mellette szé-
pen termelte a pontokat Bán Tibor (19/12 
pont, 2 lepattanó, 2 szerzett labda, 2 asz-
sziszt, 2 kiharcolt fault) és Gerőcs Bálint 
is (15/3 pont, 5 lepattanó, 1 szerzett lab-
da, 1 assziszt, 2 kiharcolt fault, 1 blokk).
Farkas Dávid: Először is szeretném meg-
köszönni a fiúknak, hogy a mai napon 
megbízott vezetőedzőként elfogadtak, 
úgy gondolom igazi csapatként funkcio-
náltunk negyven percen keresztül. Örü-
lök, hogy mindenki hasznosan töltötte 
perceit a pályán és sikerült egy nagy győ-
zelmet aratnunk. 
Siska János: Gratulálok a Sopron csapa-
tának. Úgy gondolom, hogy alsó poszton 
nagyon jól kihasználták az előnyeiket.

Kis kenguruk nagy ugrása
A Kenguru Kupa legutóbbi fordulójában a Szerencsi VSE és a Miskolci Sportiskola 
Vadmacskák csapataival küzdött meg a Phoenix a borsodi megyeszékhelyen. A tor-
nán szép játékkal nyerték mindkét meccsüket a 11 éves kenguruk.

Phoenix - Szerencs: 59-31 (20-4, 8-15, 13-8, 18-4), 
MISI Vadmacskák – Phoenix: 38-73 (14-20, 12-13, 8-20, 4-20)

Fejes Anita edző: A Szerencs elleni mérkőzés során az első negyedben meggyőző és 
lendületes játékkal tizenhat pontos előnyre tettünk szert, de ez a második negyedben 
leolvadt. Kicsit változtatva a négyesek szerkezetén, a második félidőben szerencsé-
re mindkét negyedben kiegyensúlyozottabb teljesítményt, fegyelmezettebb védeke-
zést mutattunk és egyértelművé tettük az eredményt. A Vadmacskák ellen az előző 
meccshez hasonlóan a magabiztos első negyedes vezetés után a második negyedet 
lényegében egálra hoztuk, de a második félidőben mozgósítani tudtuk tartalékain-
kat, és a szerzett labdákat is kosárra tudtuk váltani, így kiharcoltuk a feljutást az A 
csoportba. Külön szót érdemel Tóth Csaba, Imre Botond és Nagy Soma játéka, akik 
kiemelkedő teljesítményt mutattak a mai napon.

Foghíjas felkészülés
LABDARÚGÁS. Nem sikerült az FC Tiszaújváros szobosz-
lói kirándulása a múlt szerdán. A műfüves pályán és hideg 
időben rendezett felkészülési mérkőzés vereséggel zárult. A 
hétvégi putnoki vendégszereplés pedig - tekintettel a sok hi-
ányzóra - elmaradt.

A tiszaújvárosi keretben játékosmozgás nem történt, de sok volt 
a hiányzó. Vasilijevic sérülés, Herceg, Pap, Bussy, Horváth, Ma-
halek, Nagy, Molnár M., Lőrincz betegség miatt nem léphetett 
pályára a bajnokságban közvetlenül előttünk, a negyedik helyen 
álló Hajdúszoboszló ellen, melyet az őszi pontvadászat során - 
ugyancsak idegenben - sikerült legyőzni. Most nem.
Pedig jól kezdett az Újváros, Bartusz hamar vezetést szerzett, 
de a hazaiak többet kezdeményeztek. Ennek megfelelően előbb 
egyenlített, majd a vezetést is megszerezte a Hajdúszoboszló, de 
kontrákból voltak lehetőségei a vendégeknek is. 
A második játékrészben változott a játék képe, határozottabban 
játszott az Újváros, kiegyenlítettebb lett a mérkőzés. Több gól 
azonban nem esett, csak az a tiszaújvárosi találat, amit a játék-
vezető - vitathatóan - les címén nem adott meg.

