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Infláció: magasabbnak érezzük

Az egyik kutatóintézet kevesebb százalékot, a másik többet számol. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sze-
rint 9,5 százalékos, míg a GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint több mint 20 százalékos az infláció. Igazából a szá-
mok mit sem számítanak, hiszen saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy napról napra emelkednek az árak. Molnár 
László, a GKI Zrt. vezérigazgatója segített tájékozódni a számok, adatok, százalékok rengetegében. Interjúnk 
a 3. oldalon olvasható.

Társasházi pályázatok
Több társasházi fejlesztésre is le-
het pályázni az önkormányzatnál. 
Az energiatakarékossági vagy gé-
pészeti felújítások támogatási rend-
szere évek óta ismert, ehhez társult 
a melegvíz-mérőórák távleolvasá-
sát lehetővé tevő modulok beépíté-
se, mint pályázati cél. Mindemellett 
rendkívüli támogatásra is számít-
hatnak a szorult helyzetben lévő la-
kóközösségek. 

Rendkívüli támogatást kapott a Lo-
rántffy út 1.-7. alatt lévő épület, az 
Őszirózsa társasház is.  
- Azt azért látni kell, hogy ez egy kö-
zel 60 éves épület - mondta Szuhai Jó-
zsef, aki évtizedek óta lakik a házban. 
- Pereg a lábazat, és főleg a ház hátsó 
faláról nagy darabokban hullik a va-
kolat. Szerintem ezt az épületet nem 
újították fel amióta megépült, ezért 
mondhatnám természetes, hogy nincs 
már jó állapotban. Ezen kívül fon-
tos lenne a vízvezetékek, a csatornák 
cseréje is. De mit is várhatunk, mi is 
öregszünk, a ház is.
A társasház 1 240 000 forintos támo-
gatást kapott az önkormányzattól kül-
ső felújításra, emellett önerőre és hi-
telre is szükségük lesz. 

Időközben megkezdődött a meleg-
víz-mérőórák leolvasásának fejleszté-
se. A lakóközösségek közel 80 száza-
léka ért egyet a távleolvasási rendszer 
kiépítésével. Eddig 46 társasház nyúj-
tott be pályázatot az önkormányzat-
hoz, amiben kérik, hogy a beruházás 
50 százalékával, mérőóránként maxi-
mum 6000 forinttal támogassa a fej-
lesztést. 
- Információim szerint a lakóközös-
ségek 80 százaléka támogatja a beru-
házást - nyilatkozta Csoma Bertalan 

a II. számú Lakásszövetkezet elnöke. 
- Mindenképpen előnyt jelent, hogy 
a lakosság annyit fizet, amennyit fo-
gyaszt. Ezt fogja megvalósítani a jel-
adóval történő melegvíz-mérők leol-
vasása. Így a szolgáltató és a fogyasz-
tók között nem lesz még egy harma-
dik személy, hanem közvetlenül fog 
hiteles adatokat kapni a szolgáltató és 
eszerint végzi a számlázást. Lényege-
sen megkönnyíti majd a folyamatot.
A jeladókat a nyár folyamán beszer-
zik és őszig be is szerelik.

Kevesen adták 
a vérüket

Minden idők leggyengébb véradása volt a múlt heti - ezt 
mondták szervezők. A kétnapos akcióra  160 főt várt a Vö-
röskereszt, ám ennél jóval kevesebben jelentkeztek. Csü-
törtökön csupán 26-an, pénteken 55-en adtak vért. Pe-
dig véradókra továbbra is nagy szükség van, hiszen a vér-
készletek fogynak, különösen a nyári időszakban. Legkö-
zelebb június 17-én szerveznek véradást a MOL Petrol-
kémia ipartelepén, július közepén pedig a városban lesz 
újabb véradás.

Kalandra fel!
A kedvező időjárás hatására május 14-én, szombaton ki-
nyitott a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kalandme-
dencéje. Az első napon még viszonylag kevesen merész-
kedtek a vízbe, a vendégek nagyobb része inkább a kibő-
vített kültéri gyógyvizes medencében lubickolt.
Az előttünk álló napok ismét melegnek ígérkeznek, úgy-
hogy kalandra fel, kalandba be!
A teljes strandnyitást június 18-án tervezi a fürdőt üzemel-
tető TiszaSzolg 2004 Kft.
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A Lorántffy úti társasház felújítása hamarosan elkezdődhet.
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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 22-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd május 23-tól (hét-
fő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 
49/340-052) 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
A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek: 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, 
vasárnap 11.00. 
Május 19-én, csütörtökön kivételesen 10:00 órakor 
lesz a Szentmise, amelyet Dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek úr mutat be, elhunyt Gordos Miklós atya lelki üd-
véért. Temetése a szentmise után az altemplomban 
lesz.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
A májusi litániát a  szentmisék után közösen imádkoz-
zuk.
Az első áldozás időpontja május 22.  A bérmálkozás 
időpontja május 29. vasárnap 11.00 óra. A felkészítők 
időpontja: elsőáldozók május 20. péntek 16:00, má-
jus 21. szombat 10:00 elsőáldozók próbája és az el-
ső szentgyónásuk. Bérmálkozók kivételesen május 21. 
szombat 16:45 felkészítő. Kérjük a szülőket, hogy az 
első áldozásra és bérmálkozásra készülő gyermekeik-
kel együtt minden vasárnap 11.00-kor vegyenek részt 
a szentmisén. A bérmálkozók szülei részére május 24-
én, kedden 16:15-kor szülői értekezlet lesz.
Közeleg az adóbevallások beadásának határideje. Kér-
jük 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.
Az altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 
18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-
13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 szent liturgia, 17.30 Akathisztosz Hym-
nosz. Szombaton 18.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 ut-
renye, 11.00 szent liturgia. Hétfőn 17.30 paraklisz. 
Kedden 7.30 szent liturgia. Szerdán (Mennybemenetel 
ünnepének előestéje) 17.30 vecsernye litiával, kenyér, 
bor és olaj megáldása.
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.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00.
Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.00 óra.
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis tá-
borokat, ezek részleteiről a gyülekezet Facebook olda-
lán bővebb információ található.

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

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

„Bíztunk az életben, hittünk 
a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább 
a csodában.
Csoda volt, éltél, s minket szerettél, 
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
Számunkra Te sosem leszel halott, 
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a 
napra, amikor egyetlen gyermekünk

 PÓSA BEÁTA 
2014. május 20-án örökre eltávozott közülünk.

Anya és Apa

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a ko-
rábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak ér-
kezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra 
kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha meg-
érkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cu-
ki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg 
velünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba nevét, 
születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez önkéntes 
alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak 
lesznek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jöve-
vénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi pol-
gárnak a Baba születik rovatunkban. Várjuk az örömhírt 
személyesen szerkesztőségünkben, vagy a kronika@ti-
szatv.hu email címre.

Segítség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik má-
jusi sorozatunk. A megfejtéseket 
május 31-ig egyben várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. május 19.



Kevés utas, sok támogatás
Kilenc év után augusztus elsejétől 
emelkedik a helyi autóbuszjárat 
teljes árú vonaljegye.
A szolgáltatást végző VOLÁN-
BUSZ Zrt. éves beszámolójából az 
is kiderül, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzata több mint 31 millió 
forinttal kompenzálja a cég e terü-
leten elszenvedett 2021. évi veszte-
ségét. 

