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A halak nyerték az évadnyitót

Felemásra sikeredett a Zabos Géza Horgász Egyesület évadnyitó versenye. Az előző két délutánra meghirde-
tett szemétgyűjtésen nagyon kevesen vettek részt, igaz, ők 4 köbméternyi hulladékot szedtek össze. A ver-
senyre benépesült a vízpart, 67-en indultak, de a halak kifogtak rajtuk, összességében kevés volt a zsákmány. 
Cikkünk a 10. oldalon.

Idén is lesz triatlon fesztivál
Átgondolt, mindenre kiterjedő 
egyeztetéseket követően a közel-
múltban véglegessé vált, hogy idén 
nyáron is lesz Tiszaújvárosi Tri-
atlon Fesztivál. A Prémium Euró-
pa-kupával fémjelzett sport- és kul-
turális eseménysorozat újabb lépést 
jelent ahhoz, hogy a helyiek - akár 
már jövőre - újra világkupát ren-
dezhessenek.

- Némi nehézség után sikerült lezár-
nunk a tavalyi évet és legnagyobb tá-
mogatóinknak köszönhetően megte-
remtettük az idei színvonalas rende-
zés biztos anyagi hátterét - fogalma-
zott Lehmann Tibor főrendező, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub elnök-veze-
tőedzője. - A már tavaly nyáron a foly-
tatást előirányzó dr. Fülöp György 
polgármester úrral abban állapod-
tunk meg, hogy a fokozatosság elvét 
követjük. Egyelőre maradunk a 4 na-
pos programnál, mellyel július 14-17. 
között szeretnénk kikapcsolódási és 
szurkolási lehetőséget biztosítani. A 

szervezésben, előkészítésben és meg-
valósításban egyaránt oroszlánrészt 
vállaló Márkus Balázzsal, a szerve-
zőbizottság társelnökével, rendező-
társainkkal együtt igyekszünk minél 
több tömegsporteseményt visszahoz-
ni. Visszatér a Bogratlon Bográcsfőző 

Fesztivál is, a koncerteket pedig új-
ra a főtéren, a nagyszínpadon tartjuk. 
Technikai megoldásokkal is megpró-
bálunk a kor elvárásainak megfelel-
ni. Természetesen gondolunk a gyere-
kekre, akiknek külön programot állí-
tunk össze és lesz Játszópark is.

Meleg aszfalttal
javítják az utakat

Elkezdődtek a kátyúzási munkálatok a város területén. 
A gépjárművek alatt idővel megreped az aszfalt, a repe-
désekbe befolyik a csapadékvíz és télen megfagy, ami 
egyre nagyobb úthibákhoz vezet. 
- Először ütemtervet készítünk, felmérjük a város te-
rületén lévő kátyúkat, és heti ütemezéssel végezzük a 
munkákat - tudtuk meg Krajnyák Lászlótól, a Tisza-
újvárosi Városgazda Nonprofit Kft. műszaki vezetőjé-
től. - Az aszfalt bontását és a melegaszfalt bedolgozását 
követően megfelelő sémával és megfelelő ütemezéssel 
haladunk. Ilyenkor már 175 fokos melegaszfaltot ho-
zunk, amit az aszfaltozó konténer folyamatosan 152 fo-
kon tart. Ezzel dolgoznak a munkatársaink, amit közel 
2000 négyzetméternyi felületbe dolgoznak be. Először 
a Tour de Hongrie kerékpárverseny pályáján javítjuk az 
útburkolati hibákat, majd folyamatosan haladunk a vá-
ros többi utcáira, parkolóira is. 
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Újra rotyoghatnak az étkek a bográcsokban, üstökben.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot május 1-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár 
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd május 2-től 
(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. 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 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 

Római katolikus
Szentmisék: kedd,  csütörtök, péntek, szombat 18.00, 
szerda 8.30,  vasárnap 11.00. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Május 1., vasárnap Anyák napja, gyermekmise. Máju-
si litánia ünnepélyes megnyitója vasárnap reggel 8.00 
a plébániaudvaron lévő Mária szobor előtt.
Az „Erőtér” előadássorozat 4. előadása május 14-én 
szombaton  lesz 17.00-kor a római katolikus templom-
ban. Előadó Dr. Fábri Kornél atya, az OLI igazgató-
ja. Az előadás címe: a Budapesti Eucharisztikus Kong-
resszus és gyümölcsei.
Közeleg az adóbevallások beadásának határideje. 
Kérjük az szja kétszer 1 %-ának felajánlását az aláb-
bi szervezetek javára: 1. Magyar Katolikus Egy-
ház technikai száma 0011; 2. Főegyházmegyei Ala-
pítvány adószáma: 18573903-1-10; vagy: 3. „Tisza-
újvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószá-
ma:18439315-1-05.
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 szent liturgia. Szombaton 17.30 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 szent litur-
gia, a szertartás végén az édesanyák köszöntése. Hét-
főn 17.30 paraklisz. Kedden 7.30 szent liturgia. Szer-
dán 17.30 paraklisz.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• A konfirmációi előkészítő vasárnap elmarad.
• Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.30 óra.
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis tá-
borokat, ezek részleteiről a gyülekezet Facebook olda-
lán bővebb információ található.

In memoriam 
Petró Mihály

Életének 91. évében elhunyt Petró Mihály Pro Urbe 
Életműdíjas tanár.

Petró Mihály 1931. szeptember 10-én született Nagycsé-
csen. 1955-ben az Állami Pedagógiai Főiskolán Egerben 
szerzett biológia-földrajz szakon általános iskolai taná-
ri diplomát.
1954-től 1957-ig Szomolyán, majd 1957-től 1970-ig Ti-
szaszederkényben, az általános iskolában tanított. 1970-
ben került a 4. sz. Általános Iskolába, ahol igazgatóhe-
lyettesi feladatokat is ellátott, innen vonult nyugállo-
mányba 1991-ben. 
Kiváló szakmai képzettséggel, jó pedagógiai érzékkel 
rendelkező pedagógus volt. Fáradhatatlanul tevékeny-
kedett a magas színvonalú oktatási célkitűzések megva-
lósításáért. Oktató-nevelő munkáját nagy hozzáértéssel, 
lelkiismeretesen, eredményesen végezte. Órái a tanulók 
számára színesek, vonzóak, érdeklődést felkeltők voltak.
Legendás tanáregyéniség és kiváló osztályfőnök volt. 
A tanulók szerették közvetlen modoráért, vidámságáért, 
sok ismeretet nyújtó élményszerű tananyag-kiegészíté-
seiért. Hosszú évekig vezetett iskolai és városi munka-
közösséget.
Az önképzésre mindig nagy gondot fordított, továbbkép-
zések rendszeres résztvevője volt. Gazdag és sokrétű ta-
pasztalatait szívesen megosztotta munkatársaival.
Az intézmény összes dolgozójával jó kapcsolatot tartott. 
Minden hozzáfordulónak szívesen adott felvilágosítást, 
szakmai eligazítást, jó tanácsot.

Nyugdíjas évei is munkával teltek, 1997-ig a Polgármes-
teri Hivatalban oktatási felügyelőként tovább dolgozott.
1989-ben Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést ka-
pott. Kiemelkedő pedagógiai tevékenységét Tiszaújvá-
ros képviselő-testülete 2009-ben Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett kitüntetéssel díjazta. Tiszaújvárosban vég-
zett négy évtizedes kiemelkedő és magas színvonalú ok-
tató-nevelő munkája, a pedagógus élethivatás melletti el-
kötelezettsége, emberi helytállása elismeréseként a tele-
pülés megbecsüléseként a képviselő-testület 2018-ban 
„PRO URBE” Életműdíj kitüntetést adományozott szá-
mára. Petró Mihályt Tiszaújváros önkormányzata saját 
halottjának tekinti.

Jótett
Ezzel a rejtvénnyel zárul áprilisi so-
rozatunk. A megfejtéseket május 
3-ig egyben várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. április 28.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Petró Mihály

PRO URBE Életműdíjjal kitüntetett tanár
életének 91. évében 2022. április 07-én elhunyt.

Szerettünket Tiszaújváros Város Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.  

Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben 
megtörtént. 

Temetkezési hely: római katolikus templom 
altemploma, bal-335 urnahely.

„Szívünkben és emlékeinkben tovább élsz.”
Szerető családod 

és Tiszaújváros Város Önkormányzata

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik a szeretett férj, édesapa és nagyapa, 

Petró Mihály 
szűk körben megtartott temetésén részt vettek és ra-

vatalánál virágot helyeztek el. Külön köszönetet mon-
dunk Tiszaújváros polgármesterének, vezetésének 

és a Pro Urbe Klub tagságának, hogy 
az emlékezés koszorújával fájdalmunkat enyhítették. 
Továbbá hálánkat fejezzük ki azért is, hogy életének 

hanyatló időszakában sem engedték el a kezét, 
és mindig megemlékeztek róla. 

A gyászoló család



Nyíltan a KRESZ park ügyében

A polgármesternek, az alpolgármes-
tereknek, a képviselő-testület tagja-
inak, illetve a városi főépítésznek 
címzett nyílt levél érkezett szerkesz-
tőségünkbe a KRESZ parkkal kap-
csolatban. Az alábbiakban ezt, és dr. 
Fülöp György polgármester válasz-
levelét közöljük.

Tisztelt Címzettek!
Mélységes szomorúsággal és felhábo-
rodással szembesültünk a ténnyel, mi-
szerint a McDonald’s étterem egyik 
új lehetséges helyszíneként a KRESZ 
park került kijelölésre. Önök, a vá-
ros vezetői vállalták, hogy megőrzik 
a város múltját, azzal összhangban 
folytatják továbbépítését. Erről szól 
a patriotizmus. Ne rombolják le váro-
sunk egyik ikonikus, fákkal, cserjék-
kel sűrűn borított parkját, ami felújí-
tásra igen, megsemmisítésre azonban 
nem ítéltethet! Őrizzék meg erede-
ti (oktatást, kikapcsolódást szolgáló) 
funkcióját! Véleményünk szerint kell 
a városnak a McDonald’s, de Tisza-
újváros BÉKÉJÉT meg kell őrizni! 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy dön-
tésük meghozatalakor a KRESZ park 
mellett és annak közvetlen közelében 
lakók véleménye legyen az irányadó! 
Gondoljon csak bele mindenki a sa-
ját helyzetébe, aki nem a park közelé-
ben, mellette lakik, ha a McDonald’s 
az ő háza közvetlen közelében, mel-
lette épülne meg. Úgy gondoljuk, eb-
ben az esetben az empátiának nagyon 
nagy jelentősége van! Ezért kérjük 
Önöket, hogy a képviselő-testületi 
ülésen döntsenek arról, hogy a 35-ös 
számú főút mentén kerüljön kijelölés-
re az étterem helyszíne. Önöknek bi-
zalmat adtak a szavazók! Bíztak szak-
értelmükben, bíztak abban, hogy a ti-
szaújvárosi lakosok érdekeit képvise-
lik. Képzeljék bele magukat az itt la-
kók helyzetébe. Gyorsétterem a lakó-
házak közvetlen szomszédságában a 
zöld park helyett. Olajszag a friss le-
vegő helyett. A forgalom zajának erő-
södése. Meglátásunk szerint hiányzik 
a konszenzus. A mostani döntésüknek 
tétje van. Most van lehetőségük ál-
lást foglalni és a szavazatukkal eldön-
teni, hogy merre tovább. Mi hiszünk 
Önökben, és hiszünk abban, hogy 
Önök jó döntést fognak hozni a vá-
roslakók érdekében. Ezért arra kérjük 
Önöket, higgyenek bennünk is, hogy 
szavazatainkkal 2 év múlva mi is jó 
döntést tudjunk majd hozni, kiáll-
ni egy olyan képviselő-testület mel-

lett, amely figyelembe veszi a város-
lakók érdekeit, megőrzi a város múlt-
ját, hagyományait, élhetővé teszi jele-
nét és építi jövőjét. Tisztelettel kérjük 
Önöket, tiszta szívvel szavazzanak a 
KRESZ Park sorsáról. Vegyék figye-
lembe a városlakók érdekeit szolgáló 
korábbi megóvó és építő jellegű dön-
téseiket (a KRESZ park zöld terület-
té nyilvánítása, parkok rekonstrukciós 
terve, Zöldülő Tiszaújváros program) 
és a soron következő testületi ülésen a 
park kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítása helyett döntsenek a KRESZ 
park területének védetté nyilvánításá-
ról! Bízunk a városlakók érdekeit fi-
gyelembe vevő döntésükben! 
Tisztelettel: Pogonyi Sándor, Nagy 
János, Barta Vince 

Tisztelt Levélírók! 
Kedves Tiszaújvárosiak!