Hajdúszoboszló - Tiszaújváros
2-1 (2-1)

Gól: Bartusz
Tiszaújváros: Galambvári, Bocsi, Gelsi, Lehóczki, Tóth S., 
Gönczi, Géringer, Vitelki, Erős, Bartusz, Gottfried. Vezetőedző: 
Vitelki Zoltán
Cserék: György K., Molnár D., Kundrák, Benke
Szombaton a Putnok gárdájával játszott volna az együttes, a sok 
hiányzó miatt azonban ez a meccs elmaradt, helyette edzést tar-
tottak a még talpon lévőknek.
Mindkét csapatnál sok volt a hiányzó, így elmaradt a DEAC el-
leni szerdai meccs is. Jelenleg kérdéses a szombati mérkőzés is 
a Jászberény ellen. A felkészülési mérkőzések sora február 6-án 
vasárnap zárul a tervek szerint. Ekkor 13 órától a Kisvárda II-őt 
fogadja a TFCT.

Fogyókúrára fogják a másod- és harmadosztályt
LABDARÚGÁS. Az MLSZ elnöksége elfo-
gadta a 2022-2023-as bajnoki és kupa-ver-
senykiírásokat, illetve meghatározta a ver-
senynaptárat.

Az OTP Bank Liga lebonyolításában nincs je-
lentős változás, továbbra is 12 csapattal, három 
forduló lejátszásával július utolsó hétvégéjén 
rajtol, egy időben a másodosztállyal, amely két 
lépcsőben előbb 18, majd 16 csapatos formá-
ban folytatódik. A szezont az őszi katari világ-
bajnokság mellett az is befolyásolja, hogy jö-
vő tavasszal több magyarországi pályán U17-
es Európa-bajnokságot, a Puskás Arénában pe-
dig Európa-liga döntőt rendez a szövetség.
Az MLSZ elnöksége továbbra sem tett le az 
OTP Bank Liga létszámának növeléséről. En-
nek feltétele a már végbement infrastrukturális 
fejlődés és pénzügyi stabilitás mellett az aka-
démiai munka, az utánpótlás-nevelés színvo-
nalának, továbbá a magyar játékosok arányá-
nak jelentős növekedése. Ezek megvalósulá-

sáig a jelenlegi lebonyolítási forma marad ér-
vényben - áll a szövetség közleményében.
Az NB II színvonalemelése, a kiélezettebb 
harc, továbbá az egy csapatra eső források nö-
velése érdekében a következő idény zárása 
után, tehát 2023-tól 18 klubbal, majd 2024-től 
16 együttessel rajtol a most 20 csapatos férfi 
másodosztály. 
Az NB III-ban ugyancsak 2023-2024-től négy 
csoportban szintén 16-16 együttes szerepel-
het. Ezek kialakítására azonban nem tér ki az 
MLSZ közleménye.
A női labdarúgás fejlődése, a játékosok szá-
mának folyamatos növekedése, a kiemelkedő 
csapatok országos lefedettsége lehetővé teszi 
a női NB I létszámának tizenkét csapatra eme-
lését. A tervek szerint a bajnokság augusztus-
ban rajtol.
Az egységesség jegyében a férfi futsalbajnok-
ság is 12 csapatosra bővül, nagyobb lehetősé-
get adva a fiatal tehetségeknek a bemutatko-
zásra, a magas színvonalú versenyzés általi 
fejlődésre.

A Sportcentrum  eseményei 
Január 28. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK- Újpest MT bajnoki mérkőzés
15.30 U20 csapatok        Játékcsarnok
18.00 felnőtt csapatok        Játékcsarnok

Január 29. (szombat)
Kosárlabda
U14 csapatok tornája ZÁRTKAPUS!
10.00 NYKK Eötvös - Phoenix KK          Edzőterem
12.00 Phoenix KK - MEAFC/C          Edzőterem
14.00 NYKK Eötvös - MEAFC/C          Edzőterem

Labdarúgás
10.00 TFCT - Jászberény     Műfüves pálya 
felnőtt csapatok edzőmérkőzése
12.00 FCT U19- Mezőcsát felnőtt   Műfüves pálya
edzőmérkőzés
15.00 Sajószöged- Mezőkeresztes   Műfüves pálya
felnőtt csapatok edzőmérkőzése
17.00 FCT- Kazincbarcika    Műfüves pálya
U13 csapatok edzőmérkőzése

Január 30. (vasárnap)
13.00 FCT U16 - Mezőkeresztes U19  Műfüves pálya
edzőmérkőzés

Frikker (5) öt, Andrews (24) tizenkilenc pontot szerzett.

Sport � 11.2022. január 27.
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