A VOLÁNBUSZ eredmény-kimu-
tatása szerint 2021-ben a Társaság-
nál a helyi tevékenységhez kötődő 
értékesítés nettó árbevétele 19.852 
ezer forint, az indokolt költsége pe-
dig 58.869 ezer forint. (Az árbevétel 
és az indokolt költségek 2015. január 
1. óta tapasztalható jelentős mértékű 
növekedése az akkor bevezetett, az 
autóbusz-állomás - JABIL viszony-
latban közlekedő autóbuszjáratok 
bevételeire és költségeire vezethető 
vissza, ugyanakkor a negyedéves és 
az éves elszámolásokból megállapít-
ható, hogy a többletigényt nem ezek 
a járatok okozzák.)
A központi költségvetésből származó 
támogatás tavaly elmaradt, a telepü-
lési önkormányzatok helyi közössé-
gi közlekedésének támogatására vo-
natkozó pályázatot sem írták ki 2021-
ben. Az állami támogatás elmaradá-
sa az önkormányzati támogatás ösz-
szegét növelte.
A 2021. évi összes támogatási igény 
31.235.606 forint, így a már át-
utalt 27.619.000 forintot további 
3.616.606 forinttal egészítette ki leg-
utóbbi ülésén a képviselő-testület.
A Társaság a helyi személyszállí-
tást 2021-ben átlagosan 28 saját au-
tóbusszal látta el, melyek közül 13 
alacsony platós és 1 alacsony belé-
pésű volt. Két midi, valamint szük-
ség szerint egy csuklós és több szó-
ló autóbuszt biztosított a cég. A me-
netrend szerinti járatok négy (Tisza-
szederkény városrész, Tiszaszeder-
kény városrész a Balneoterápia érin-
tésével, Tisza-part városrész és Jabil) 

viszonylatban közlekedtek. A vonal-
hálózat teljes hossza 13,8 km. A köz-
lekedő járatok száma munkanapokon 
70, szabadnapokon 32, munkaszüneti 
napokon 30. A helyi autóbuszmegál-
lók száma a városban 19 db, az átla-
gos utazási távolság 3,4 km. 
A VOLÁNBUSZ folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte az utasforgalmat, 
a járatok kihasználtságát, a területen 
lévő gazdasági szervezetek munka-
vállalóinak létszámmozgását, az át-
szervezéseket, valamint a tanulók in-
gázásának módosulását is. Megálla-
pítható az utasszámlálások alapján, 
hogy a diákokat szállító és a kora dél-
utáni járatok, illetve a csúcsidő kivé-
telével jelentős kihasználatlanságok 
mutatkoznak. A járatok egy része, 
főleg szabad- és munkaszüneti na-
pokon, igen csekély utaslétszámmal 
közlekedik. Tiszaújvárosban 2021-
ben a fizető km futásteljesítmény-ér-
tékek kis mértékben (0,31%) növe-
kedtek. A megtett hasznos kilomé-
ter 109,2 ezer km, a férőhely-kilomé-
ter 7.141,4 ezer. Az utaskilométer és 
a férőhely-kilométer hányadosaként 
számolt kihasználtság 14,70%-os, 
ami kifejezetten alacsonyon. 
Az elmúlt évben az utasok száma 
299,9 ezer fő, melyből menetjegy-
gyel 48 ezer (16,01%) utazott, a tanu-

lói utasszám 52,3 ezer fő (17,44%), 
a nyugdíjas utasok száma 5,6 ezer 
fő (1,87%). A bérlettel utazók száma 
összesen 252 ezer fő (84,03 %). Az 
autóbusz-állomás - JABIL vonalon 
utazók száma 172,8 ezer fő, mely a 
tiszaújvárosi utasforgalom 57,62%-a.
A helyi járatokon alkalmazott teljes 
árú vonaljegy ára jelenleg 200 forint, 
az összeg 2013. február 1-jétől válto-
zatlan.
A veszélyhelyzettel összefüggésben 
hozott kormányrendelet értelmében 
2022. június 30-ig új díj nem állapít-
ható meg. A Polgármesteri Hivatal - 
előkészítendő a díjemelést - tájéko-
zódott
Kazincbarcikán, Ózdon és Hajdúszo-
boszlón, ahol szintén a VOLÁN-
BUSZ látja el a helyi személyszállí-
tási feladatokat. A két borsodi telepü-
lésen a teljes árú vonaljegy jelenleg 
250 forintba kerül, míg Hajdúszobo-
szlón 315 forintba. 
Tekintettel arra, hogy 2013-tól nem 
történt változás a vonaljegy árában, a 
testület úgy határozott, hogy ameny-
nyiben a jogszabályi előírások le-
hetővé teszik - a díjemelési tilalom 
megszűnik - 2022. augusztus 1-jétől 
a teljes árú vonaljegy díja 250 forint 
legyen.

F.L.

Infláció: magasabbnak érezzük
Az egyik kutatóintézet kevesebb száza-
lékot, a másik többet számol. A Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) szerint 9,5 
százalékos, míg a GKI Gazdaságkutató 
Zrt. szerint több mint 20 százalékos az 
infláció. Igazából a számok mit sem szá-
mítanak, hiszen saját bőrünkön tapasz-
taljuk, hogy napról napra emelkednek 
az árak. Molnár László, a GKI Zrt. ve-
zérigazgatója segített tájékozódni a szá-
mok, adatok, százalékok rengetegében.

- Mi lehet annak az oka, hogy a GKI által 
közölt adatokban az infláció mértéke két-
szer akkora, mint a KSH által közölt ada-
tok?
- Eltérőek a mérési módszerek. Amit a 
GKI végez, az inkább a lakosság érze-
tét méri fel. Nyilván nagyon nehéz pon-
tos számot mondani. Mi három éve készí-
tünk ilyen vizsgálatot, és azóta ez a legma-
gasabb szint, amit az infláció elért, 22-23 
százalék. Miközben korábban ez jellemző-
en inkább 11 százalék volt.  A KSH is mé-
ri az infláció emelkedését, ők kisebb mér-
tékű emelkedést mértek. Ennek számtalan 
oka van. Az egyik módszertani. A KSH se 
figyel meg minden terméket és termékkört, 

vannak úgynevezett reprezentánsok, ami-
nek az árváltozását méri havonta. Ezeket a 
reprezentánsokat is nagyságrendileg száz-
harminc árból állapítja meg. Ez azt jelenti, 
hogy százharminc boltban, üzlethelyiség-
ben figyeli a termékeket. Ez szűkíti a kört, 
ahol vizsgálódni tud. Ha szigorúan nézzük, 
akkor ez azt jelenti, hogy százharminc tele-
pülésnél több nem kerül a mérésbe, márpe-
dig egy olyan településen, ahol több üzlet 
van, nyilván az árak is kicsit alacsonyab-
bak, mint egy olyan településen ahol mind-
össze egy bolt van. Ezekből adódhat méré-
si probléma. A másik dolog, ami befolyá-
solja az érzetet, hogy amiket naponta vá-
sárolunk, azoknak a termékeknek az ára-
it  jobban észben tartjuk, jobban látjuk a 
változást, mint azokét, amiket csak ritkáb-
ban veszünk. Még egy probléma a rezsi. 
Amennyiben a rezsicsökkentett körbe tar-
tozunk, például távfűtött lakásban lakunk 
vagy földgázt és villamos áramot fogyasz-
tunk, akkor nagyon sok esetben a számlán 
kapjuk meg a összeget, hogy mennyit kell 
befizetnünk, és nagyon sok esetben cso-
portos beszedéssel fizetünk. A számlákon 
gyakorlatilag nincs változás, ezért a lakos-
ság nem számolja bele a költéseibe a va-
lós árat. 

- Az érzet alatt azt kell érteni, hogy a mond-
juk hiába kapott a munkavállaló 14 száza-
lékos béremelést, mégis úgy érzi, hogy ke-
vesebb a nettó jövedelme?   
- Így van. Azt érzik az emberek, hogy hiá-
ba kapnak béremelést és több lett így a net-
tó fizetésük, de   elmegy a boltba és több, 
mint 20 százalékos többlettel kell számol-
nia, magyarul az új fizetésének a reálértéke 
alacsonyabb, mint tavaly volt. 

- Nőhet még az infláció? Ha igen, meddig?
- Nyilvánvalóan még nem vagyunk a 
csúcsponton. Éppen hétfői hír volt, hogy 
India leállította a gabonaexportot és emiatt 
a búza ára egy nap alatt 6 %-ot emelkedett. 
Ezek a lépések idővel begyűrűznek hoz-
zánk is, és azt még nem tudjuk, hogy a kor-
mány a költségvetés konszolidációja érde-
kében milyen megszorításokat fog életbe 
léptetni. Valószínűleg valamilyen adóeme-
lés fog következni, amit azok a termelők, 
akik a nyakukba kapják majd, tovább hárít-
ják, magyarul a termékek árában fog meg-
jelenni.
- Meddig tart az infláció emelkedése?  
- Most mindenki azzal számol, hogy körül-
belül a második félévben elkezd lefelé ka-
nyarodni, de nagy kérdés az, hogy az árs-
topok fennmaradnak-e. Amennyiben eltör-
lik az ársapkát, mondjuk az üzemanyagok 
esetében, akkor nagyságrendileg 40 száza-
lékos áremelkedés várható. Ehhez jönnek 
azok az élelmiszerek, amik szintén kap-
tak ársapkát. Azok közül is leginkább az 
étolaj, ami közel 50 százalékkal drágulna. 
Számítások szerint a következő évben sze-
rencsére már jóval alacsonyabb inflációval 
számolhatunk. 

ema

Emlékeink makettekben

Életképek kicsiben címmel nyílt kiállítás a városi 
könyvtárban. A tárlat Kiss Imre „Indi” mesterleve-
les makettező, dioráma készítő és festő emlékképekből 
életre hívott, háromdimenziós alkotásait mutatja be.