Örülök levelüknek, véleménynyilvá-
nításuknak. Örülök, mert ez is azt jel-
zi, hogy fontos ügyekben van véle-
ményük a városlakóknak, s azt nyíl-
tan vállalják is, van közéleti „mozgo-
lódás” a városban. Van persze morgo-
lódás is, ám úgy vélem ez elsősorban 
abból ered, hogy néhányan nem teljes 
körűen tájékozódnak, és hiányos in-
formációk birtokában mondanak vé-
leményt - annak ellenére is, hogy szá-
mos nyilvános fórumon folyamato-
san tájékoztatjuk a lakosságot a fejle-
ményekről. Miután a 35-ös út melletti 
eredeti helyszín nem bizonyult alkal-
masnak a beruházás megvalósítására, 
a McDonald’s tett egy ajánlatot, ja-
vaslatot. E szerint a KRESZ park egy 
részén építenék meg az éttermet. Én 
ezt a közösségi oldalamon és a Kró-
nikában nyilvánosságra hoztam, az-
zal a céllal, hogy beszéljünk erről kö-
zösen, mert úgy gondolom, hogy ak-
kor élünk normális demokráciában, 
ha meghallgatjuk az emberek vélemé-
nyét. Abszolút egyetértek azzal, hogy 
a KRESZ park a városnak egy fontos, 
ikonikus helye, még akkor is, ha talán 
már nem annyira kihasznált, mint gye-
rekkorunkban. Kíváncsiak voltunk ar-
ra, hogy az emberek érzelmi, prakti-
kus és egyéb szempontok alapján ho-
gyan viszonyulnak a KRESZ park-
hoz. Gondoltuk, hogy lesznek olya-
nok, akik ragaszkodnak hozzá, azt is 
gondoltuk - és ezt mutatták a felméré-
sek is - hogy vannak, akik azt mond-
ják, hogy valamit csinálni kellene ve-
le, akár új funkciót is kaphatna. Most 
ott tartunk, hogy a McDonald’s alapo-
zó vizsgálatokat végeztet. Még sem-

miféle döntés nem született. Az ápri-
lisi testületi ülésen sem lesz ilyen tár-
gyú határozat. Azt is szeretném leszö-
gezni, hogy olyan típusú döntést, ami 
a helyi társadalom többségének véle-
ményét figyelmen kívül hagyja, soha 
nem fogunk hozni később sem.
A  McDonald’s elvégzi az alapozó 
vizsgálatokat, amiből azonban még 
semmi nem következik. Ezután tár-
gyalok velük, megkérdezem, hogy 
mindenképpen ragaszkodnak-e ehhez 
a területhez, vagy van egyéb lehető-
ség, és utána a városlakókkal közösen 
kialakítjuk a véleményünket, neve-
zetesen, hogy a KRESZ park egy ré-
szét beáldozzuk-e vagy sem. Egy biz-
tos, a parkkal kezdeni kell valamit, le-
het, hogy fel kell újítani. Az egy más 
helyzet lesz, ha a McDonald’s azt 
fogja mondani, hogy számukra csak 
a KRESZ park lenne megfelelő hely-
szín, akkor nagyon el kell gondolkoz-
ni, hogy mit csináljunk. Ám az is le-
het, hogy az alapozó vizsgálatok után 
kiderül, hogy nem alkalmas ez a te-
rület sem. Az általunk indított online 
felmérésen egyébként mintegy 1600 
ember nyilvánított véleményt, amit 
mindenkinek köszönök. Majdnem 
90%-uk úgy ítéli meg, fontos, hogy 
a városba jöjjön a McDonald’s, mert 
ez a város presztízsét növelné, a fiata-
loknak munkalehetőséget adna, meg 
egyfajta új közösségi hely is lehetne. 
A tekintetben azonban már megosz-
tottak az emberek, hogy a gyorsétte-
rem vajon jó helyen lenne-e a KRESZ 
parkban vagy nem. Nagyjából fele-fe-
le az arány. Felelős városvezetésnek 
ezt a véleménynyilvánítást is figye-
lembe kell vennie. Még egyszer hang-
súlyozom, egyelőre alapozó vizsgála-
tok folynak, de még nem beszéltünk a 
forgalomtechnikáról sem. Láthatjuk, 
hogy az érintett kereszteződés jelen-
leg is eléggé leterhelt. Ha ide egy ven-
déglátóipari egység települne, akkor 
komoly beavatkozásokat kellene ten-
ni annak érdekében, hogy az itt lakó-
kat ne zavarja a megnövekedett for-
galom.

Tisztelt Levélírók!
Mint látják, még sok a bizonytalanság. 
Bennünk is vannak kérdések, aggá-
lyok. Én azt tudom ígérni, hogy a vá-
roslakók véleményének figyelembevé-
tele nélkül biztosan nem fogunk dön-
teni. Addig tárgyalunk, addig egyezte-
tünk, amíg kompromisszumos megol-
dást nem találunk.

Tisztelettel:  
Dr. Fülöp György polgármester

Tűzoltókat 
jutalmaztak

A szolgálat során tapasztalt hozzáállásuk, a szakterüle-
tükön tanúsított elhivatottságuk, helytállásuk és kima-
gasló teljesítményük elismeréseként a Biztonság nap-
ja alkalmából Tiszaújváros polgármestere hat tűzol-
tót részesített jutalomban. A jutalmakat a Városházán 
tartott ünnepségen adták át.

- Mindig törekedtünk arra, hogy a helyben dolgozó vé-
delmi szervek munkatársait elismerjük és különösen fon-
tos nekünk a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, hiszen a tiszaújvárosiak biztonságát szolgálja - mond-
ta köszöntőjében dr. Fülöp György polgármester. - Ami-
kor az ember fiatalon úgy dönt, hogy hivatásszerűen fog 
másokért, a közösségért, a közösség biztonságáért dol-
gozni, akkor egy nagyon nehéz döntést hoz, és még nehe-

zebb lesz, amikor ezt életvi-
telszerűen, a mindennapok-
ban kell csinálni. Kívülről 
persze az látszik, hogy 24 
órát dolgozok és aztán vala-
mennyit pihenek, de bizony 
azok a 24 órák, azok embert 
próbálóak, és folyamatosan 
olyan állapotban kell lenni, 
hogy bármikor történhet va-
lami, és akkor nekem a saját 
testi épségemet, ne adj’ is-
ten, a saját életemet is koc-
káztatva meg kell védenem 

a közösséget. Ezért tartom fontosnak, hogy mi, a város ve-
zetői évente legalább egyszer elismerjük az önök munká-
ját, elismerjük azt az embert próbáló feladatot, amit a he-
lyi közösségért végeznek - hangsúlyozta a polgármester, 
majd hozzátette, a katasztrófavédelem, a hivatásos tűzol-
tóság, ahogy eddig, a jövőben is számíthat Tiszaújváros 
önkormányzatának támogatására.
A bensőséges ünnepségen részt vett Lipták Attila tűzoltó 
dandártábornok, a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is. 
- Örömteli alkalom ez a mai a számomra, egyfelől azért, 
mert a sok éves hagyományt folytatva egy kedves ünnep-
ségen köszöni meg a város a hivatásos tűzoltók munká-
ját, másfelől pedig azért, mert végre a járványhelyzet lehe-
tővé teszi, hogy ilyen körülmények között, méltó módon 
tudjunk köszönetet mondani a tűzoltóbajtársaknak az el-
végzett munkáért - mondta a dandártábornok. - Talán nem 
kell hangsúlyoznom, nem kell részletesen bemutatnom, 
hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, a hivatá-
sos tűzoltók mennyit dolgoznak az év során, és ezt legin-
kább az időjárás szokta befolyásolni. Az idei évünk eddig 
kiemelkedő volt ebben a tekintetben, hiszen borzasztó sok 
szárazfű vegetáció tűzünk volt. Azt gondolom, hogy az a 
tisztes helytállás, amelyet a hivatásos tűzoltók nyújtottak 
- együttműködve az önkéntesekkel is adott esetben - a la-
kosság biztonsága érdekében, mindenképpen tiszteletet 
és dicséretet érdemel. Ezért is fontos, hogy a szervezeten 
kívül az önkormányzat is kiemelt feladatának tartja azt, 
hogy elismerje a tűzoltók munkáját. Köszönet illeti ezért a 
település vezetését, a polgármester urat, illetve a képvise-
lő-testületet, és köszönettel fogadjuk azokat a támogatáso-
kat, azokat az elismeréseket, amelyek erősítik a hitet ben-
nünk az elkötelezettségünk iránt, hogy a munkánkat még 
jobban, és még ügyesebben tudjuk majd teljesíteni. 

f.l.
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Dr. Fülöp György

A jutalmazott tűzoltók balról jobbra: Roósz Dávid őrmes-
ter, Ádám Szabolcs őrmester, Hajdú Zoltán zászlós, Czaga 
Csaba zászlós, Taliga Gábor őrmester. A jutalmazási ünnep-
ségen Jakab Gyula főtörzsőrmester nem tudott részt venni.
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Hová lettek a szakemberek a munkahelyekről?
Mára már elmondhatjuk, hogy szinte 
minden szektort elért a munkaerőhiány. 
Az iskolákban egyre nehezebb megolda-
ni a pedagógusok hiányát, a vendéglátó-
iparban nincs szakács, felszolgáló és az 
építőipar is megérzi, hogy egyre keve-
sebb szakemberből lehet válogatni. Sőt, 
ma már nem is lehet válogatni, örülnek a 
cégek, ha dolgozni tudó és akaró jelent-
kező kopogtat az ajtón.  

- Jelenleg egy szakácsot keresünk - mond-
ta Molnárné Tóth Anita, a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ vezetője. - 
Már hónapok óta hirdetjük az állást, siker-
telenül. Egyébként nem csak szakképzett 
munkaerőt nem találunk, hanem azok sem 
igazán jönnek, akik nyolc osztályt végzet-
tek. Szakképzettek egyáltalán nem jelent-
keznek, a többiek elvétve ugyan jönnek, de 
nem igazán maradnak. Nagy az elvándor-
lás. Az önkormányzat béremeléssel próbál 
segíteni, a minimumnál mi többet tudunk 
fizetni, mégis problémát okoz a munka-
erő megtartása. A következő években pe-
dig még további két szakácsunk megy el 
nyugdíjba, akiknek a pótlása szintén nem 
lesz egyszerű feladat. 
A rendelőintézetben sem könnyebb a hely-
zet. Bár a szakorvosok most megvannak, a 
gyermekorvosi körzeteknél várható átala-
kítás.
- Dr. Pető Gabriella elköltözik a városból, 
ezért az ő körzete megszűnik - tudtuk meg 
Pap Zsolt alpolgármestertől. - Emberileg, 
szakmailag egy kiváló embert veszít Tisza-
újváros, de a problémával szembesültünk 
és ezt nekünk meg kell oldanunk. A kép-
viselő-testület elé az áprilisi ülésen kerül 
be az az anyag, ami arról szól, hogy mivel 
a doktornőnek nem sikerült értékesíteni a 
praxist, ezért az ide tartozó gyerekek szét 
lesznek osztva a másik három gyermekor-
vosnál. Az átszervezés az ellátásban fenna-
kadást nem jelent, az önkormányzat min-
dent megtesz azért, hogy az ellátás és az át-
szervezés zökkenőmentes legyen. 
- Mi az oka, hogy nem lehet találni orvost?
- Nagy az elvándorlás az egészségügy te-
rületéről, nyilván ezen nem segített az új 
egészségügyi szolgálati jogviszony. So-

kan más területet választottak. Elmentek 
az egészségügyből.
A pedagógusi pályát évek óta kevesen vá-
lasztják. Egy felmérés szerint tíz pedagó-
gushallgatóból hatan végzik el a főiskolát, 
egyetemet és ebből mindössze egy dönt 
úgy, hogy tanítani szeretne. De más terüle-
teken is hasonló a helyzet. A mostani szak-
emberek néhány év múlva elmennek nyug-
díjba és még nehezebb lesz a helyzet. Erről 
a problémáról Kenyeres Tamást, a Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
gének megyei társelnökét, az Inno-Comp 
vezetőjét kérdeztük.  
- Mi az oka annak, hogy ennyire kiürült a 
munkaerőpiac?
- A folyamat nem most kezdődött, 2008-ig 
kellene visszamennünk az időben. Akkor, 
a pénzügyi válság idején erős volt a kül-
földre vándorlás a jobb kereseti lehetőség 
miatt. Nehéz helyzetbe kerültek az itthoni 
vállalatok. Aztán a koronavírus miatt szin-
tén megtorpant a gazdaság, ami a foglal-
koztatottságot is magával rántotta. Ebből 
még ki sem lábaltunk, máris itt van a szom-
szédban kialakult háborús helyzet. Ezek 
mind hatással vannak a munkaerőpiacra.
- Hogy áll most a munkaerőpiac Tiszaúj-
városban?      
- Borsod megyében 35 000 regisztrált mun-
kanélküli van. Tiszaújvárosban 422 fő a 
márciusi jelentések alapján, egy évvel ez-
előtt 526-an voltak munka nélkül. Tehát azt 
lehet mondani, hogy száz ember vagy elhe-
lyezkedett, vagy pedig valamilyen módon 
kikerült ebből a rendszerből vagy valahol 
máshol munkát talált. Egyébként Tiszaúj-
város szerintem jó helyzetben van, mert itt 
4,4 százalék a munkanélküliség, de a kör-
nyező településeken, Girincsen, Kiscsé-
csen, Kesznyétenben nagyon nehéz hely-
zetben van a lakosság, ezeken a települése-
ken 10-12 százalék a munkanélküliség. 
- Jelenleg csak az építőiparban 15-20 000 
embernek tudnának munkát adni. Ezt nyi-
latkozta a  szakszövetség vezetője. Ehhez 
azonban szakképzett munkaerőre lenne 
szükség.
- Sok területen kell a szakképesítés, ez az 
építőiparra fokozottan érvényes. Egy ut-
cáról betévedt emberre nem szabad rábíz-
ni mondjuk a burkolást. Szükség van ar-

ra, hogy értsen a munkájához.  Sajnos ez 
a mostani oktatási rendszer nem túl haté-
kony. Ezen mindenképpen változtatni kel-
lene. Vannak kezdeményezések a duális 
képzésre, hogy az iskolák kihelyezik a ta-
nulóikat cégekhez, ahol a mentorok mel-
lett, az idősebb mesterektől megtanulják a 
fortélyokat, a munka menetét. Én azt gon-
dolom, hogy erre nagyon nagy szükség 
van, főleg a kétkezi munkák elsajátításá-
nál. A másik fontos dolog az, hogy rendkí-
vül gyorsan fejlődő világban élünk és ma 
már nem elegendő az, hogy valaki tud szá-
zalékot számolni, osztani, szorozni vagy el 
tudja olvasni a munkával kapcsolatos uta-
sításokat. Ennél már kicsit tovább kellene 
lépni a robotizálás és az automatizáció fe-
lé. Mindenképpen el kell azon gondolkod-
ni, hogy hogyan lehetne fejleszteni az is-
kolarendszerünket, hogy modernebb tudást 
biztosítson a diákoknak, a hallgatóknak.
- Mi az, ami érdekli a fiatalokat? Milyen 
pálya vonzó számukra?
- Ahol sokat lehet utazni, sok pénzt le-
het keresni, és keveset kell dolgozni. Ez a 
munkahely azonban nem létezik. De a vic-
cet félretéve a fiataloknál valóban az az el-
ső, hogy hogyan tudnának egyből sokat ke-
resni. Az teljesen ismeretlen, hogy bizony 
egy ranglétrát végig kell járni, a szakma 
alapjait meg kell tanulni, és csak azután le-
het elkezdeni fölépíteni a karriert. Sőt, van, 
amikor még ötvenévesen is vissza kell ülni 

az iskolapadba, mert a szakma azt kívánja. 
Ez a mostani fiataloknál sajnos nem divat. 
A többségük úgy gondolja, hogy elvégzi az 
iskolát, elkezd dolgozni, és neki már ak-
kor jár a vállalati autó, aztán rosszulesik, 
amikor azt a választ kapja, hogy bizony ez 
nem így megy. Először is a fejekben kelle-
ne rendet rakni. Azt kell elérni náluk, hogy 
olyan szakmát válasszanak, amit szíve-
sen fognak majd csinálni. A Tiszaújváro-
si Foglalkoztatási Tanács korábban szerve-
zett szakma tábort. Ez nagyon jó ötlet volt, 
mert olyan dolgokat csináltak ott a gyere-
kek, ami betekintést engedett a különböző 
iskolák és munkahelyek életébe. Bemehet-
tek az ipartelepre, végig járhatták a külön-
böző területeket, mindig más cégeknél he-
lyezték el őket, ahol megismerkedhettek az 
ipari technológiákkal, emellett a felnőttek 
világába is belenézhettek.
- Ön az Inno-Comp gazdasági vezetőjeként 
érzékeli a munkaerő hiányát? 
- Igen, nálunk is jelentkeznek ezek a gon-
dok. Azok a munkavállalóink, akik már 
húsz éve nálunk dolgoznak, ők jól érzik 
magukat, nem jellemző az elvándorlás. A 
fiatalok viszont könnyen elcsábulnak 10-
20 ezer forintért. Szerintem ez természe-
tes, amit azzal tudunk kezelni, hogy pró-
bálunk versenyképes jövedelmet biztosíta-
ni nekik és olyan munkakörülményt, ahová 
szívesen járnak dolgozni. 

ema-berta

Baleset helyszínelésből kiválóak
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye legkép-
zettebb helyszínelői mérték össze tudá-
sukat és felkészültségüket a 9. alkalom-
mal megrendezett megyei baleset hely-
színelő versenyen. A Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság csapata, két rendőre be-
jutott az országos döntőbe. A Berta-Va-
jas tiszaújvárosi rendőrpáros megnyer-
te a csapatversenyt, egyéniben második 
lett Vajas Norbert, Berta László pedig a 
negyedik helyen végzett.

- A verseny nagyon színvonalas volt - nyi-
latkozta Vajas Norbert rendőrzászlós, bal-
eseti helyszínelő és vizsgáló. - A sikerhez 
először is elméletben kell otthon lenni, a 
KRESZ-tudást fejleszteni, amennyit csak 
lehet, aztán a közúti közlekedési balesetek 
körében kiadott ORFK utasítást megtanul-
ni és annak megfelelően eljárni, tehát ha 
valaki elméletből jó, akkor utána az évek 
során megfelelő tapasztalatot tud szerezni. 
Tiszaújvárosban szerintem megyei szin-
ten nem mondható soknak a balesetek szá-
ma, azonban a 2010-es évekhez hasonlít-
va több van, hiszen több jármű, több köz-
lekedő van. Megjelentek olyan eszközök 
is, amik régebben nem voltak, például az 
elektromos rollerek. A baleset helyszíne-
lésen túl feladatunk a baleset- megelőzés, 
a baleseti gócpontok felszámolására for-
galomtechnikai módosításokat javaslunk,  
vagy fokozott rendőri jelenlétet, esetleg se-
bességellenőrzést.
- Minden kapitányságról két ember ver-
senyzett, egyéniben és együtt csapatban – 
avatott be a verseny menetébe Berta Lász-
ló címzetes törzszászlós, baleseti helyszí-
nelő. -  Gyakorlati és elméleti része is volt 
a versenynek. A gyakorlat baleset helyszí-
nelésből állt, ennek is egy nehezített válto-
zatából, hiszen időre ment, nyolc perc alatt 

kellett minél több nyomot megtalálnunk, 
felmérnünk. Volt egy fotótechnikai rész is, 
itt nehezített körülmények között, sötétben 
kellett fényképeket készítenünk, az elmé-
leti rész pedig KRESZ volt. Közel 20 éves 
tapasztalatunk van, ezt kamatoztattuk a 
versenyen. Munkánk során nem csak hely-
színelünk, azt is megpróbáljuk felmérni az 

adott baleseti szituációból, hogy a jövő-
ben hogyan tudjuk az ilyeneket megakadá-
lyozni, ezt szignalizációnak hívják. Ilyen-
kor jelzést küldünk, hogy ha az adott he-
lyen már sok baleset történt, akkor például 
építsenek egy körforgalmat, vagy létesítse-
nek lámpás kereszteződést. 

berta
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Baleseti helyszín a szombati bemutatón.

A döntőbe jutott tiszaújvárosi rendőrök, Berta László (balra) és Vajas Norbert.

A Központi Étterem konyháján jelenleg két szakács dolgozik, de háromra lenne szükség. 



A virágnak megtiltani nem lehet...
A Magyar Tájházak Szövetsége min-
den évben megrendezi a Tájházak 
napját. A Tiszaszederkényi „Villa 
Scederkyn” Tájház most második al-
kalommal csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. 

Néptáncbemutatóval és közös táncház-
zal indult a jó hangulatú délután. Ké-
szültek a tavaszi képek ceruzával, filc-
tollal, és egy ősi népi mesterséget, a 
fazekasságot is ki lehetett próbálni, és 
fából készült népi játékon ügyesked-
hetek a 21. század gyermekei. Akik 
mindezek után megéheztek, azoknak 
friss lángost kínáltak uzsonnára a szer-
vezők. A tájház helyiségei is kinyitot-
tak erre a napra. Régi bútorok, haszná-
lati eszközök, fotók elevenítették meg 
a régi idők emlékeit. 

- Én itt nőttem fel Szederkényben - 
mondta Kiss Rafael. - Az itt lakó em-
bereket ismerem, de a tájházban még 
nem voltam. Nagyon tetszik a régi 
ágy, a szekrény, a faragott székek, de 
ami a legnagyobb meglepetés volt, 
hogy a másik szobában a fotóalbum-
ban az egyik szüreten készült képen 
megtaláltam az édesapámat.     
A Tájházak napját tavaly rendezték 
meg először Tiszaszederkényben, ami-
ből hagyományt szeretne teremteni a 
Helytörténeti Gyűjtemény.    
- A Magyar Tájházak Napját min-
den évben ilyenkor tavasszal, Szent 
György napja körül szokták meg-
rendezni - tudtuk meg Ferenczik-Lé-
vai Fannitól, a Helytörténeti Gyűj-
temény muzeológusától. - Nagyon 
fontosnak tartom, hogy az emberek 
bejöjjenek és megismerkedjenek a 
történelem egy részével. Az időseb-

bek emlékekkel találkoznak, a gyere-
kek, a fiatalok pedig a régi idők min-
dennapjait ismerhetik meg. Idén a vi-
rágosítást helyeztük előtérbe, hiszen 
ez a tavasz egyik legkedvesebb fela-
data. Azt tudni kell, hogy a 20. szá-
zad előtt csak a jó módú családoknál 
volt virágoskert, az 1900-as években 
terjedt el, hogy minden ház előtt ül-
tettek virágokat. Mi most ezt szeret-
nénk feleleveníteni. Gyönyörű mus-
kátlikat ültetünk, amik egész nyáron 
díszíteni fogják a tájház udvarát, tor-
nácát. Ezért is választottuk az a mot-
tót, hogy „A virágnak megtiltani nem 
lehet...”  
Szobanövényeket is örökbe lehetett 
fogadni. Aki megunta, vagy túl sok 
összegyűlt otthon, az nyugodtan el-
hozhatta ide, és minden szobanövény 
új gazdával térhetett haza.

ema 

Ásó, kapa, nagyharang
Két ember közös történetének a leg-
szebb pillanatai. Egy szerelem, ami 
valahol, valamikor elkezdődött és egy 
esküvővel örökre megköttetett. Egy 
feleség és egy férj, minden képnek ők 
a főszereplői. Az ifjú pár és az ő nagy 
napjuk, egy nagyszerű fotóssal a ka-
mera mögött. 
Bartók Gábor szenvedéllyel fotózza a 
szerelmet is. A pillanatot, a mozdula-
tot, a tekintetet, az érzést, olykor azt is 
láttatja, ami fizikai valójában nincs is 
ott a képen. A Tavaszi Fesztivál egyik 
rendezvényként nyílt kiállítás a fo-
tográfus esküvői fotóiból az Óvárosi 
KultGalériában. A képeket június 17-
ig nézhetik meg Tiszaszederkényben.

berta 

Hamvas Béla Városi Könyvtár Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár

HÉTRŐL-HÉTRE! 
játékos „szabaduló” kalendárium

A játék év végéig tart, a hetente megjelenő feladatokat 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár honlapján a JÁ-
TÉKRA FEL! menüpontban lehet megtalálni és meg-
oldani.
Azért „szabaduló”, mert ahhoz hogy továbbléphessen, 
sok mindenre magának kell rájönnie a játékosnak. Fon-
tos, hogy minden helyesen megoldott feladat után egy 
számkód jelenik meg, és a következő hónapba csak az 
előző hónapban összegyűjtött 4 számkód segítségével 
lehet majd továbblépni.
Bármikor be lehet kapcsolódni, de mindig végig kell 
csinálni az első héttől a feladatokat.
Aki kitartóan év végéig megfejti a feladványokat, 
nyereményben részesül.
Bővebb információ a 49/544-552 telefonszámon, illet-
ve a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kér-
hető.