A művész tizenegy évvel ezelőtt az interneten ismerkedett 
meg a diorámaépítés mesterségével, régi vágya volt a fest-
mények háromdimenziós másainak elkészítése. Szakmai 
fejlődését Adóba László is segítette. Indi nevét ma már Ja-
pántól az Egyesült Államokig a legkiválóbb makettezők 
sorában emlegetik. Magyarországon egyedüliként - több 
száz induló közül - tíz alkalommal nyerte el a mezőny leg-
jobbjának járó díjat az év legjelentősebb hazai rendezésű 
makettversenyén. 
Művészetének lényege az egyszerűen beszerezhető, költ-
séghatékony háztartási anyagok - hungarocell, modell-
gipsz, karton - felhasználásában és a színek egyedi alkal-
mazásában rejlik. Alkotásait sokrétű kutatómunka alapoz-
za meg, és mindannyiunk leghétköznapibb emlékképei 
inspirálják. Indi arra törekszik, hogy munkáival ne csak 
esztétikus látványt nyújtson a közönségének, hanem a 
részletek finom kidolgozásával deja vu érzést is keltsen az 
érdeklődőkben. Ahogy ő fogalmazott: „Elsődleges célom 
szépet vinni az emberek lelkébe.”
A kiállítás június 10-ig tekinthető meg a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban.

Ördögh István
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Molnár László

A helyi járatok kihasználtsága nem éri el a 15 százalékot sem.



Idén online rendezték meg a Bendegúz Tudásbajnokság 
megyei és a Bendegúz Nyelvész verseny országos for-
dulóját. Iskolánk számos szép versenyeredménnyel büsz-
kélkedhet. 
Megyei verseny eredményei: 1. évfolyam: Matematika: 
Badonszki Patrik, Berki Benjamin, Harnisféger Bence, 
Jánosi Boglárka, Kapcár Kornél, Molnár Márton, Rauch 
Miksa, Vámosi Áron (1.a, felk: Rácz Zita), Zajácz Lilla 
(1.b, felk: Peterman Zsaklin) Kelemen Ákos, Tóth Eme-
se (1.c, felk: Kovács Emese) 1. helyezés. Magyar nyelv: 
Gyarmati Hanga Lina (1.b, felk: Nagy Zsuzsa), 2. helye-
zés, Tóth Emese, Tóth Eszter (1.c, felk: Holló Boglár-
ka) 3. helyezés. Olvasás, szövegértés: Rauch Miksa (1.a, 
felk: Pénzes Evelin) 1. helyezés. Környezetismeret: Med-
vés Vince (1.a, felk: Rácz Zita) 1. helyezés. 1. évfolyam: 
Matematika: György Levente, Juhász Bence Zsolt, Sza-
utner Dániel Ádám (2.a, felk: Lovász–Tóth Beáta) 1. he-

lyezés. Magyar nyelv: Szautner Dániel Ádám 1. helye-
zés, Juhász Bence Zsolt 8. helyezés (2.a, felk: Hajduné 
Vásári Nóra). Angol nyelv: Tóth Rebeka Sára 3. helye-
zés. 3. évfolyam: Környzetismeret: Harnisféger Hanna 7. 
helyezés, Andó Álmos Bence 8. helyezés (3.c, felk: Sza-
bóné Tóth Irén). Olvasás, szövegértés: Ecsedi Zsófia (3.c, 
felk: Szabóné Tóth Irén). Magyar nyelv: Ecsedi Zsófia 5. 
helyezés (3.c, felk: Szabóné Tóth Irén). 4. évfolyam: Ma-
tematika: Lukács Ákos (4.a, felk: Szendi Adrienn), Er-
dei Hunor, Makó Emma (4.c, felk: Agárdi Helga Ditta) 
1. helyezés. Környezetismeret: Emődi Bianka (4.b, felk: 
Bodolainé Nagy Beáta), Erdei Hunor, Makó Emma (4.c, 
felk: Agárdi Helga Ditta) 1. helyezés. Magyar nyelv: 
György Kinga 1. helyezés (4.a, felk: Szendi Adrienn). 5. 
évfolyam: Matematika: Kosik Kende Benedek 6. helye-
zés, Suba Flóra 10. helyezés (5.a, felk: Dózsa Imre). Ma-
gyar nyelv: Suba Flóra 5. helyezés, Kosik Kende Bene-

dek 7. helyezés (5.a, felk: Hajdu Eszter Erika), Berta Nó-
ra 10. helyezés (5.c felk: Baloghné Hideg-Nagy Gyön-
gyi). 6. évfolyam: Matematika: Papp Csanád (6.c, felk: 
Nagy Viktória) 4. helyezés. Irodalom: Mészáros Anna 
1. helyezés, Juhos Lia 3. helyezés (6.c, felk: Koncz Bar-
bara). Magyar nyelv: Kondás Boglárka 5. helyezés (6.c, 
felk: Koncz Barbara).
Első helyezett tanulóink képviselik iskolánkat az orszá-
gos döntőn. 
A Bendegúz NyelvÉsz országos döntőjének eredményei: 
1. évfolyam: Jánosi Boglárka, Varjas Lili 1. helyezés (1.a, 
felk: Pénzes Evelin). 2. évfolyam: Kiss Máté, Szautner 
Dániel Ádám 1. helyezés (2.a, felk: Hajduné Vásári Nó-
ra). További sikeres versenyzést kívánunk! Gratulálunk 
az eredményekhez!

Rácz Zita
mk.vezető

Versenyeredmények a Széchenyiben
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Mennyit ér egy nő?

Bohókás, színes ruháiban és rövid-
re nyírt kék hajával képtelenség 
volt nem észrevenni őt. Erős kéz-
fogása határozott, magabiztos jel-
leméről tanúskodott. Lazasága, ön-
bizalma, életöröme engem is magá-
val ragadott. Amikor pedig kiállt a 
közönség elé és kieresztette erőtel-
jes énekhangját, felrobbant a szín-
pad. Ilyen Falusi Mariann, aki a 
Don Lázi Swingtet zenekar kísére-
tében adott könnyűzenei koncertet 
a Derkovits Művelődési Központ-
ban, ami a Tavaszi Fesztivál egyik 
fénypontja volt.

- Az előadás címe: Mennyit ér egy 
nő? Szerinted mi erre a válasz?
- Lázár Istváné (Don Lázi) volt az öt-
let, hogy a nőiségről, a női szerepek-
ről szóljon a műsor. A dalok 99 szá-
zaléka a nőkről szól. Szerintem az 
előadói szakma tulajdonképpen egy 
férfisoviniszta szakma, mert minden-
ki a férfiakért rajong és őket nézi. A 
női előadóknak nagyon nagyot kell 
villantani ahhoz, hogy számon tart-
sák. Nem akarok politizálni, de azt 
hiszem, kicsit devalválódott a női 
szerep az utóbbi években. Úgyhogy 
nekünk, nőknek fontos, hogy ezt 
visszaépítsük, mert mi is egy mérté-
kegység vagyunk. Nem biztos, hogy 
csak otthonteremtésre és szülésre va-
gyunk valók, hanem igenis sok szín 
belefér egy nő életébe. Nagyon tág 
spektrumú az, amit mi képesek va-
gyunk teljesíteni és magunkra vállal-
ni.
- A korral szerinted változik az, hogy 
mit jelent a nőiség? A Pa-dö-dő indu-
lásakor a tarka ruházat, a színes haj, 
mind a nőiség része volt?
- Elég sok mindent eltakar ez a bo-
hókás ruha és ez a haj. Ami bent és 
mélyen szunnyad, az ugyanaz a női-
ség, sőt, még tombolóbb volt fiatal 
korunkban. Mögé kell látni, hiszen 
ha nem lenne a nőiségnek ez az ere-
je bennünk, bennem és a Györgyiben, 
akkor nem sikerült volna ezt a dolgot 
így átvinni, hogy ilyen erősen, két 
nőként tudtunk 36 évig funkcionálni. 
Ez borzasztó fontos, hogy érezzék, 
mennyi minden van az ilyen szélső-
ségesen bohókás leplek alatt, és nem 
csak úgy, prekoncepcióval élni. Min-
dig is ez volt az egész Pa-dö-dőnek a 