Jó szórakozást kívánunk!

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 
új telefonszámai:

Hosszabbítás, előjegyzés: 49-548-430
Tájékoztatás: 49-548-433

Gyermekkönyvtár: 49-548-437
Helytörténeti Gyűjtemény: 49-548-446
Tisza-parti Fiókkönyvtár: 70-452-9104

Április 28., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Vége az árstopnak? - Kitüntetés a tűzoltóknak - 
Kátyúzás - Mikor kezdődik a szúnyogszezon? - Tájházak 

napja - Évadnyitó horgászverseny - Labdarúgás - Kosárlabda
Hétről-Hétre: Tour de Hongrie - Kompetencia-mérés - Rend-
hagyó osztályfőnöki óra Jocó bácsival - Egészségről fiatalok-

nak - Biztonság napja 
Utána: A testületi ülés ismétlése

Május 4., szerda
18:00 HétHatár: Érettségi, ballagás a középiskolákban - Árs-

top? - Ülés után - Táborok - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Bogaras vagy? - A tánc világnapja - 

Szakszolgálati napok - Drága mulatság a használt autó is - 
Ásó, kapa, nagyharang - Retro Majális

Május 5. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

18:00 A Tiszaújváros - Hajdúszoboszló labdarúgó mérkőzés 
közvetítése felvételről

A Tisza TV műsora
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Készül a friss lángos.

A tájház korhű bútorai között is lehetett fotót készíteni.   
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Fitt napon a fiatalok

Turmixkóstoló, szűrővizsgálatok és kozmetikai ter-
mékbemutató is várta a tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium diákjait a Derkovits Művelődési Köz-
pont egészségnapján. A népszerű influenszer, Ber-
náth Odett az egészséges életmódról és a gyorséttermi 
ételek káros hatásairól tartott nekik előadást. Odett 
edzőként és táplálkozási tanácsadóként az egészséget 
hirdeti, internetes felületein képekkel, videókkal mo-
tiválja követőit.

A tíz- és tizenegyedikes gimisek négy turnusban látogat-
tak el a Derkó egészségnapjára. A lányok a kozmetikai 
standot rohamozták meg, hiszen náluk a bőrápolás gya-
kori beszédtéma, a fiúk pedig a kanapéra lehuppanva egy 
pohár gyümölcsturmixszal a kezükben cseverésztek az 
egészségről.
Sipos Adrienn vérnyomásmérésen, látásvizsgálaton és 
BMI mérésen is részt vett, minden eredménye az egész-
séges tartományba esett. Ez nem meglepő, hiszen fiatal 
kora ellenére nagyon tudatosan éli mindennapjait.
- Régebben kosárlabdáztam és edzőterembe jártam, 
most főként futok és otthon tornázok - kezdte Adrienn. 
- Figyelek az étkezésre, sok gyümölcsöt és zöldséget fo-
gyasztok, a húsok közül inkább a csirkét választom. Nem 
csak én, egyre több ismerősöm kezd el edzeni és tenni 
azért, hogy egészségesebbek legyenek. Szerintem ebben 
a fitnesz influenszereknek is szerepe van, akik motivál-
nak és erőt adnak azzal, hogy megmutatják, mit tesznek 
a céljaik eléréséért.
Riczu Zsófia életvitelére nem csak az internet, a családja 
is nagy hatással van. Gyermekkora óta hangsúlyos sze-
repe van a mozgásnak az életében, szinte minden spor-
tot kipróbált már.
- Sportolok, egészségesen eszek, bio és tartósítószermen-
tes ételeket veszünk. A szüleim így neveltek, így nekem 
egyértelmű, hogy odafigyelek magamra, nincs más op-
ció - nyilatkozta Zsófia. - Jelenleg táncolok, régen úsz-
tam és futottam is. A barátaim közül is sokan sportolnak, 
viszont sokan nyúlnak cigarettához, ami nagyon káros.

Bernáth Odett 13 éve-
sen határozta el, hogy 
egészségtudatosabban 
fog élni, azóta is er-
re ösztönöz minden-
kit. Kereskedelem és 
marketing szakon ta-
nul, emellett szemé-
lyi edzőként dolgozik, 
étrendeket ír és nép-
szerű influenszerként 
több ezres követőtábo-
ra van. Edzésvideóira, 
képeire naponta több 
százan is kattintanak. 

- Nekem az a célom, hogy megmutassam az emberek-
nek, hogy mindig van választásuk, és minden fejben dől 
el. Ez az én jelmondatom is - mondta lelkesen az influ-
enszer. - Igyekszem őket a jó irányba terelni, erre főleg 
a közösségi médiát használom, hiszen ott tudom a leg-
könnyebben elérni a fiatalokat. Fontos, hogy megismer-
jék az egészséges életmód alapjait, a mozgás és az étke-
zés jelentőségét, és lássák, hogy ez egy rendszer, ami-
nek igenis van eredménye. Próbálok minőségi tartalmat 
gyártani, melyekkel arra szeretnék mindenkit ösztönöz-
ni, hogy mozogjanak, hagyják el a cukros üdítőket és a 
gyorséttermi ételeket, helyette otthon készítsék maguk-
nak az ételt friss alapanyagokból. Szerintem ezek az első 
lépések az egészség felé.

venna

A tánc odaadásra nevel
Harminchét éve él és alkot Magyar-
országon. 1985-1986 között a No-
vák Ferenc nevével fémjelzett Hon-
véd Művészegyüttes, 1986-tól 1989-
ig a Győri Balett, 1989-től 1993-ig 
pedig a Szegedi Balett tagja volt, 
2004-ben a Táncművészeti Főis-
kolán balettmesteri diplomát szer-
zett. 1994 óta leginkább koreográ-
fusként dolgozik, ebben a minősé-
gében több mint száz színházi előa-
dás, film és televíziós produkció lét-
rehozásában vállalt jelentős szere-
pet. A táncművészet területén vég-
zett munkájának elismeréseként 
- egyebek mellett - 2000-ben Im-
re Zoltán-díjjal, 2007-ben Euro-
PAS Magyar Táncdíjjal jutalmaz-
ták, 2021 óta a Halhatatlanok Tár-
sulatának örökös tagja. A tánc vi-
lágnapja alkalmából Bodor Johan-
na nyilatkozott lapunknak.

- Általában hogyan tölti a tánc világ-
napját?
- Ilyenkor egyrészt számvetést tar-
tok, összegzem az aktuális évi telje-
sítményemet. Másrészt  empátiával 
gondolok a kollégáimra, a sorstársa-
imra, harmadrészt pedig emlékezte-
tem magamat arra: milyen szerencsés 
vagyok, hogy táncművészként és ko-
reográfusként hivatásszerűen foglal-
kozhatom  azzal, amit a legjobban 
szeretek. Nem csak szakmai, hanem 
magánéleti szempontból is jeles dá-
tum számomra április 29-e, mert har-
mincegy évvel ezelőtt ezen a napon 
ismertem meg színművész férjemet, 
Mertz Tibort.
- Mikor döntötte el, hogy táncművész 
lesz?
- Kolozsváron születtem, Bukarest-
ben nőttem fel, az édesapám, Bodor 
Pál a Román Rádió és Televízió nem-
zetiségi műsorainak főszerkesztője 
volt, e tisztségnek tudható be, hogy 
nagyon sok különleges embert ismer-
hettem meg a kultúra világából. Köz-
tük a bukaresti magyar nagykövetség 
kultúrattaséját, Karikás Pétert - aki 
hajdanán a Pécsi Nemzeti Színház 
színésze volt - és feleségét, Handel 
Editet, az Eck Imre által alapított Pé-
csi Balett társulatának egykori szólis-
táját. Egyik nap az édesapám áthívta 
őket vacsorázni. Tízéves lehettem ak-
kortájt. Éppen a pécsi éveikről mesélt 
nekünk a művész házaspár, amikor 
egyszer csak összekacsintottak és így 
szólt Péter a feleségéhez: „Mutassuk 
meg nekik azt az emelést, amit meg-
tanítottál nekem!” Nagy belmagassá-
gú lakásunk volt, ideális helyszín a 
gyakorlathoz. Egyszer csak bepende-
rültek a nappaliban a szőnyeg köze-
pére és csináltak egy gyönyörű eme-
lést. Ez a pillanat annyira varázsla-
tos volt számomra, hogy olyan akar-
tam lenni, mint a csodálatos Handel 
Edit. Ő készített fel a bukaresti Álla-
mi Balettintézet felvételi vizsgájára 
is, amelyet sikeresen teljesítettem és 
1975-ben ott kezdtem táncművésze-
ti tanulmányaimat. A mai napig na-
gyon hálás vagyok Editnek, mert óri-
ási szerepe volt abban, hogy ezen a 
pályán érvényesülhettem.
- Mi szükséges a táncművészeti pá-
lyán való érvényesüléshez?
- Például olyan alapvető készségek 
fejlesztése, mint az önfegyelem és az 
összpontosítás. Mindezeken túlme-

nően a szakma és a művészet iránti 
alázatos hozzáállás is elengedhetet-
len. Tudni kell csapatmunkában gon-
dolkodni és együttműködni, tudatosí-
tani kell  a táncművész-növendékek-
ben az egyéni teljesítmény mögött 
rejlő személyes felelősség fontossá-
gát, amely az egyik legmeghatáro-
zóbb tényező egy előadás színvona-
lának tekintetében. 
- Felidézné egy meghatározó élmé-
nyét, amikor az imént felsorolt alap-
vető feltételek jelentőségét igazán 
megtapasztalta?

- 1984 végén, az érettségi vizsga évé-
ben a koncertvizsgára készültünk, 
amelynek mindig nagyon nagy tétje 
van. A táncművész életében egy kar-
dinális esemény ez, hiszen ott mutat-
hatja meg magát először a szakmá-
nak, és ott mutatja be mindazt a tu-
dást, amelyet kilenc év alatt elsajá-
tított. Erre a koncertvizsgára készül-
tünk egy dermesztő tél közepén. Az 
egyik operaházi mesterünk megkér-
dezte tőlünk, hogy hajlandóak len-
nénk-e a felkészülés hátralévő két he-
tét az iskolai tanórák előtt, hajnali öt 
órás kezdési időpontokban végigcsi-
nálni, mert nappal lehetetlen szabad 
termet találni az operaházban. Bele-
egyeztünk. Akkoriban nagyon mosto-
ha körülmények uralkodtak Ceauses-
cu Romániájában. Ennek egyik bizo-
nyítéka, hogy télen reggel nyolc óra 
előtt nem volt szabad felkapcsolni a 
villanyt. A mesterünk lefizette a por-
tást, hogy beengedjen bennünket az 
épületbe hajnalban. Előtte már ott-
hon magunkra öltöttük a balett ruhát 
az utcai viselet alá, hogy ne a fűtet-
len térben kelljen átöltöznünk. Két 
héten át a sötétségben kezdtük és vé-
geztük a tréningeket a bukaresti ope-
raház zimankós termében, a korrepe-
titor zseblámpával világított és kesz-
tyűben zongorázott. A próba után pe-
dig kezdődött a tanítás reggel nyolc 
órától. E különleges két hét alatt 
megtanultam, mi mindenre képes az 
ember, ha igazán szereti, amit csinál. 
Az az élmény, az a különleges hely-
zet, hogy sötét és jéghideg helyiség-
ben dolgoztunk, olyan koncentráci-
ós képességet fejlesztett ki bennem 
és olyan mértékű elszántságra nevelt, 
hogy többé sohasem féltem a színpa-
don. Abban a két hétben felismertem, 
hogy bármire hajlandó vagyok ezért 
a szakmáért.
- Mi mindenre tanította meg a tánc?
- A táncnak köszönhetően rengete-
get tanultam önmagamról, általa bi-
zonyosodtam meg igazán arról, hogy 
ki vagyok, ki lehetek, mennyit érek 
és mennyit érhetek még az életben 