lényege, és ez a mai napig is.
- Ha már Pa-dö-dőt emlegetünk, év-
tizedekig álltatok együtt a színpadon, 
de te szólóban is előadsz. Miben más, 
melyiket érzed jobban magadénak?
- Szerencsére mindegyikben saját 
magam tudok lenni. A Pa-dö-dőt is 
magamon folyattam át, ezeket a da-
lokat, amiket akár a Don Lázi Swing-
tettel, vagy a Sárik Péter Trióval csi-
nálunk együtt, tehát mindenféle zenét 
a saját magam valamilyenségére pró-
bálok fordítani. Egyik sem jobb vagy 
rosszabb, minden mást ad, mind nagy 
élmény és azért csinálom, hogy ne-
kem jobb legyen. Ez egy önző dolog.
- Színésznő és énekesnő vagy, rádió-
zol, tévében szerepelsz. Ezek között 
sincs kedvenced?
- Mindegyik akkor nagyon jó, amikor 
éppen csinálom, és olyankor megpró-
bálok maximumra futni és élvezni. 
Egyszer voltunk egy barátunk gye-
rekének a balettvizsgáján, és én ott 
ültem és nyafogtam, hogy menjünk 
már, unatkoztam. Mellettem ült Ru-
bay Ádám barátom, aki azt mondta, 
hogy „Te hülye vagy? Hát itt vagy, 
élvezd!” Rájöttem, hogy igaza van, 
attól kezdve csak röhögtünk, és na-
gyon jól éreztem magam. Ez a lé-
nyeg, hogy ahol vagy, és amit csi-
nálsz, azt maximálisan próbáld kiél-
vezni, és ne akarj mással foglalkozni 
és akkor minden jó lesz.
- Itt, a Derkó színpadán tavaly is éne-
keltél, akkor még Györgyivel az olda-
ladon. Mesélsz róla, hogy van most, 
miben dolgoztok együtt?
- Györgyi stroke-ot kapott november-
ben, de javul, egyre szebben beszél. 
Csináljuk a Klubrádiót továbbra is, 
Györgyi ott van, ugyanolyan penge 
az agya, vicces és mindenkinek be-
szól. Vannak beszélgető estjeink és 
koncertjeink is. Most voltunk például 

Salgótarjánban, ahol imádták az em-
berek, mert egyelőre még nem tudja 
kimondani az r hangot, raccsol és na-
gyon cuki, de bármikor simán meg-
csinál bármit. Azt hiszem, hogy az a 
szeretet, ami felénk jön, az ő javulá-
sához és gyógyulásához nagyon ko-
molyan hozzájárul.
- Olyan nagy szeretettel beszélsz ró-
la, a testvérednek hívod. Mitől ilyen 
elválaszthatatlan, ilyen megingatha-
tatlan ez a kapcsolat?
- Az első perctől kezdve egyformán 
gondolkodtunk mindenről, nagyon jó 
barátok vagyunk. Összehoztunk egy 
olyan közösséget, akár a tágabbat, 
a rajongóinkat és a közeli közössé-
get, a táncosokat, a zenészeket, akik-
kel együtt dolgozunk, akik ott áll-
nak mellettünk mindig, most például 
mellette a bajban. Ez az életem, ösz-
szetartozunk, ő a tesóm.
- Többször nyilatkoztad, és most is 
ezt érzem, hogy mindig önmagadat 
adod, nem akarsz senkinek megfelel-
ni, ez kevés embernek megy. Te min-
dig ilyen voltál? Mi a titok?
- Az, hogy marha fárasztó, hogyha 
nem ezt csinálom. Én nem tudok ha-
zudni, mert rossz a memóriám, a har-
madik percben már összekeveredek. 
Fölösleges, nem kell erre plusz ener-
giát pazarolni, olyan sok minden-
nel lehet foglalkozni, ahelyett, hogy 
az ember megjátssza magát, minek? 
Úgyis hozott anyag, ez van. Én a 
kezdetektől ilyen voltam, de amikor 
Györgyivel találkoztam, az ő szabad-
sága és elképesztő gátlástalansága 
még inkább hatott rám, és felszaba-
dított sok olyan dolgot, amit én addig 
tartottam. Akkor jöttem rá, hogy ja, 
ezt így is lehet? Hát tök jó, akkor le-
gyen így, hisz ez sokkal jobb és egy-
szerűbb.

venna

Egy feminista zenekar
- A Don Lázi Swingtet egy hattagú férfizenekar. Annak idején, tizennégy 
évesen azért kezdtük el, hogy tetsszünk a lányoknak. Azóta is csak a nőknek 
szeretnénk játszani, így váltunk egy feminista zenekarrá. Az 1920-as évek-
ben alakult ki a showbusiness, akkor még a férfiak uralták a pályát. Aztán 
rájöttek, hogy a hölgyeket sokkal jobb nézni és hallgatni, akkor jött létre az 
első feminista mozgalom. Ez a koncert ennek a mozgalomnak a történetét 
mutatja be. Szerintünk a nő értéke felbecsülhetetlen, ez a mi szlogenünk - 
mesélte a zenekar történetéről Lázár István, a Don Lázi Swingtet vezetője.

A szerelem örök
A Tavaszi Fesztivál ötödik napján az egri Gárdonyi 
Géza Színház tánctagozatának előadásában láthatták 
a nézők William Shakespeare Ahogy tetszik című tánc-
bohózatát, a Derkovits Művelődési Központ színház-
termében. A fellépés előtt a tánctagozat vezetőjét, To-
polánszky Tamást kérdeztük.

- Melyek a GG Tánc Eger legfőbb erősségei?
- Nagyon jó és nyitott csapat vagyunk, hazai és külföldi 
táncművészek egyaránt tagjai az együttesnek, és minden 
évben több vendégtanár és vendégalkotó dolgozik velünk. 
- Klasszikus vagy modern köntösbe bújtatták Shakespeare 
művét?
- Abszolút kortárs jelleget ölt a darab, de ettől nem kell 
megijedni, abszolút érthető, értelmezhető és élvezhető a 
produkció.
- Milyen hangulatban teltek a próbák?
- Év elejére összeállt a csapat, nagyon jó hangulatban tel-
tek a próbák, sokan összegyűltek. Akkor még pihentebbek 
voltak a tanítványok, mint most, amikor már a szezon vé-
ge felé járunk. Még éppen két hónapunk van rengeteg fel-
adattal. 
- Sűrű a menetrendjük?
- Elég sűrű. Kedden Budapesten léptünk fel, most Tisza-
újvárosban vagyunk, csütörtökön Egerben leszünk, aztán 
Békéscsabán, Nagyváradon. Sok helyen tesszük a dolgun-
kat, az utazások is megterhelik az embert, de az új hely-
színeken való bemutatkozás mindig változatos és örömte-
li élményeket ad.
- Technikai nehézségét tekintve, mennyire erős a darab?
- Nagyon szeretem a darab koreográfusa, Kulcsár Noémi 
munkáját abban a tekintetben is, hogy minden tanítványá-
ban megtalálja a lehetőséget, és előnyt kovácsol bárkinek 
a személyiségéből és testi adottságaiból. Egy nagyon érett 
előadás láthat a közönség fiatal művészektől.
- Szereti Shakespeare-t?
- Nagyon szeretem, egy kikerülhetetlen klasszikus, ezért 
nagyon örültem annak, hogy végül közösen egy ilyen szó-
rakoztató, szerethető előadást hoztunk létre a maga drámá-
jával és fanyarságával. 
- Mi a produkció üzenete?
- Akármi történik velünk, és bármilyen helyzetbe is kerü-
lünk az életben, a szerelem örök.

Ördögh István

Parkzene
Üde színfoltja volt az idei Tavaszi Fesztiválnak az a ta-
vaszköszöntő könnyűzenei koncert, melyet a Derkovits 
Fúvószenekar adott a Március 15-e parkban. A hatvan per-
ces műsorban közreműködtek a Vándor Sándor Zeneisko-
la növendékei, valamint a TújBand gyermekzenekar tag-
jai. 
Mindezt május 13-án, pénteken este tették, tehát egyálta-
lán nem babonásak. A siker láttán, hallatán talán lesz foly-
tatása is a szabadtéri fúvószenekari fellépéseknek.

2022. május 19. Fesztivál � 5.

Falusi Mariann és a Don Lázi Swingtet
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Május 19., csütörtök   

9:00 A szerdai adás ismétlése 
HétHatár: Társasházi pályázatok, javítások, felújítások - Át-
lagkereset - Kevés gyerek, kevesebb osztály - Csökken a vér-
készlet és a véradók száma is - Sportfesztivál újdonságokkal - 

Phoenix bajnoki - Junior regionális kosárlabda döntő 
Hétről-Hétre: Görög, török, horvát nyár - 

Muhi csata újrajátszva - Tour de Hongrie - Térzene a fúvó-
sokkal - Mennyit ér egy nő? - Retroautók miniben - 

Foci bajnoki - Kosármérkőzés

Május 20., péntek
18:00 B4 Híradó

Május 25., szerda
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése 

14:00 A testületi ülés ismétlése

18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Balesetek a vá-
rosban - Energiaárrobbanás - Bölcsődei nyílt nap - Virágos 

kiskertek a városban - Gyereknap - Foci 
18:15 Hétről-Hétre: Örömtánc - Foltvarrók regionális találko-

zója - Kosárlabda 

Május 26., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolá-
ja értesíti a szülőket, hogy a 2022/2023-as tanévre vár-
ja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növen-
dékeket. 
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, 
a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, 
szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, kürtre, 
tenor kürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre vár-
juk. Jelentkezni 2022. május 31-ig lehet a jelentkezési 
lap leadásával a zeneiskolában.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.)

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

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

Ami egyedi, az mindig értékes lesz
Valaha művészettörténésznek ké-
szültem. Budapesti éveim alatt az 
időm jelentős részét galériák és ár-
verések látogatásával töltöttem, 
ezért nagy örömmel siettem arra az 
impozáns kiállításra, amely a Ta-
vaszi Fesztivál programsorozatá-
nak részeként május 10-én nyílt a 
Városi Kiállítóteremben. A tárlat 
anyaga tizenöt szentendrei kötődé-
sű művész alkotásait vonultatja fel. 
Köztük olyan neves szerzőkét, aki-
ket idáig csak könyvekből és aukci-
ós katalógusokból ismertem. Néhá-
nyukat több évtizedes emlékfonal 
köti Tiszaújvároshoz, emiatt nem 
pusztán egy kiállítás nyitányára ér-
keztek a Barcsay térre.

Pontban 17 órakor a Vándor Sándor 
Zeneiskola két művésztanárának, Ba-
kos Irinának és Lakatos Verának a ze-
nejátéka, aztán Mátyás Zoltán, a Der-
kovits Kulturális Központ igazgatója 
és Kopin Katalin művészettörténész 
köszöntötte az érdeklődőket.
- A kiállítás szervezője ef Zám-
bó István képzőművész, zenész és 
előadóművész, az idén ötvenéves 
szentendrei Vajda Lajos Stúdió egyik 
alapító tagja, a kiállítók névsora pe-
dig az ő baráti kapcsolatait mutatják 
és azt az eleven, pezsgő művészeti 
életet, amely ma is jellemzi Szentend-
rét - kezdte a kiállítás ismertetését la-
punknak Kopin Katalin.
- Mitől különleges a tárlat?
- Egy nagyon színes válogatást láthat 
a közönség az egészen fiatalokétól az 
idősebb, már befutott alkotók munká-
ival bezárólag, amely műfajilag is na-
gyon sokszínű. Experimentális fotó-
kat, hagyományos olajképeket, prin-
teket és kísérleti munkákat ölel fel az 
anyag. Amint látja, ef Zámbó István 
és Bukta Imre nagyon otthonosan mo-
zognak a terem falai között, őket kö-
zel fél évszázados kapcsolat fűzi Ti-
szaújvároshoz. 1977-ben létrejött itt, 
a Tiszai Vegyi Kombinát keretein be-
lül egy úgynevezett kísérleti műhely, 
ahol azon nyáron egy hónapon át al-
kotott többek között ef Zámbó István, 
feLugossy László, Bukta Imre és Ber-
náth(y) Sándor. Azon kívül, hogy a 
gyár területén dolgoztak, a város több 
pontján és környékén rögtönzött mű-
vészeti akciókat is szerveztek. Példá-
ul egy több kilométeres fóliacsíkkal 
jelképesen megfelezték a Sajó folyót, 
máskor pedig színes műanyag gallé-
rokkal díszítették fel a homokos víz-
parton nőtt bokrokat. 
- Mi jellemezte alkotótevékenységü-
ket?
- A gyár területén talált, elfekvő, hul-
ladéknak tekintett anyagokból na-
gyon izgalmas szobrokat hoztak lét-
re, amelyeket abban az évben, de-
cemberben be is mutattak a Derkovits 
Művelődési Központban. A legendá-
rium szerint ez egy nagyon sikeres ki-
állítás volt, hiszen ők nem kívülről 
jött idegenként dolgoztak a gyárban, 
hanem a helyi munkásokkal karöltve 
és az ő szakértelmükre támaszkodva. 
Tehát mindenki egy picit a sajátjának 
is érezte a létrehozott műalkotásokat. 
- Meglehetősen újszerű munka lehe-
tett ez akkoriban.
- Igen, merőben szokatlan volt, hogy 
egy üzem berkein belül művészek 
dolgozzanak. Nekik pedig azért volt 

kihívás, mert még nem ismerték a 
műanyag használatát. 
- Hogyan fogadta őket a közösség?
- Barátságosan, hiszen ők is reggel 
hatra jártak dolgozni, munkásruhát 
öltöttek, együtt ebédeltek a vállalat 
dolgozóival.
A falakat fürkészve egy ifjú kiállító, 
dr. Erdős Klára mellé szegődtem.
- Én gyakorló ügyvéd vagyok, és pár 
éve egy véletlen folytán ismerkedtem 
meg ef Zámbó Istvánnal. Ő volt az, 
aki biztatott, hogy fessek, tulajdon-
képpen ő indított el ezen a vonalon - 
mondta Klára.
- Számomra különös, hogy egy jogász 
ecsetet ragad.
- Annyira nem különös, mert nagy 
kreativitás kell a jogászi munkához 
is. De valóban, nem kéz a kézben já-
ró tevékenységek. A társadalomkriti-
kus képeimben viszont abszolút visz-
szaköszön a jogászi szemlélet.
- Miben áll a társadalomkritikus 
szemlélete?
- Úgy gondolom, túlságosan áthatja 
a politika a magyar társadalmat. Egy 
sokkal nyugodtabb, visszafogottabb, 
kultúrával és sporttal telibb életet kel-
lene élnünk, és például nem egymás 
szidalmazására kellene használnunk 
a közösségi oldalakat. Sokkal inkább 
arra, hogy az élményeinket osszuk 
meg egymással. A mindenkori veze-
tésnek pedig mindössze annyi lenne a 
dolga, hogy menedzselje az országot.
- Hogyan alakulnak ki a munkái, és 
hogyan jellemezné őket?
- Maguktól. Sohasem konkrét ötlete-
ket jelenítek meg, hanem spontán, ap-
ró részecskékből születnek a képe-
im. Egyrészt akár egy céltalan firká-
lásból, ha kijön két olyan vonal, ame-
lyeket aztán továbbgondolok. Nem fi-
gurális, de nem is absztrakt festészet 
az enyém, de minden képemnek jól 
megfogható témája és mondanivaló-
ja van. Máskor pedig a pillanatnyi lát-
vány inspirál az alkotásra.
- Én viszonylag későn, negyvenhá-
rom éves koromban kezdtem el feste-
ni - vette át a szót a konstruktivizmus 
jegyében alkotó Görög László, aki 
korábban műgyűjtőként is mozgott a 
képzőművészeti alkotások világában. 
Festményeit ma már nem csak itthon, 
hanem külföldi kiállítóterekben is 
egyre többen szemügyre veszik.
- Hogyan látja a magyar kortárs kép-
zőművészet helyzetét a világban?
- Nehéznek, de sohasem volt könnyű. 
Kelet-Közép-Európából nehéz kitör-
ni. Napjainkban egy globalizáltabb 
világban élünk, a különböző közössé-
gi médiaplatformok segítségével pil-