- és ezt önteltség nélkül állítom. Kí-
váncsiság, tanulás, fejlődés, nyitott-
ság és szerénység. Ezek az életem ve-
zérlőfonalai. A tánc odaadásra nevelt, 
amely közelebb vitt önmagam meg-
ismeréséhez. Általa lett alapvető igé-
nyem a szorgalomra, és a tánc ismer-
tette meg velem azokat a határokat, 
amelyeket tengernyi munkával sike-
rült átlépnem - akárcsak azon korlá-
tokat, amelyeket nem tudtam átugra-
ni.
- Nyugtalanítják még az átugorhatat-
lannak bizonyult korlátok?
- Nem, mert tudom, hogy mindent 
megtettem annak érdekében, hogy 
kihozzam magamból azt a maximális 
teljesítményt, amire képes vagyok, 
és merem remélni, hogy a művé-
szi sorsomat keresztező falakat lega-
lább részben sikerült áttörnöm. A ké-
nyelem mellőzése és mindazon erő-
feszítésem, amelyek a kitartásomat, 
a szilárd akaraterőmet és az ambició-
zus hozzáállásomat eredményezték 
a szakmai pályafutásom során, nem 
csak az álmaim megvalósítását tet-
ték lehetővé, hanem az életben adó-
dó, mindennemű nehézséggel szem-
ben is ellenállóvá tettek.
- Egy rendíthetetlen művész portréja 
körvonalazódik előttem. Hogyan éli 
meg a borúsabb napokat és azokat 
a nehézségeket, amelyek a szakmája 
velejárói?
- A napi tréningekben és próbákban 
elmélyülve értettem meg, hogyan le-
het és kell fegyelmezni önmagamat 
rosszabb napokon annak érdekében, 
hogy a minőségi munkára való törek-
vés győzedelmeskedjen. Nem tudok 
önsajnálattal gondolni a szenvedés-
re, a fáradtságra, a fizikai fájdalmak-
ra, mert éppen ezek által tudtam való-
ra váltani az álmaimat.
- Utalt arra az imént, hogy napjaink-
ban is törekszik a fejlődésre. Közel 
négy évtizedes, komoly szakmai múlt-
tal a háta mögött van még feljebb?
- Mindig van min dolgozni, mindig 
van hova fejlődni. Hiszem, hogy a 
munka és a tanulás által lelkileg és 
szakmailag egyaránt gazdagabb le-
hetek.
- Hogyan látja a táncművészet hely-
zetét Magyarországon és a világban?
- A táncművészek nem feltétlenül 
szeretnek beszélni arról, amit csinál-
nak, de az is igaz, hogy nem kérdezik 
őket elégszer az életükről. Sokszor 
magukra vannak hagyva, úgy gondo-
lom, nem kapnak akkora figyelmet, 
amekkorát megérdemelnének. Ter-
mészetesen minden országban más 
a helyzet, de érdemes lenne nagyobb 
kíváncsisággal fordulni a táncművé-
szek felé. Azt tapasztalom, hogy egy-
re inkább elfelejtik őket és azt a pom-
pás, ezerszínű, értékes szakmát, amit 
művelnek.
- Mit üzenne azoknak a szülőknek, 
akiknek a gyermekei a táncművészet-
tel szeretnének foglalkozni?
-  A tánc, és bármely más művészeti 
ág iránt érdeklődő gyermekek szüle-
it mindenképpen arra biztatom, hogy 
támogassák a kicsiket az elhatározá-
sukban. Talán a művészeti tevékeny-
ség az egyetlen ebben a zűrzavaros 
világban, amely a legtöbbet adhat ér-
zelmileg az alkotó és mindannyiunk 
számára egyaránt.

Ördögh István
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Bodor Johanna

Bernáth Odett

A bőrápolás is téma volt.



Élménypedagógia Jocó bácsival
Történelemből majdnem megbu-
kott, ma pedig már ezt a tantár-
gyat tanítja. Nem is akárhogy! A tö-
ménybe élményt visz, játékot, vál-
tozatosságot. Utál unatkozni, utál 
untatni és nem akar unalmas lenni. 
A Rákóczi szabadságharcot nem ta-
nítja háromszor ugyanúgy, a mód-
szere pedig működik. Napjaink leg-
ismertebb, legszókimondóbb él-
ménypedagógusa Balatoni József, 
Jocó bácsi rendhagyó órát tartott a 
Derkovits Művelődési Központban. 
Élmény volt vele beszélgetni is. 

- Volt valaha olyan pedagógusod, aki 
miatt azzá lettél amilyen vagy, amit te 
képviselsz? 
- Sok meghatározó tanárom volt a 
középiskolában, az általánosban és 
az egyetemen is zseniális pedagógu-
sok tanítottak, akik kiálltak és olyan 
hatással voltak az emberre, hogy azt 
éreztem, én is hatást akarok gyakorol-
ni. Ehhez azonban egyfajta személyi-
ség kell, szóval azt nem lehet tanulni, 
hogy szuggesztív vagy. Ezen kívül vi-
szont rengeteg szakmai dolgot és em-
pátiát tanultam tőlük. 
- Sok pedagógusnak te is példakép 
vagy és nem csak az instagrammon 
követőid, hanem az offline világában 
is, a tantermekben, a kollégiumban, 
vagy egy edzésen. Vannak körülötted 
hasonszőrű pedagógusok? 
- Igen, hál’ istennek fantasztikus kol-
légákkal dolgozom együtt. Az viszont 
nem esik jól, amikor például a kom-
mentelők azt írják, hogy engem kló-
nozni meg fénymásolni kéne, meg 
tök jó lenne minden iskolába Jocó 
bácsi, hiszen szerencsére sok helyen 
van. Egyre többen vannak, és tény-
leg van nekem is némi közöm hozzá. 
Sok egyetemista ezzel a szemlélettel 
kezd el tanítani.  Rengeteg leendő pe-
dagógus követ, sőt van olyan közép-
iskolás, aki azt írta, hogy ő egy előa-
dásomon volt négy éve vidéken és ott 
döntötte el, hogy tanár lesz. Ő most 
kezdi tanárszakon az utolsó évét.  Azt 
gondolom, hogy ez a jövő, hogy mi-
nél többen érezzék át és merjenek ön-
maguk lenni, merthogy a pedagógia 
az egyik legszebb szakma. 
- Milyen a te élménypedagógiád?
- Olyan őrült, mint én.
- Egy töri órádat úgy képzeljek el, 
mint mondjuk a magyarórát a Holt 
költők társasága című klasszikusban?
- Akár úgy is. Igen, van olyan órám 
is. Van, amikor az ókori építményeket 
adjuk el teleshop-os módon, videókat 
forgatunk, van, hogy a harcokat mo-
dellezzük le, vagy például úgy írunk 

levelet, mintha Hitler gyermekei len-
nénk, ami ugye nem is volt, elkép-
zelünk szerepeket. Van, amikor kiál-
lok és mesélek, hisz megvan az a ké-
pességem, hogy tudok úgy beszélni, 
hogy nem unalmas, mert mindig bele-
teszek egy poént, egy viccet.  Nagyon 
sokat röhögünk az óráimon. Amikor 
élménypedagógia van, akkor kívülről 
az akár káosznak is tűnhet, merthogy 
zaj van, mindenki aktív, pörög. Hogy-
ha akkor valaki benyitna a tanterem-
be, lehet, hogy nem értené, mi törté-
nik. Igyekszem folyamatosan fejlőd-
ni, mert szerintem a pedagógiában na-
gyon fontos, hogy ne und meg magad, 
hiszen amikor 30-40 éven keresztül 
a Rákóczi szabadságharcot minden 
évben el kell mondanod háromszor 
ugyanúgy, hát az szerintem rém unal-
mas, és ezért, a magam szórakoztatá-
sára is sok gyakorlatot találok ki, hi-
szen minden osztály más, minden em-
ber más.
- A történelem tömény, a matematika 
száraz, a tananyag sok, aztán még so-
rolhatnék egy pár dolgot.
- Ezek sztereotípiák! 
- Nevezhetjük így is, de én ezt tapasz-
talom, ezt látom a tankönyvekben. 
Könnyebbnek éreztem annak idején 
a tanulást, a mi ’78-as tantervünket 
nem éreztem ilyen nehéznek. Keve-
sebb volt, másabb volt, nem is tudom. 
Minden tantárgyat lehet élménypeda-
gógiával tanítani abban a szűk és fe-
szes 45 percben?  
- Abban azért egyetértünk, hogy na-
gyon sok a tananyag és ebben lehet 
szelektálni. Azt gondolom, hogy nem 
kell mindig mindent megtanítani. 
Sokszor például maguk a pedagógu-
sok ragaszkodnak ahhoz, hogy ugyan 
ez nem tananyag, de én megtanítom. 
Nekem ilyen például az őskor, ami 
már nem tananyag, de én tanítom, hi-
szen onnan indulunk el, hogy hogyan 

keletkeztünk. Az élménypedagógi-
át pedig igenis bele lehet vinni min-
denbe. Van olyan nyugdíjas kolléga-
nőm, aki élmény matematikával fog-
lalkozik és élmény matekot tanított és 
gyakorlatokat talált ki. Alapvetően az 
élménypedagógia egy közösségépí-
tő, egy személyiségfejlesztő történet, 
amit elkezdtük tantárgyakba beültet-
ni. Tulajdonképpen ezt nekem, ma-
gamnak kell kitalálni, ergo, ha én ki 
tudom találni, akkor mindenki más 
is, más tantárgyakra is tudja adaptál-
ni. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 
mindig minden órának így kell történ-
nie, mert akkor meg ez lesz unalmas 
és ez lesz az átlag, hanem folyamato-
san újítani, és igen, a matematika va-
lóban száraz, a   történelem valóban 
tömény, de ezekkel a játékokkal, gya-
korlatokkal észrevétlenül meg lehet 
szerettetni és meg lehet tanítani.
- Légy önmagad! Mernek a mai pe-
dagógusok saját maguk lenni, szelek-
tálni?
- Szelektálni mernek, önmaguk len-
ni nem mernek. Van egy tanárálarc, 
sokszor azt látom problémának.  Ez a 
tanárálarc az, hogy én vagyok a ke-
mény, a szigorú, csak az a baj, ha ez 
nem jön ösztönből vagy ez egy meg-
játszott szerep, akkor azt a gyerekek 
érzik, hogy van, ami nem stimmel. 
Szerintem az a legfontosabb tanár-
ként, hogy legyél önazonos, és ezt tök 
nehéz, mert tanárként félünk őszin-
ték lenni, félünk megmutatni magun-
kat, mert az olyan sebezhető, az olyan 
ismeretlen. A magyar oktatásnak az 
a legnagyobb problémája, hogy azt 
gondoljuk, a gyereknek mindenből 
jónak kell lennie. 
- Akkor olyan nincs is, hogy csu-
pa-csupa ötös, színtiszta kitűnő? 
- Szerintem nincs, a szülők azt gon-
dolják, hogy egy gyerek akkor jó, ha 
minden ötös vagy maximum jó, és 
megengedőek is csak a készségtantár-
gyaknál vagyunk. Állítom, hogyha le-
ültetnénk egy felnőttet és odaadnánk 
neki nyolc tantárgyból öt-öt kérdést, 
bizony elvérezne. Szóval, ha van is 
olyan, - bár szerintem nincs - hogy ki-
tűnő, akkor neki borzasztó rossz, mert 
hogy belegebed. 
- Akinek kínszenvedés a tanulás, mi-
ért szenved?
- Lehet képességbeli történet és le-
het egy nem jól megválasztott mód-
szer is, és nem kezeljük egyéniség-
ként a gyerekeket, tehát mindenkinek 
ugyanazt akarjuk megtanítani, ugyan-
olyan szinten. Tudom, hogy tök nehéz 
differenciálni, de kell, mert én nem 
várom el minden diákomtól ugyanazt. 

berta 

Ember alkotta anyag

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégi-
um 11 kémia iránt érdeklődő diákja és 2 szaktanára 
részt vett a Magyar Műanyagipari Szövetség „Az em-
ber alkotta anyag - a XXI. század anyaga” című kon-
ferenciáján.