lanatok alatt el lehet jutni a közönség-
hez, míg korábban hosszú évekbe tel-
lett ez a folyamat. Ilyen szempontból 
kedvezőbbek a körülmények és tá-
gabbak a lehetőségek. Azonban a mű-
vészet éppúgy üzleti alapon is műkö-
dik manapság, mint régen, ezért a kul-
túra befolyásos szereplőinek támoga-
tása továbbra is jelentős tényezője 
egy művész elismertté válásának.
- Miben áll az ön művészete?
- Én kizárólag konstruktív képeket 
készítek. A figurális ábrázolással is 
próbálkoztam korábban, de az nem 
okozott örömöt számomra. A vonalak 
és formák szerelmese vagyok. 
A terem zárása előtt Bukta Imre osz-
totta meg lapunkkal érzéseit és gon-
dolatait a kiállításról, a régmúltról és 
a művészet jövőjéről.
- Milyen érzés volt ma újra itt lenni?
- Nagyon jól éreztem magamat. 
Rendkívül színes és izgalmas a kiállí-
tás. Egyébként évente egyszer mindig 
igyekszem visszalátogatni Tiszaúj-
városba, ahol a fiatalságom legszebb 
éveit töltöttem. Kellemes emlékeket 
őrzök a településről, hiszen a kép-
zőművészeti pályán való indulásom 
innen származtatható. Éppen a meg-
nyitó utáni beszélgetésben előkerült 
a mesterem, Pataki János neve, akár-
csak a TVK és a Derkovits. 
- Mennyiben volt más a kulturális élet 
akkoriban?
- Nagyon intenzíven pezsgett. Bizo-
nyára most is áldoznak a kultúrára, 
de akkor dőlt a pénz. Nem sok min-
dent írok a szocializmus javára, de azt 
igen, hogy volt hajlandóság, pénz és 
energia arra, hogy a lakosság életében 
fontos szerepet töltsön be a kultúra. 
Ideértve a mozit, a kiállításokat, szak-
köröket, irodalmi eseményeket és sok 
minden mást is. Mára megváltozott a 
világ és az életünk. Elég, ha csak any-
nyit mondok erről, hogy a zsebünk-
ben lévő mobillal szerezzük az infor-
mációkat.
- Hogyan tekint az itt kiállító, fiatal 
művészekre?
- Húsz évig Szentendrén éltem, egé-
szen a kétezres évek elejéig. Az öre-
geket és a középgenerációt ismerem, 
a fiatalokat kevésbé. A Vajda Stúdió 
őstagjaival, mások mellett ef Zám-
bó Istvánnal, feLugossy Lászlóval és 
Bereznai Péterrel is itt, Tiszaújváros-
ban találkoztam először csaknem öt-
ven évvel ezelőtt.
- Milyennek értékeli a képzőművészet 
várható jövőjét Magyarországon?
- Ami egyedi, az mindig értékes lesz.

Ördögh István

2022. május 19. Kultúra � 7.

Egy nagyon színes válogatást láthat a közönség, amely műfajilag is sokszínű.



Mecénás 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

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. május
Május Helye Ideje Kinek a részére

19. 
csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. hétfő
Kazinczy-ház 

(Hunyadi iskola)

7.30 - 12.00
és 

13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

24. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00
Pótbefizetés szociális 
étkezés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

25. szerda

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

zott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30 - 12.00

és 
13.00 - 16.00

Bóbita, Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott 
pótbefizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)
8.00 - 12.00 

és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

30. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 12.00 

és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

31. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30 - 12.00

és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán József  

a 3. sz. választókerület képviselője

2022. május 25-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Konyhakertek bérlése
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy 
a konyhakertek rekreációs célú használatára vonatkozó, illetve a konyhakertek bérlé-
sére vonatkozó szerződések 2022. május 17-én lejárnak.
A használati- és bérleti szerződések megkötésére az előző évektől eltérően három évre, 
azaz 2022. május 18-ától 2025. május 17-éig terjedő időszakra van lehetőség. 
A bérleti díj összege: 2.000 Ft/db/év.
A szerződés megkötésére és az első év bérleti díjának befizetésére 2022. május 18-tól 
2022. május 30-áig van lehetőség az alábbi helyen és időben. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. emelet 215. szoba).

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-16

Szerda: 8-12 és 13-18
Péntek: 8-12

A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges 
adategyeztetés céljából. A szerződés létrejöttének feltétele az első részlet megfizetése.

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Garázs kiadó
Tiszaújvárosban, a Szederkényi úton a fürdő mellett garázs 

hosszú távra kiadó. Érd.: 06-20/298-3412

Eladó tároló
A TiszaSzolg 2004 Kft. eladásra meghirdeti 
a képen látható, kb. 4 négyzetméteres tárolót. 
Ár: 100.000 Ft+ÁFA. 
Érdeklődni a 70-333-8148-as telefonszámon lehet.

Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. május 25-én, szerdán 
9 órától ülést tart a Városháza III. eme-
leti tanácskozótermében. 

Napirendi javaslat:

Nyílt ülés:

1. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról
2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi ma-
radványának jóváhagyására és egyéb pénz-
ügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvodában indítható óvodai csoportok 
számának meghatározására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
5. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyen-
lőségi Programjának elfogadására
6. Javaslat a központi háziorvosi ügye-
let működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára
7. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszol-

gáltató Központ 2021. évben végzett tevé-
kenységéről
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár 2020-2021. évi tevé-
kenységéről
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány 2021. évi munkájáról
11. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. te-
vékenységéről, a 2021. évi mérleg és ered-
mény-kimutatás jóváhagyása
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2021. 
évi mérleg és eredmény-kimutatás jóváha-
gyása
13. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 
2021. évben végzett belső ellenőrzések ta-
pasztalatairól
14. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről, valamint tájékoztató a Vízi-
rendészeti Rendőrőrs Tokaj 2021. évben 
végzett tevékenységéről
15. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti 
rendszer működésének tapasztalatairól
16. Tájékoztató az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról
17. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat
8. � Közlemény/Hirdetés 2022. május 19.

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 Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére

esetmenedzser 
munkakör betöltésére 

a Család- és Gyermekjóléti Központba.

Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése, 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 
1. Alapellátások - 1/a. család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó 
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (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 gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi 
igénylő - IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felso-
rolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fe-
hér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény),
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap alján található),
- Gyvt. Nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állá-
sajánlatok (a honlap alján található).
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a 
pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező eset-
ben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
2010-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
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 2010-1/2022. azo-
nosító számon 2022. május 14-én jelent meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, 

szociális munkatárs 
munkakör betöltésére

az Ezüsthíd Gondozóházba (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.).

Feladatai: 
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

A jogviszony időtartama: 
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - szociális munkatársra vonatkozó főiskolai 
vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és 
(5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap alján található)

Bérezés: 
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben 
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
2011-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pá-
lyázati felhívás a NKI honlapján 2011-1/2022. azonosító számon 2022. május 14-én 
jelent meg. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére 

gondozó 
munkakör betöltésére.

Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás) 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2023. októberig tartó) kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pá-
lyázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 880-
7/2022., valamint a munkakör megnevezését: gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. június 03.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő 

adminisztrátor 
munkakör betöltésére

1 év határozott időre szóló alkalmazással (3 hónap próbaidő), mely meghosszabbít-
ható.

Pályázati feltételek:
• Középfokú végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet)
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• Megbízhatóság, pontosság, önálló munkavégzésre, együttműködésre való készség

Előnyt jelent:
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-másolatot
• Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizonyító feladóvevény - má-
solatot

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Központi levelezés bonyolítása, iktatás, postázás, teljes körű ügyiratkezelés
• Telefonközpont kezelése 
• „SOS” telefon bejelentések fogadása, a bejelentésekkel kapcsolatos további ügyin-
tézés
• Ajánlatkérések lebonyolítása
• Irattár kezelése
• Az ügyvezető munkájának segítése

Bér megegyezés szerint.
Az állás elbírálást követően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. 05. 25.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 
Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu 
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

2022. május 19. Közlemény � 9.



Készülj velünk 
a Jabil 1/3-ra!

Kedves Sportbarátok!
Idén ismét megrendezik a Jabil 1/3 Maraton futóversenyt 
a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválon. A sportbarátok  már 
megszokott távokon (3,5 km, 7 km és 14 km) próbálhat-
ják ki magukat. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás 
edzőjeként szeretnék egy kis segítséget nyújtani a kivá-
lasztott távra való felkészülésben. Nyolc héten keresztül, 
a Jabil futásig, edzéstervvel készülök Önöknek. Az edzé-
sek helyszínéül, az Ifjúsági parkot javaslom, az ott találha-
tó frissítési lehetőségek miatt. 
Az edzéstervben a távoknak megfelelően más-más futó-
programokat ajánlok. Ezek hétről hétre egymásra épül-
nek. A sportolás megkezdése előtt mindenképpen java-
solok egy általános bemelegítő gimnasztikát a sérülések 
megelőzése érdekében. Ilyen például a törzshajlítások elő-
re, illetve hátra, a kar-, csípő-, térd-, valamint bokakörzé-
sek minden irányba és egy támaszt találva a láblendítés. 
Mindezt néhány percen keresztül végezve fel tudjuk ké-
szíteni a testünket a mozgásra és csökkentjük a sérülések 
kialakulásának esélyét. 

Távok Folyamatos 
futás

Heti ismét-
lésszám

Teljes 
edzéshossz

3,5 km 15 perc 1x kb. 25 perc
7 km 15 perc 2x kb. 25 perc
14 km 20 perc 3x kb. 30 perc

A futások befejeztével szintén ajánlatos pár percet rászán-
ni a nyújtásra. A leginkább igénybe vett törzs-, comb- és 
vádli izomzatára érdemes pár nyújtó hatású gyakorlatot 
végezni. Ezzel elősegítjük a pulzusunk megnyugvását és 
izmaink regenerálódását.
Jó sportolást kívánok mindenkinek!

Balogh Bence

Aranyért futottak
DIÁKSPORT. Tiszaújváros Diáksport Bizottsága 
„Májusi futás aranyat ér” elnevezéssel futóversenyt 
rendezett városunk iskoláinak első és második évfolya-
mos tanulóinak. 

Május 11-én nyárias meleg fogadta az Ifjúsági parkban a 
150 kisdiákot. Az elsősök 600, a másodikosok 900 métert 
futottak. 
Egyéni eredmények:
1. évf. leányok: 1. Suhajda Sára (Hunyadi), 2. Hanyics 
Panna (Széchenyi), 3. Szőnyi Hanna (Kazinczy). 
1. évf. fiúk: 1. Bella Botond (Hunyadi), 2. Császár Hunor 
(Szt. István), 3. Harnisféger Bence (Széchenyi). 2. évf. le-
ányok: 1. Újházi Réka (Hunyadi), 2. Tóth Borka (Széche-
nyi), 3. Szekeres Olívia (Hunyadi). 2. évf. fiúk: 1. Derzsé-
nyi Gábor (Széchenyi), 2. Onder Soma (Hunyadi), 3. Var-
ga Balázs (Hunyadi)
Csapatverseny eredményei:
1. évf. leányok: 1. Széchenyi István Általános Iskola, 2. 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, 3. Szent István Katoli-
kus Általános Iskola. 1. évf. fiúk: 1. Széchenyi, 2. Hunya-
di, 3. Szent István. 2. évf. leányok: 1. Hunyadi, 2. Széche-
nyi, 3. Szent István. 2. évf. fiúk: 1. Hunyadi, 2. Kazinczy 
Ferenc Református Ált. Isk., 3. Széchenyi, 4. Szent István.
Köszönet illeti a rendezésben közreműködő pedagógu-
sokat, diákokat, felkészítőket és a szurkolásban jeleske-
dő szülőket!

Demblovszky Gábor,  a DSB elnöke

10. � Sport Plusz 2022. május 19.



Feltámadt és szárnyalt a Phoenix
KOSÁRLABDA. A rájátszás második 
fordulójában hat „A” csoportos játékos-
sal érkezett a Bonyhád, ám egy nagysze-
rű második félidővel hozta a meccset az 
ezúttal Szendrey Zsombor irányította 
Phoenix.

Phoenix KK - AKSE Bonyhád 
86-76 

(23-23, 19-29, 24-14, 20-10)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Dra-
hos Gábor (8/3), Bán Tibor (20/9), Gerőcs 
Roland Bálint (4), Hegedűs Gergely (6), 
Jordan Madrid-Andrews (26). Csere: Driz-
ner Gábor (-), Frikker Marcell (2), Tas-
kó István (-), Szabó Norbert (5/3), Eremi-
ás Kristóf (3), Kovács Zoltán (-), Asszú 
Ádám (12/6). Vezetőedző: Szendrey Zsom-
bor.

Az első negyedet egy Andrews-duplá-
val kezdte a Phoenix, ám nagyon gyorsan 
megérkeztek a válaszok is, hogy aztán fej-
fej mellett haladva küzdjék végig az etapot 
a csapatok.
A második negyed közepéig hasonló volt 
a meccs képe, a hatodik perctől kezdve 
azonban egyre inkább a Bonyhád fölénye 
bontakozott ki. 
A harmadik szakasznak tízpontos lemara-
dással kellett nekifutnia a hazaiaknak, de 
Szendrey edző sikeresen rendezte a soro-

kat, feltámadt a Phoenix, egállal zárta a ne-
gyedet.
A záró felvonás első két percében már ti-
zenkét egységgel vezetett a Phoenix. A 
harmadik perctől kezdve érkeztek a bony-
hádi kosarak is, feljöttek hét pontig ezt kö-
vetően azonban már csak tiszaújvárosi ta-
lálatok születtek. 
Szerdán, május 18-án, lapzártánk után ját-
szották a mindent eldöntő harmadik mér-
kőzést.
Szendrey Zsombor: Nehéz volt fejben ösz-
szeszednünk magunkat, hogy meglegyen 

az önbizalma a srácoknak, de nagyon örü-
lünk annak, hogy a tíz pályára lépő játé-
kosunk közül mindenki hozzájárult a mai 
győzelemhez. Le a kalappal a srácok előtt! 
Életben maradtunk, szerdán megpróbál-
juk bent tartani a Tiszaújvárosi Phoenixet. 
Nem szabad elmenni a közönség teljesít-
ménye mellett sem, hiszen részben a szur-
kolók hajszolták bele a fiúkat a győzelem-
be.
Morgen Frigyes: Gratulálok a Tiszaújvá-
rosnak, olyan mérkőzést játszottunk, ami-
lyenre számítottam. A második negyedben 

sikerült némi dominanciát mutatnunk, de 
tudtuk, hogy nem lesz könnyű, hogy kulcs-
fontosságú lesz a harmadik negyed. Sok 
hibát vétettünk, ami jót végeztünk a vé-
dekezésben, azt sokszor nem tudtuk gólra 
váltani létszámfölényes helyzetben. A har-
madik mérkőzés nyilván teljesen más lesz, 
mindenki az életben maradásért küzd.

Siker is meg nem is

Szép szezont zártak a serdülők, bejutottak 
a regionális döntőbe, de ott már semmi sem 
jött össze. A négycsapatos tornán az utolsó 
helyet szerezték meg. A regionális negye-
dik hely azonban mindenképp elismerésre 
méltó eredmény.

Phoenix - Békési SZSK U1 43-70
Phoenix - NYKK Eötvös/A 41-71

A végeredmény: 1. Félegyházi TSI, 2. Bé-
kési SZSK, 3. NYKK Eötvös/A., 4. Phoe-
nix KK
Bartovics Ákos edző: Sajnos az eredmé-
nyek önmagukért beszélnek, nem igazán 
értem, hogy mi történt. Lehet, hogy nem 
bírtuk el a terhet. Ez biztosan benne volt, 
de ez nem mentség arra, hogy lélektele-
nül játsszunk; hiányzott a kellő szív, a csa-
pategység. Biztos nekem is van felelőssé-
gem. Csak remélni tudom, hogy tanulni fo-
gunk ebből a jövőben.