A 2022. április 22-ei eseménynek a Magyar Tudományos 
Akadémia adott otthont.
A konferencia központi témája ebben az évben a körforgá-
sos gazdaság és az újrahasznosítás volt.
A megnyitót a MOL-csoporton belüli újrahasznosítással 
kapcsolatos előadás követte. Örömmel hallottuk, hogy a 
MOL, mint műanyagot előállító vállalat a műanyag gyűj-
tésében, újrahasznosításában is egyre nagyobb szerepet 
vállal.
A következő téma a műanyag körforgása volt. Megtudhat-
tuk, hogy számos olyan eszköz van, amely előállításához a 
műanyag a legalkalmasabb. Érintettük azt a témát is, hogy 
mi, hétköznapi emberek mit tudunk tenni környezetünk 
megóvásának érdekében, valamint a hulladékfeldolgozás 
módjaiba és lépéseibe is betekintést nyerhettünk.
„A folyami műanyag újraélesztése” című előadásban egy, 
a hazai folyók megtisztítására irányuló kezdeményezés-
ről tekinthettünk meg egy színes ismertetőt. A képek sok-
szor megdöbbentőek voltak, azonban a tisztítást végző ön-
kéntesek annál lelkesebbek. A hulladékok az összegyűjté-
sük után új életet nyernek, többek között tollak, vonalzók 
készülnek belőlük, vagy akár a következő vízitúrát segítő 
csónakot is fel lehet építeni PET-palackokból.
Az utolsó prezentáló segítségével az elmúlt években oly 
sokszor használt maszkokkal kapcsolatban bővíthettük is-
mereteinket. A különböző maszkok fajtáinak és hatékony-
ságának feltérképezése után szó esett a fenntarthatóbb ki-
vitelezési kísérletekről, illetve egy nagyon újszerű, intelli-
gens maszk tervét és funkcióit is megismerhettük.
Az előadások megtekintése óta talán mindannyian ki-
csit másképp tekintünk a sokszor rossz néven emlegetett 
műanyagokra. Látjuk a benne rejlő lehetőségeket, ugyan-
akkor az újrahasznosítása során felmerülő problémákat is.
Szeretnénk köszönetet mondani a ReMat Hulladékhaszno-
sító Zrt.-nek, illetve Holló László úrnak, akik támogatá-
sával lehetőségünk nyílt részt venni ezen a konferencián.

Tóth Csilla
12.H osztályos tanuló

A megye legjobbja
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány 
idén is meghirdette a megyei matematikaversenyt. A meg-
mérettetésen a 7. évfolyamosok gimnáziumi kategóriájá-
ban Suba Dániel 7.H osztályos tanulónk (képünkön) I. he-
lyezett lett, ő bizonyult a megye legjobbjának.

Az alapítvány által életre hí-
vott Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen is sikeresen 
szerepeltek az Eötvös he-
tedikesei. A megyében Su-
ba Dániel 9., Hadobás Örs 
10.,  Ispán Gergely János 
a 22. helyen végzett. A trió 
összesített értékelése alap-
ján a csapatok között me-
gyei szinten 3. helyen zár-

ta a versengést. A tanulók matematikatanára Papp Horkai 
Margit, a tehetséggondozó foglalkozásokat vezető felké-
szítőjük pedig dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina.

Szaniszló László
intézményvezető
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Balatoni József, „Jocó bácsi” élvezettel tanít és beszél a pedagógiáról is.

Az élménypedagógus és a rá kíváncsi tiszaújvárosi pedagógusok.

Ifjú kémikusok és tanáraik az akadémián.



Építs hotelt a beporzó rovaroknak!
Két héttel korábban fogalmam sem volt 
arról, mi is az a rovarhotel, így hát a vá-
rosi könyvtár gyermekrészlegére veze-
tett az utam, ahol éppen ennek a különös 
építménynek az elkészítésén fáradoztak 
kicsik és nagyok. A foglalkozás lebonyo-
lításáról és megszervezésének hátteré-
ről Barnóczki Ulrike válaszolt kérdése-
inkre.

- Elég összetett feladatot rejtett magában 
a Szombati Szöszmötölő mai állomása, az 
előkészület is ilyen sokrétű volt?
- Nagyon örültem ennek a feladatnak, mert 
a felkészüléshez elengedhetetlen volt, hogy 
kisétáljunk a természetbe összegyűjteni a 
szükséges alapanyagokat: elkorhadt fakér-
get, üreges szárú nádszálat, mohát, száraz 
gallyakat. Önmagában az előkészület is re-
mek csapatépítő programnak bizonyult.
- Mennyire nehéz elkészíteni egy ilyen ro-
varhotelt?

- Nem kell megijedni tőle, nagyon egysze-
rűen elkészíthető. Még fúrni sem kellett, 
ragasztópisztollyal viszonylag egyszerűen 
összeillesztettük az elemeket, aztán díszí-
tettük is a kész művet. A munkának ezt a 
részét különösen élvezték a gyerekek.
- Meglepett, hogy milyen sokan részt vettek 
ma a Szöszmötölőn.
- Igen, ez a mai alkalom volt a legnépsze-
rűbb mind közül.
- Apák is jöttek.
- Igen, és komplett családok. Úgy tűnik, 
ha egy picit nehezebb feladatot tűzünk ki a 
Szöszmötölőre, akkor még az apákat is ide 
tudjuk csalogatni. Nagy öröm volt látni, ezt 
a népes alkotóközösséget.
Pomichal Anna a lányával érkezett a fog-
lalkozásra.
- Nagyon jól éreztük magunkat - mondta. 
- A ragasztópisztollyal kissé nehezen dol-
goztunk, de mivel nem volt nagyon kötött 
az elkészítése, könnyen megcsináltuk a ro-
varhotelt. Hamarosan családi házba költö-
zünk, a kertben lesz a helye, aztán meglát-
juk, mennyire tetszik majd a bogaraknak.
A rovarhotel szerepét Kerékgyártó István, 
a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezetője ismertette lapunknak.
- Az elmúlt évtizedekben drasztikusan 
csökkent a beporzó rovarok száma - mond-
ta az ügyvezető. - Kutatók szerint ez lehet a 
klímaváltozásnak, a kemizálás növekedé-
sének és a monokultúrás növénytermesz-
tésnek is a következménye. Fogyatkoznak 
a rovarok táplálékszerzési területei, csök-
ken a szaporodási helyük. Az Európában 
található növényfajok több mint 80 szá-
zalékának megtermékenyülése függ a be-
porzó rovaroktól. Beporzáskor sokan csak 
a mézelő méhekre gondolnak, pedig Ma-
gyarországon több mint 800 vadméhfaj ta-

lálható és ezek mind részt vesznek a bepor-
zásban. A Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. két éve készített méhecske ho-
telt a magányos méhek számára, ehhez ná-
dat és tűzifa rönköket használtunk fel, ame-
lyekre 2-10 milliméteres lyukakat fúrtunk. 
A méhecske hoteleket védeni kell a ned-
vességtől és déli fekvésű, napfényes helyre 
kell kihelyezni. A családokban élő, köztu-
dottan agresszív telepes méhek és darazsak 
mellett léteznek magányosan élő fajok is. 
Ezek a néhány milliméterestől a poszméh 
méretig előforduló, szelíd, nem támadó fa-
jok partfalak, fák, és a talaj lyukaiba falaz-
zák utódaikat. Jelenlétük nagyon fontos a 
lakott területeken is, mivel faj- és méret-
gazdagságuk alapvető fontosságú a válto-
zatos virágméretű növényfajok beporzásá-

ban, amit a házi méhek egyedül nem tud-
nak elvégezni. A magányos fajok ujjnyinál 
nem vastagabb lyukak védelmére bízzák 
utódaikat. Ezekbe a szűk járatokba a nős-
tény méhek nektárt és virágport, a darazsak 
elsősorban megbénított hernyókat halmoz-
nak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket 
sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a fel-
halmozott táplálék elfogyasztását követő-
en bebábozódik, végül a kikelő kifejlett ro-
var kirágja magát a sárdugón, és megkezdi 
néhány hetes felnőtt életét. Lehet egysze-
rűbb hoteleket is készíteni, a kertes házban 
mindig találunk maradék anyagokat az épí-
téshez, de készíthetünk az erkélyen is, csak 
megfelelően kell rögzíteni.

Ördögh István

A halak nyerték az évadnyitó versenyt
Felemásra sikeredett a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület évadnyitó versenye. Az 
előző két délutánra meghirdetett sze-
métgyűjtésen nagyon kevesen vettek 
részt, igaz, ők 4 köbméternyi hulladékot 
szedtek össze. A versenyre benépesült a 
vízpart, 67-en indultak, de a halak ki-
fogtak rajtuk, összességében kevés volt 
a zsákmány.

- A szemétszedés sikeres volt, de nagyon 
sajnáljuk, hogy egy ilyen nagy létszámú 
tagsággal rendelkező egyesületnél a két-
napos meghirdetésre összesen 13 fő jött el, 
leginkább a vezetőségi tagok és közeli hoz-
zátartozóik voltak jelen - nyilatkozta Iván-
ka Tóth Attila, az egyesület titkára. - Az a 
baj, hogy nem csak a horgászok után kell 
szemetet szednünk a tavak partján, hanem 
hűtőszekrényt, tévét, különböző háztartá-
si hulladékot is. Most tettünk ki egy zár-
ható konténert, hogy ilyen hulladék ne ke-
rülhessen bele. Egyébként a két nap során 
több mint 4 köbméter szemetet szedtünk 
össze a két tónál, a Tolnait nem is tudtuk 
befejezni, mert megtelt a konténer.
Az említett konténer „működését” Márton 
Károly halőr magyarázta el nekünk.
- A konténer zárva lesz, hogy a lakosság 
ne tekintse a magáénak - mondta Károly. 
- A horgászok majd összegyűjtik egy zsák-
ba az általuk „termelt” szemetet, leteszik a 
konténer mellé, én kinyitom és belepako-
lom, ami összegyűlt a vízparton.
Szombat reggel horgászok lepték el a víz-
partot, 67-en indultak az évad első verse-
nyén. Köztük volt Simon Ákos is, aki profi 
felszereléssel érkezett, mely a vízben állt, 
azon ült az ifjú horgász, s körülötte kéz-

nyújtásnyira csalik, horgászkészségek gar-
madája.
- Igazából ez egy horgászláda, versenylá-
dának is szokták hívni - magyarázta Ákos. 
- Nagyon jó, kényelmes eszköz és könnyű 
róla horgászni, nem kell mindenfelé rohan-
gálni, mert minden itt van.
Nem tudni, hogy a felszerelésnek, a hor-
gásztudásnak, vagy a szerencsének tulaj-
donítható-e, mindenesetre Ákos már a so-
kadik keszeget terelte szákjába beszél-
getésük után. Végül meg sem állt 3300 
grammig, s ezzel nem csupán az ifjúsági 
kategória győztese lett, a nap legjobb ered-
ményét is ő érte el.
S még egy érdekesség: a fenekező kategó-
ria dobogósai 1-1 hallal értek a „csúcsra”.

F.L.

Női kategória:
I. Bán Szilvia 440 g

Ifjúsági kategória:
I. Simon Ákos 3.300 g

Férfi úszós kategória:
I. Jónás József 1.600 g

II. Csengeri László 1.540 g
III. Jávorszki József 920 g

III. Gál Péter 920 g

Férfi fenekezős kategória:
I. Fejes István 3.060 g

II. Czene András 3.000 g
III. Sebestyén Árpád 2.100 g

Legnagyobb hal:
II. Fejes István 3.060 g
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Márton Károly halőr a zárható konténerrel.

Simon Ákos a „csodapadon” sokadik fogását szákolja. 

Kiadó „szobák” magányos rovaroknak.

A tájház udvarán is elhelyeztek egy rovarhotelt.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné Vasvári Éva

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. május 4-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
          Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
 Dr. Fülöp György polgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2022. május 02-án (hétfőn) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés 
alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.

     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2022. május 04-én (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-
mányzati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelen-

tés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es számra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

A közterület-felügyelet által elszállított jármű értékesítése
Tiszaújváros önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet álta-
li alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatko-
zó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás 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 kerülő jármű adatai:
1./ Gyártmány: VOLKSWAGEN, típus: Golf 1J, forgalmi rendszáma LZK-988, kora 
23 év, futásteljesítmény 330.000 km, 1896 cm3, diesel, automata váltó.
A gépjármű üzemképtelen. 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
VOLKSWAGEN 

típus: Golf 1J 30.000.-Ft 3.000.-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:  2022. május 9. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés ideje, helye: 2022. május 10. 9:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
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 fi-
zetést 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 árveré-
si vevőt terhelik. Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köte-
les haladéktalanul elszállítani! Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolvá-
nyát és lakcímkártyáját!

Dr. Juhos Szabolcs jegyző

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

  az 1. sz. választókerület képviselője

2022. május 02-án (hétfő) 16.00 órától Tiszaszederkényben, 
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2022. május 3-án (kedd) 16.00 órától a Tisza-part városrészben 
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
              Polgármesteri HivatalMecénás ösztöndíjpályázat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanév 
II. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyete-
mi hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es tanév II. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredmény-
től függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzés-
ben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, 
vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alap-
képzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2021/2022-es tanév I. félévében, melyet a 
felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény ál-
tal hitelesített féléves tanulmányi átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe 
olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2022. május 30. (hétfő).
Helye: a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűj-
tődoboz. (Kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mellékletekkel be-
nyújtani.) vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2021/2022-es tanév I. félévé-
nek tanulmányi átlagairól féléves teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény 
hitelesített,
• a 2021/2022-es tanév II. félévére szóló hitelesített hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és mód-
járól.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester, 

a 8. sz. választókerület képviselője
2022. május 04-én (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-

mányzati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tiszteletdí-
jas gondozó munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás készenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishely-
zet helyszínére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bár-
mely meglévő bizonyítványmásolat szükséges.

Jelentkezni 2022. május 13-áig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-194-es telefonszámon.

12. � Közlemények 2022. április 28.

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani 

a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNYNAK 
személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 

szükséges kitöltenie. Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma



Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 
2022. április 28-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a 
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat: 
1. Javaslat a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásá-
ra
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat az I. számú házi gyermekorvosi körzet működ-
tetésére vonatkozó döntések meghozatalára
4. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházá-
sokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
5. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a 2021. 
évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására
6. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
tevékenységéről, a 2021. évi mérleg és eredménykimuta-
tás jóváhagyására
7. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 
2021. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
Kérdések

Ülésezik 
az önkormányzat

Közlekedés május elsején
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 1-jén városunkban megrendez-
zük a hagyományos Majális rendezvényt és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne: 
 - Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasz),
 - Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasz),
 - Ifjúsági park Bartók Béla úti garázssor mögötti terület.

Kérjük, hogy 2022. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkolja-
nak. Továbbá értesítjük az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az aláb-
biak szerint történik:

Mezőcsát, Bőcs, illetve Polgár irányából érkező és irányába induló járatok:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35. sz. főút. 
A járatok a Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik. 

1-es jelzésű helyi járatok Tiszaszederkény irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út. A Beth-
len G. úti megállóhellyel szemben ideiglenesen kiépített megállóhelyen történik a le- 
és a felszállás. A járatok a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyet nem érintik.

2-es jelzésű helyi járatok Tisza-part városrész irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35. sz. főút.
A járatok a Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik. 

3-as jelzésű helyi járatok JABIL irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Szent István út - 35 sz. fő út - Szederkényi út - Huszár Andor út. A 
járatok a Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Rendezőség

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 2022. április 2. - ápri-
lis 30. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertvá-
ros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadék-
csatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát he-
lyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategó-
riájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2022. április 2-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt köve-
tően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a tavaszi rágcsálómentesség 
fenntartásának eredményességi vizsgálata 2022. május 3-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Temetői autóbuszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

a térítésmentesen igénybe vehető
TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK

2022. május 1-jétől 2022. szeptember 30-ig 
keddi és pénteki napokon közlekednek, az alábbi menetrend szerint
Indul Érkezik
16.20 Tisza-part városrész autóbusz váróterem 18.05
16.22 Tisza-part városrész elágazás 18.03
16.27 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.58
16.28 Tiszaszederkény, Kossuth u.
16.29 Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
16.30 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 17.57
16.31 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 17.56

Tiszaszederkény, Kossuth u. 70. 17.55
Tiszaszederkény, Kossuth u. 17.54

16.32 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.53
16.33 Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 17.52
16.36 Tiszaújváros, termálfürdő 17.49
16.37 Tiszaújváros, Brassai középiskola 17.48
16.38 Tiszaújváros, Kazinczy út

Tiszaújváros, Bethlen G. út 17.46
16.40 Tiszaújváros, autóbusz állomás 17.45
16.45 Sajószöged, temető 17.40

Érkezik Indul
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a városközponti piac és vásárcsarnok te-
rületén a lakossági gombavizsgálat idő-
pontja: szerda 18:00 - 20:00 óra, vasár-
nap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ munkakör betöltésére

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel. 
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társa-
ság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder veze-
tékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, 
távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában. 
Pályázati feltételek: 
központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakirányú végzettség), önálló mun-
kavégzés, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Előnyt jelent: 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, tiszaújvárosi lakhely, B kategóriás jogosít-
vány 
Amit kínálunk:
• Folyamatos munkavégzés, hosszú távú foglalkoztatás
• Bérezés: megegyezés szerint 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai, fényképes önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén 
vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés megkötésének idő-
pontjára, oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy személyesen a Társaság titkársá-
gán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címre küldve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13. 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Németh Ádám távhő üzemvezető 49/341-767

2022. április 28. Közlemények � 13.



A hatodikon hatodikok
RÖPLABDA. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um női röplabda csapata hatodik alkalommal jutott be 
az országos diákolimpia B kategóriás döntőjébe, ahol a 
6. helyen végzett.

A csoportmérkőzések jól sikerültek, a csapat négy győze-
lemmel csoportelsőként, veretlenül jutott a legjobb nyolc 
közé. Itt Budapest bajnoka volt az ellenfél, és sajnos a 
négy közé jutás nem sikerült. Így a következő mérkőzés 
tétje az volt, hogy az 5., 6. vagy a 7., 8. helyért játszha-
tunk. A Fráter György Gimnázium volt a következő ellen-
fél, melyet bravúros játékkal 2:0-ra legyőztünk. Az utol-
só napon az 5., 6. helyért léphettünk pályára. A mérkő-
zés jól kezdődött, az első szettet megnyertük, de sajnos el-
fogyott az erő és 2:1-re kikaptunk, így az országos döntő 
előkelő 6. helyén végeztek a lányok. Ez az eredmény azért 
is nagyon szép, mert a csapat tagjai 9., 10. és 11. évfolya-
mos tanulók. Minden elismerésem a lányoké, hiszen so-
kat dolgoztak ezért a szép eredményért. Szívből gratulá-
lunk nekik!
A csapat tagjai: Fónagy-Sütő Dorka, Bartha Viola, Virág 
Mara, Ispán Réka Panna, Balázs Boglár, Szabó Brigitta, Il-
lés Nikolett, Hegedűs Lara, Szabó Dorottya, Szabó Szófia.

Olasz Gyula
edző

Kupasiker
KOSÁRLABDA. A Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium fiú csapata nyerte a Diós-
győri Gimnáziumban rendezett 34. Kamarás-kupa 
középiskolás kosárlabdatornát.
Szendrey Zsombor tanítványai három miskolci gimná-
zium - Fényi, Diósgyőri, Avasi - csapatával mérkőztek 
meg, és egy könnyű, valamint két küzdelmes győzelmet 
aratva veretlenül nyerték el a serleget.
Az Eötvös eredményei: Eötvös - Avasi 116-44, Eötvös 
- Fényi 80-71, Diósgyőri - Eötvös 69-78. 
A torna végeredménye: 1. Eötvös, 2. Fényi, 3. Diós-
győri, 4. Avasi.
Hab a tortán, hogy a két különdíjat is az Eötvös hoz-
ta el. A torna legjobbja Lenke Balázs lett, a legeredmé-
nyesebb pontszerző pedig 56 ponttal Nagy Balázs volt.

Síkfutásból jelesek
ATLÉTIKA. Miskolcon, az Egyetemi Atlétikai Köz-
pontban rendezték meg a megyei középiskolás atléti-
kai diákolimpiai döntőt. A Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Technikum és Szakiskola tanulói remekül szerepel-
tek. Az V. korcsoportban Lindi Márton 100 m-en (11,1 
mp) és 200 m –en (22,5mp) első helyezést ért el. A VI. 
korcsoportban Mészáros Liza szintén 100 m-en (12,8 
mp) és 200 m-en (26,9 mp) lett első. Batuczki Cson-
gor a VI. korcsoportban 100 m-en (11,8 mp) negyedik-
ként, míg 200 m-en (24.0 
mp) másodikként ért cél-
ba. Mind a három tanuló te-
jesítette az Országos Diá-
kolimpia nevezési szintjét. 
Testnevelő tanárok: Rémi-
ás Róbert, Lőrincz Tibor, 
Homródi Zsolt. A verseny-
re a csoportot Jakab István 
készítette fel.

A Tour de Hongrie Tiszaújvárosban
Május 12-én délután érkezik Tisza-
újvárosba a Tour de Hongrie me-
zőnye. A Széchenyi úton egy látvá-
nyos részhajrá lesz a világ kerék-
páros mezőnyének világsztárjaival.  
Összesen 900 kilométer a táv, ekko-
ra szakaszon kell biztosítani az út-
vonalat, egyeztetni a településsek-
kel, a rendőrséggel, lezárásokat kell 
szervezni. A Tour de Hongrie csa-
pata egy éve szervezi a versenyt, a 
véghajrában Tiszaújvárosba is el-
jöttek egyeztetni a városvezetéssel 
és mindenkivel, aki a verseny lebo-
nyolításában, szervezésében, bizto-
sításában részt vesz.

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hong-
rie főszervezője dr. Fülöp György pol-
gármesterrel vívott bringapárbajt a ka-
tolikus iskola udvarán. Nyeregbe pat-
tantak és tekertek, mint a nagyok. Idő-
re, küzdve a másodpercekért és a pon-
tokért, mint ahogy a kerékpáros kör-
verseny versenyzői is fognak a máju-
si Tour de Hongrie-n. A szervezőcsa-
pat az általános iskolában népszerűsí-
tette rendezvényét és a kerékpárspor-
tot, majd a városvezetőkkel és a he-
lyi szervezőkkel ültek egy asztalhoz, 
megtárgyalni a május 12-i tiszaújváro-
si szakasz részleteit. 

Gyors, izgalmas, látványos 
verseny lesz  

- Ez az időszak a profi kerékpársport-
ról fog szólni, hiszen május elején 
Magyarországra érkezik a világ egyik 
legnagyobb kerékpárversenye a Giro 
d’italia, aminek az első három szaka-
sza Nyugat-Magyarországon fog zaj-
lani - nyilatkozta lapunknak Eisenk-
rammer Károly. - A következő héten 
pedig a Tour de Hongrie-val folyta-
tódik, ami egy ötnapos, fantasztiku-
san izgalmas verseny valódi világsz-
tárokkal, Tour de France sztárok fog-
nak érkezni. Az öt napból a második 
szakasz érinti Tiszaújvárost, ahol vár-
hatóan izgalmas verseny lesz, hiszen 
a sprinterek nem csak a célban, ha-
nem a verseny közben, a részhajrá-
kon is dolgoznak a megszerzett pon-
tokért és az időjóváírásért, hiszen egy 
verseny időre zajlik és a részhajrákon 
lehet szerezni értékes másodperceket, 
és mindez komolyan befolyásolja a 
verseny végelszámolását.
- Percre, kilométerre, élményre meny-
nyit érzékelhetünk majd mi, tiszaújvá-
rosiak ebből a versenyből? 
- Nagyon gyors lesz, nagyjából más-

fél-két perc hosszú a mezőny, de na-
gyon látványos lesz ami történik, mert 
a mezőny előtt körülbelül 30-40 perc-
cel megy majd egy reklámkaraván is. 
Ők az első fecskék, akik megérkez-
nek a városba, és utána jönnek a me-
zőnyt felvezető motorosok, rendőrök, 
a mezőny végén pedig egy 50-60 au-
tóból álló karaván, a csapatok kísé-
rőautói. Rövid, gyors, de nagyon lát-
ványos, ami történni fog. A világ ke-
rékpár-sportjának a krémje fog meg-
érkezni, a legjobb sprinterek, a leg-
jobb csapatokkal, a legjobb, legérté-
kesebb kerékpárokkal, azt is mond-
hatnám, hogy minden, amit látunk 
majd az Forma-1 szintű, ahhoz tud-
nám hasonlítani.  Egy egyedi élmény 
lesz az, hogy ezek a világsztárok át-
mennek a városon és küzdeni fognak 
a másodpercekért.
- Mennyien és mennyivel fognak te-
kerni?
- A mezőny 140 fős, az átlagsebes-
ség 45-50 km/h, a sprinten 70-75-tel 
fognak átmenni a célvonalon. Érde-
mes az út mellett maradni, és nem le-
lépni az útra, hiszen gyorsan fognak 
jönni a bringások, az autók pedig még 
gyorsabban. Ez mindenképpen egy 
veszélyes üzem, tehát kérem a város-
lakók türelmét is arra a néhány perc-
re, amíg a mezőny átrobog a városon.  
Aki nem szurkol, az inkább engedje, 
hogy megtörténjen, aki pedig szurkol, 
az álljon az út mellé és bíztassa a ma-
gyarokat is, hiszen a mezőnyben több 
mint tíz magyar versenyző lesz.
- Hogyhogy felkerült a Tour de Hong-
rie térképére Tiszaújváros?
- Polgármester úr nagyon szereti a 
sportot, én azt gondolom, hogy fő-
leg rajta múlt. A Tour de Hongrie si-
kere olyan az elmúlt években, hogy 
komoly küzdelem folyik azért, hogy 
rajt- vagy célváros, vagy az útvonal-

ban egy kiemelt település lehessen, 
és ebben az  egyeztetésekben Tiszaúj-
város mindenképpen elöl járt, hiszen 
olyan sportmúltja van a városnak, 
gondolok a triatlonra, Lehmann Tibo-
rék munkájára, amit itt a városban vé-
geznek, szóval egy ilyen sportszere-
tő városban jó helyre kerül a Tour de 
Hongrie.