Fél tucatig meg sem álltak az utolsó hazain
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 36. fordulójában a Békéscsa-
ba II. együttesét fogadta a Tiszaújváros. 
A házigazdák a szezon utolsó hazai mér-
kőzésén remekül kiszolgálták szurkolói-
kat, hat góllal terhelték meg a lila-fehé-
rek hálóját.

Az elmúlt forduló nagyarányú újvárosi ve-
resége után ráfért a javítás a kék-sárgákra, 
és Vitelki Zoltán tanítványai már az elején 
bekezdtek, és sorra jöttek a gólok is. A 6. 
percben Bartusz balról végzett el szögle-
tet, a kapu előtti kavarodást követően Nagy 
P. 6 méterről talált a békéscsabaiak hálójá-
ba, 1-0. A folytatásban sem lankadt a ven-
déglátók támadókedve, és a 18. percben 
megszületett a második hazai találat. Tóth 
S. lőtt középre egy szabadrúgást jobbról, 
majd a vendégek kapusáról kipattanó lab-
dát a legéberebb tiszaújvárosi, az előrelo-
pakodó Gelsi 5 méterről vágta a hosszú sa-
rokba, 2-0. A magabiztos hazaiak előnyük 
birtokában jól tartották meg a labdát, a bé-
késcsabaiak csak alig-alig keveredtek Her-
ceg kapuja elé. A házigazdák a 36. perc-
ben újból mattolták a vendégek védelmét. 
A csabaiak saját térfelük közepén eladták a 
labdát, Tóth S. Géringer fejelte azt, aki 18 
méterről laposan rúgta a jobb alsóba a já-
tékszert, 3-0.
A második játékrészt is gyors góllal kezd-
te a Vitelki-alakulat. Az 52. percben Bar-
tusz jobbról elvégzett szögletét Nagy P. fe-
jelte védőkkel a nyakán 5 méterről Tóth A. 
kapujába, 4-0. A tiszaújvárosi szurkolók 
azt gondolhatták, hogy a nagy előny bir-
tokában kiengednek kedvenceik, de nem 
így történt. Az 59. percben Lehóczki be-
adását még kivágták a békéscsabai védők, 
ám a labda Géringer elé került, aki 28 mé-
terről, jobbal óriási gólt ragasztott a ven-
dégek hálójába, 5-0. A 73. percben meg-
született a hatodik hazai találat. Pap vé-
gezhetett el szabadrúgást 17 méterre a lilák 

kapujától, és mesterien elcsavarva a sor-
fal mellett a jobb sarokban kötött ki a lab-
da, 6-0. A Tiszaújváros így magabiztos, ki-
ütéses győzelmet aratott a Békéscsaba II. 
ellen. Az újvárosiak ezzel a sikerükkel 66 
pontosak, és több győzelmüknek köszön-
hetően ismét megelőzték a Hajdúszobosz-
lót, vagyis 4. helyen állnak. Mivel a 3. po-
zícióban tanyázó BKV Előre is kikapott a 
hétvégén, így a kék-sárgáknak 2 forduló-
val a vége előtt matematikailag még arra 
is van esélyük, hogy megszerezzék a 3. he-
lyet, ám ehhez két sikerre van szükségük, 
valamint arra, hogy a fővárosiak a hátralé-
vő találkozóikon legfeljebb 2 pontot sze-
rezzenek. A Tiszaújváros a 37. fordulóban, 
május 22-én vasárnap 17 órától a Tiszafü-
red otthonában játszik bajnokit.

Tiszaújváros – Békéscsaba II.
6-0 (3-0)

Tiszaújváros, 250 néző. V.: Práth.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Gelsi, Mahalek (Vasiljevic), Nagy P., Bo-
csi (Lehóczki), Tóth S. (Pap Zs.), Lőrincz, 
Géringer L., Vitelki B., Bartusz (Nagy D.), 
Gottfried. Edző: Vitelki Zoltán. 

Békéscsaba 1912 Előre II: Tóth A. - Cz-
valinga (Borbély), Kasik (Zahorán), Sipa-
ki (Bacsa K.), Styecz (Marik), Farkas B., 
Oláh Á., Bónus, Szabó Zs., Mágocsi (Cser-
venák), Varga T. Edző: Mészáros Márk. 

Vitelki Zoltán: Egy ilyen mérkőzést köve-
tően csak szuperlatívuszokban tudok be-
szélni a csapatról, a játékosokról. Úgy lát-
tam, hogy a fiúk most élvezték a futballt. 
Előzetesen is azt beszéltük, hogy a bajnok-
ság hajrájában ebbe az utolsó három mér-
kőzésbe tegyünk bele mindent. Voltak még 
lehetőségeink, de úgy vélem a 6-0 minden-
kit kielégít. Mindenki motivált és teljesíte-
ni szeretne, abban bízom, hogy a hátralé-
vő 2 mérkőzésünkön is megmarad mindez. 

Mészáros Márk: Nehéz bármit is monda-
ni egy ilyen találkozó után. Van olyan mér-
kőzés, amikor mind egyénileg, mind csa-
patszinten nem megy a játék. Ám az akara-
ti tényezők akkor sem hiányozhatnak, ami 
a legjobban fáj nekem, hogy ezeket nem 
tudtuk megvalósítani. Mindennek az volt a 
hozadéka, hogy kikaptunk 6-0-ra.  

További eredmények 
Kisvárda II. - DVSC II. 4-1

Hajdúszoboszló - Kazincbarcika 2-2
Hidasnémeti - DVTK II. 0-4

Putnok - SBTC 1-2
Jászberény - Sényő 0-2

DEAC - Tállya 8-0
BKV Előre - Újpest II. 2-3

Eger - Tiszafüred 2-1
Törökszentmiklós - Füzesgyarmat 0-1 

Következik a 37. forduló 
2022. május 22., vasárnap

11:00 Békéscsaba II. - Hajdúszoboszló
Újpest II. - Kisvárda II. 

DVTK II. - Putnok
17:00 Füzesgyarmat - Kazincbarcika

Tiszafüred - Tiszaújváros
DVSC II. - Eger 

Tállya - BKV Előre
Sényő - DEAC 

SBTC - Jászberény
Törökszentmiklós - Hidasnémeti 

Kereplő, a hangos szereplő.

Hol a labda? Ott a labda! Nagy Péter első gólja a hálóban.

Szurkolói öröm a köbön.

Sport � 11.2022. május 19.



A Sportcentrum eseményei

Május 19. (csütörtök) 

Labdarúgás
15.00 Bozsik intézményi torna              Műfüves pályák

Május 21. (szombat) 
Labdarúgás
10.00 FCT - Nagykáta
U14 bajnoki mérkőzés        Füves pálya

16.00 FCT - Nyírbátor      
U16 bajnoki mérkőzés        Füves pálya

Május 22. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál      Füves pályák
U7, U9 csapatok részére

14.00 Régiós KK torna      Füves pályák
U11 csapatok részére

Kézilabda
18.00 Tiszaújvárosi - Hatvan    
férfi bajnoki mérkőzés      Játékcsarnok

Nyári kézilabda 
sport napközi 2022

A Tiszaújvárosi SC szervezésében szeretettel várunk a 
kézilabda sport napközinkbe!
A létszám korlátozott, ezért a jelentkezési szándékodat 
mielőbb, de legkésőbb június 10-éig teheted meg a tá-
bor teljes költségének megfizetésével.
Korosztály: 9-14 év. Kb. 20-25 fő.
A tábor díja személyenként 25.000 Ft, mely tartalmazza 
a kézilabda alapjainak megtanítását, a napi 3 étkezést, a 
sportlétesítmények használatát, strandbelépőt, sportsze-
rek, egyéb eszközök, játékok használatát.
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő.
Programjaink: kézilabda sport elsajátítása napi 1,5 
órában, labdajátékok, ügyességi játékok, szabadidős 
foglalkozások, strandolás, városi gyalogtúra.
Lány turnus: 2022. július 18. - 2022. július 22.
Fiú turnus: 2022. július 25. - 2022. július 29.
Jelentkezés, információ: Kiss Virág Babett irodaveze-
tő +36-20/224-2369

12. � Rendezvények 2022. május 19.
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