Városmarketing 
és háttérbázis

A Tour de Hongrie-val kapcsolatban a 
városnak is vannak szervezési felada-
tai, ezekről is kérdeztük a polgármes-
tert az egyeztető megbeszélés után. 
- Nagyon örülök, hogy a Tour de 
Hongrie bejön Tiszaújvárosba is, eh-
hez azonban a meghatározott útsza-
kaszokat el kell zárnunk az autók elől 
- nyilatkozta dr. Fülöp György. - Ké-
rem a városlakókat, hogy ezt fogadják 
türelemmel, és amíg várakoznak, ad-
dig szurkoljunk együtt. A rendezvény 
biztosításának elsődleges felelőssége 
a rendőrségé, de van feladata az ön-
kormányzatnak is. Kötöttünk szerző-
dést egy biztonságtechnikai céggel is, 
de segítenek a polgárőrök, a közterü-
let-felügyelők, hiszen a versenyzők 
nagyon nagy sebességgel érkeznek, 
ami baleset- és életveszélyes lenne, ha 
ezekre az útszakaszokra bárki kimen-
ne. A tiszaújvárosi részhajrá a Derko-
vits Művelődési Központ előtti útsza-
kaszon lesz, érdemes oda hamarabb 
kijönni, hiszen jön majd egy hatalmas 
reklám autókonvoj, onnan mindenfé-
le tárgyakat, kabalákat dobálnak majd 
ki, arra emlékeztetve a nézőket, hogy 
ezen a rendezvényen részt vettek és 
szurkoltak. Terveink szerint lesz egy 
kivetítő is, amin a versenyt nyomon 
lehet követni, de élőben fogja köz-
vetíteni a versenyt a Magyar Televí-
zió és a sportcsatornák is, úgyhogy 
azt gondolom ennek a versenynek na-
gyon komoly marketing értéke lesz. 
A Tour de Hongrie-nak ez a szaka-
sza Hajdúszoboszlón fog véget érni, 
de úgy döntöttek a szervezők, hogy a 
bázis Tiszaújváros lesz, tehát gyakor-
latilag május 12-től 15-ig itt egy na-
gyon komoly háttérbázis lesz. Kami-
onok fognak parkolni, amelyek min-
denféle eszközzel fel vannak szerel-
ve. Ezeket látogatni nem lehet, de a 
közelükbe menni igen. Tulajdonkép-
pen ezt a háttérbázist testközelből 
meg lehet majd tekinteni három napig 
az érdeklődőknek.

berta
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A tiszaújvárosi szakasz részleteiről egyeztettek a szervezők.

A Tour de Hongrie tiszaújvárosi szakasza.



A Sportcentrum eseményei
Április 30. (szombat) 

Labdarúgás
09.30 FCT - BTE Felsőzsolca    
U19 bajnoki mérkőzés         Füves pálya
10.00 FCT - Sátoraljaújhelyi TKSE   
U13 bajnoki mérkőzés         Füves pálya
11.00 FCT - Mezőkövesdi Zsóry FC
női csapatok mérkőzése                          Műfüves pálya

Május 4. (szerda)
Labdarúgás
17.00 TFCT- Aqua- General Hajdúszoboszló
felnőtt bajnoki mérkőzés     Centerpálya

Visszavágtak az őszi vereségért
LABDARÚGÁS. Az NB III. Kele-
ti csoportjának 32. fordulójában 
Egerben lépett pályára a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A sárga-ké-
kek hátrányból fordítva nyertek és 
kasszírozták be a három bajnoki 
pontot.

Fűtötte a visszavágás vágya az új-
városi együttest, hiszen a két csapat 
őszi találkozóját a hevesiek nyerték, 
méghozzá kiütéssel, 5-2-re.  Az akko-
ri egri gólszerzők közül a kettőt-ket-
tőt jegyző Pölöskei P. és Tóth Á. 
nem, az egygólos Vajda is csak a cse-
repadon volt ott a mérkőzésen. (Pö-
löskei a téli átigazolási időszak során 
lett a Csepel SC játékosa, Tóth Ákos-
sal április 21-én bontott közös meg-
egyezéssel szerződést az Eger SE.) A 
Tiszaújváros csapatából csak Bussy 
és Benke hiányzott sérülés miatt, így 
erős összeállításban küldhette pályá-
ra tanítványait a tavalyi szezonban 
még az Egert irányító tiszaújváro-
si mester, Vitelki Zoltán. Az első já-
tékrészben a házigazdák többet birto-
kolták a labdát, egy veszélyes hely-
zetet is kialakítottak, de csak a kapu-
fát tudták eltalálni. Az újvárosi kont-
rák most nem jöttek be, bár egy zic-
cere így is akadt a vendégcsapatnak. 
Ebben az időszakban mindkét kapus 
nagyszerűen védett, így az első félidő 
0-0-al ért véget.
A második játékrészben is sok volt 
a hiba, mégis ekkor estek a gólok. 
Az 56. percben Medveczki indítot-
ta Nagy Gergelyt, aki szorongatott 
helyzetben két tiszaújvárosi védővel 
a nyakán 10 méterről a kapus mellett 
a hálóba lőtt, 1-0. Nem sokáig tartott 
a házigazdák öröme, ugyanis az 59. 
perc meghozta a vendégek számára 
az egyenlítést. Bartuszt rántották le 
a tizenhatoson belül, melyért a játék-
vezető tizenegyest ítélt. A büntetőt a 
sértett lőtte higgadtan félmagasan a 
kapu bal oldalába, 1-1.  
A 72. percben Pap balról adott közép-
re, Nagy D. remekül látta meg Bar-
tuszt, aki 6 méterről a bámészkodó 
egri védők között a kapuba passzolta 
a labdát, 1-2. A hajrában itt is, ott is 
akadtak lehetőségek, de kétségkívül 
a házigazdák előtt adódott nagyobb 
esély az egyenlítésre, de Galambvá-

ri és a kapufa segítségével megúszta 
az újabb kapott gólt az újvárosi ala-
kulat. Összességében a helyzeteit ha-
tékonyabban kihasználó Tiszaújváros 
megérdemelten szerezte meg a 3 pon-
tot és így 57 egységgel a bajnokság 5. 
helyén áll. A sárga-kékek legközelebb 
május 1-jén, vasárnap Füzesgyarmat-
ra látogatnak, majd május 4-én, szer-
dán 17 órától közvetlen riválisukat a 
4. helyen tanyázó Hajdúszoboszlót 
fogadják. 

Eger - Tiszaújváros 
1-2 (0-0)

Eger, 150 néző. V.: Altorjay. 
Eger: Fedinisinec - Hadnagy (Juhász), 
Valkay, Nagy-Kolozsvári, Nagy G. 
(Farkas K.), Pál Sz., Debreceni (Dob-
ler), Lencsés, Hegedűs D., Medveczki 
(Vajda Á.), Berki (Antal).Edző: Sze-
keres Adrián.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Mahalek, Géringer L. 
(Pap), Gelsi, Vitelki B. (Erős), Vasili-
jevic (Nagy D.), Bartusz, Lőrincz P., 
Gottfried, Gönczi (Tóth S.), Molnár 
M. (Bocsi). Edző: Vitelki Zoltán.

Szekeres Adrián: Felkészültünk az el-
lenfélből, hogy vannak veszélyes já-
tékosai, tudtuk, hogy az lesz a kulcs, 
hogy ők ne kapjanak labdát. A két 
góltól eltekintve ez sikerült is. Büsz-
kék lehetünk a játékosainkra, mert a 
pályán az történt, amit mi akartunk, 
de ma a két kapufa se segített minket. 

Vitelki Zoltán: Egy ki-ki meccset ját-
szottunk, a hazaiak nagy erőket moz-
gósítottak. Több volt a hiba és a kap-
kodás a játékunkban, nem tudtunk 
érdemben építkezni. Ellenben, fő-
leg a második félidőben már sokkal 
nagyobb tűzzel és koncentráltsággal 
játszott a csapat. Hozzá kell tenni, 
hogy szerencsénk is volt, de tettünk 
érte. Egy góllal többet rúgtunk, mint 
a hazai csapat, és ez a fociban döntő 
szempont.

További eredmények 

DVTK II. - Sényő 0-2
DEAC - Békéscsaba II. 2-2

BKV Előre - Kazincbarcika 0-1
Kisvárda II. - Hajdúszoboszló 0-0

Törökszentmiklós - Tállya 2-2
Hidasnémeti - Újpest II. 0-4

Putnok - DVSC II. 1-2
Jászberény - Tiszafüred 0-2
SBTC - Füzesgyarmat 0-0 

Következik a 33. forduló 

2022. május 1., vasárnap 
11:00 Újpest II. - Putnok 

12:00 Békéscsaba - BKV Előre
17:00 F.gyarmat - Tiszaújváros

Hajdúszoboszló - Eger 
Kazincbarcika - Kisvárda II. 

Tiszafüred - DEAC 
DVSC II. - Jászberényi
Tállya - Hidasnémeti 

Sényő - Törökszentmiklós 
SBTC - DVTK II. 

Nagydíjas Lehmann
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub három spor-
tolója olasz klubjuk, a K3 Triathlon színeiben a Gatteo a 
Mare városában megrendezett olasz Grand Prix-futamon 
állt rajthoz. A sprint távú versenyt az U23-as világbajnok 
Lehmann Csongor nyerte meg, Kiss Gergely a második, 
Sinkó-Uribe Ábel pedig a 7. helyen végzett.  

Egyéni 
és csapatérmek

DUATLON. Az idei duatlon és duatlon mix országos 
bajnokságon a Tiszaújvárosi TK zömében utánpótlás 
versenyzőkkel képviseltette magát a VIII. BÚI Duatlo-
non. Bán Petra ezüst- és Filep Zóra bronz egyéni ér-
me mellett a gyermek korcsoportos leányok csapatban 
a dobogó legfelső foká-
ra léphettek fel (képün-
kön), míg a serdülő le-
ányok a harmadik he-
lyen zártak. A tapasz-
taltabb korosztály kép-
viselői közül Balogh 
Bence nyert, Szabolcs 
Géza pedig bronzérmes 
lett kategóriájában.

SÚLYEMELÉS. A hétvégén rendezték meg az országos 
súlyemelő iskolás bajnokságot Tarjánban. Réti Márton és 
Gulyás Kristóf az Eötvös József Gimnázium tanulói is el-
indultak a versenyen. A junior Réti Márton 89 kg-os súly-
csoportban 242 kg-ot teljesített, amivel bajnok lett. Ahogy 
Gulyás Kristóf is a 109 kg-os súlycsoportban 205 kg-os 
összteljesítménnyel. Réti a juniorok között a kiemelkedő 
eredményéért különdíjat is kapott. A képen jobbra Nagy 
Péter olimpikon a két bajnok és edzőjük, Réti János tár-
saságában

Két bajnoki cím

Prémium Európa-kupánk lesz
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triat-
lon Fesztiválon július 16-17-én se-
lejtezőkből és döntőből álló Euró-
pa-kupák kínálnak megméretteté-
si lehetőséget a nemzetközi mezőny 
tagjainak. 

Július 17-én, vasárnap - a Triatlon Ju-
nior Európa-kupa és a Triatlon Prémi-
um Európa-kupa fináléit megelőzően 
- a Magyar Utánpótlás Gálán hazánk 
legjobb gyermek és serdülő korcso-
portos sportolói adhatnak számot fel-
készültségükről. 
Márkus Gergely versenyigazgatótól 
megtudtuk, hogy ebben az évben két 
Prémium Európa-kupa szerepel a ver-
senynaptárban. Tiszaújváros mellett a 
szintén nagy múltú holland Holten vá-
rosa rendezhet emelt pénzdíjas, nem 
mellesleg értékes világranglista pon-
tokat is osztó elit viadalt. A nemzetkö-

zi sportági szervezet bizalmát tovább-
ra is élvező Tiszaújváros ezzel egy-
ben kijelöli az irányt, mely nem más, 
mint visszatérni a világkupák körfor-

gásába. A fő cél, hogy 2023-ban, Ti-
szaújváros újra olimpiai kvalifikációs 
világkupa házigazdája legyen.

SZIS
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Idén prémium pontokért hajthatnak.

A K3 Triathlon csapata.

Bartusz tizenegyese a hálóban.                    (Fotó: Eger SE)
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