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Televíziós fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című so-
rozatát. Június 1-én (szerdán) ismét találkoz-
hatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. Vá-
rosunk első emberével aktualitásokról beszél-
getünk, de természetesen nézőinknek is alkal-
muk lesz kérdéseket feltenni, ezeket a fogadoo-
ra@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy a 49/341-
844-es illetve 49/341-755-ös telefonszámunk-
ra várjuk május 30-án, hétfőn 12 óráig. 

Jövedelemjavító döntés

Kivételesen szerdán, lapzártánk után tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. Az önkormányzati ér-
dekszférában dolgozók jövedelmi helyzetének javítása érdekében, a SZÉP-kártya kedvező szabályozását ki-
használva, az önkormányzat intézményeiben, cégeinél és a polgármesteri hivatalban dolgozók június 30-áig 96 
ezer forint plusz cafetéria juttatásban részsülnek, ami nettó 75 ezer forintot jelent - egyebek mellett erről ha-
tározott a testület.

Epipen az intézményeknek, gazdasági társaságoknak
A napokban egy újpesti óvodában men-
tett életet az Epipen. Az óvónő vette ész-
re az egyik gyereknél, hogy allergiás tü-
netei vannak. Beadta neki az adrenalin 
injekciót és hívta a mentőket. Az élet-
mentő eszköznek és a pedagógus lélekje-
lenlétének köszönhetően életben maradt 
a kisfiú. Januárban nem kapott Epipent 
az az újpesti iskolás, akinél anafilaxiás 
reakciót váltott ki a súlyos ételallergia, 
amibe bele is halt. Az eset kapcsán meg-
mozdult az ország, több önkormányzat 
is jelezte, hogy Epipennel látják el az in-
tézményeket. Így tett a Tiszaújvárosi 
Önkormányzat is.

Egy tiszaújvárosi szülő kereste meg az ön-
kormányzatot azzal az ötlettel, hogy a vá-
ros oktatási-nevelési intézményeiben elér-
hető legyen az életmentő adrenalin injek-
ció, az úgynevezett Epipen, ami súlyos al-
lergiás tünetek esetén akár életet is ment-
het. A képviselő testület megtárgyalta és 
rá is bólintott, a beszerzés pedig rögtön el 
is kezdődött. Az eszközök mostanra már 
megérkeztek és rövid tájékoztatás után ki 
is osztották az intézményeknek, gazdasági 
társaságoknak. 
Dr. Kara Beatrix vetette fel az Epipen 
szükségességét. Gyógyszerészként és szü-
lőként is ismeri az allergia és az anafilaxia 
tüneteit, súlyos hatásait.

- Amiért én megkerestem az önkormány-
zatot ezzel az ötlettel, azért volt, mert rend-
kívül fontosnak tartom, hogy egy nagyobb 
közösségben legyen arra megoldás, ha va-
lakinél bármilyen allergiás reakció fellép. 
- mondta dr. Kara Beatrix, gyógyszerész.- 
A legnagyobb motivációm a saját lányom, 
aki súlyos ételallergiával küzd, így testkö-
zelből is ismerem ezt veszélyes állapotot. 
De, mint tudjuk nemcsak étel okoz allergi-
át, hanem mondjuk a darázscsípés is. Meg-
különböztetünk enyhe és súlyos tüneteket. 
Az enyhék közé tartozik az orrfolyás, tüsz-
szögés, kiütések, viszketés, enyhe hányin-
ger, a  súlyos tünetek pedig a tüdőt érin-
tő légszomj, a zihálás és az ismétlődő kö-
högés. A szívet, a keringést érintő tünet az 
ájulás, sápadtság, kékülés. Az emésztőre-
ndszert érintő súlyos tünet az ismétlődő 
hányás, a súlyos hasmenés. A bőr felületén 
test szerte megjelennek a kiütések, pszi-
chésen pedig szorongás észlelhető. Ameny-
nyiben ezeket a súlyos tüneteket észleljük, 
mindenképpen használni kell az Epipent, 
illetve azonnal hívni kell a mentőt. Ez egy 
adrenalin injekció, ami megakadályozza, 
hogy az allergiás reakció akár halálos ki-
menetelű legyen. Ha a beteg nem kap idő-
ben segítséget, akkor kialakul az anafilaxi-
ás reakció, amikor olyan szinten leesik a 
vérnyomás, hogy az agy oxigénhiányos ál-
lapotba kerül, ahol négy perc már halálos.
A tiszaújvárosi bölcsőde, az óvodák, az 

általános- és középiskolák, illetve a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., a 
Sportcentrum és a Tiszaújvárosi Gyógy-és 
Strandfürdő területén helyeznek el az Epi-
pen injekcióból.
- Én a darázscsípésre vagyok allergiás. - 
nyilatkozta lapunknak Szőr Lászlóné, a 
Sportcentrum egyik dolgozója. - Volt olyan 
eset, amikor a számba került a darázs, ott 
csípett meg, az fulladásos tünetekkel járt. 
Éppen ezért nagyon jó ötletnek tartom ezt 
az eszközt és nem csak a dolgozók miatt, 
hanem azért is, mert nagyon sok gyerek jár 
ide a Sportcentrumba. 

Az Epipenek szavatossági ideje egy év, az 
önkormányzat így évről évre cseréli majd 
a készleteket. 
- Minden intézményben tartunk egy rö-
vid oktatást a dolgozóknak. - mondta Pap 
Zsolt, alpolgármester.- Azt tapasztaljuk, 
hogy érdeklődve és örömmel fogadják 
az Epipent. Egyszerű a használata, a nem 
egészségügyi dolgozók is betudják majd 
adni, ha szükség van rá. Azt azonban fon-
tos még elmondani, hogy mindenképpen 
hívni kell a mentőt, akkor is, ha használtuk 
az Epipent és akkor is, ha stabilizálódni lát-
szik a beteg állapota.

Júliusban újra 
Triatlon

Tavaly triatlon Európa kupát rendeztek Tisza-
újvárosban, idén Prémium Európa kupa lesz. 
A Triatlon Fesztivál július 14-én rajtol és 17-
én este zár. A 4 napos program visszaköltözik 
a városközpontba és visszatérnek a közkedvelt 
tömegsportrendezvények is.   
Pünkösd hétvégén, június 4-én és 5-én a Tisza 
Triatlonnal rajtol a szezonkezdet. A kétnapos 
sport eseményt 31. alkalommal rendezik meg, 
a szokásos helyszínen és forgatókönyv szerint.
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Meg lehetett nézni, ki lehetett próbálni a tű és hatóanyag nélküli oktatóeszközt. 
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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 29-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár 
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd május 30-
tól (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., 
tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. 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. Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-
kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, min-
den páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak 
Szentmisék. A májusi litániát a Szentmisék után közö-
sen imádkozzuk. A májusi litánia ünnepélyes befeje-
zése a május 31-én kedden a szentmise után 18.30-kor 
lesz, a kezdéshez hasonlóan a plébánia udvaron a Má-
ria szobor előtt. A bérmálkozás időpontja május 29. 
vasárnap 11.00 óra! A bérmálkozók felkészítője má-
jus 26-án csütörtökön 16.00-kor lesz. A főpróba és a 
Szentgyónás időpontja május 28-án szombat 10.00 óra 
(a szülőknek és családtagoknak is lesz lehetőségük a 
Szentgyónást elvégezni).  Kérjük a szülőket, hogy az 
első áldozó és bérmálkozásra készülő gyermekeikkel 
együtt vegyenek részt a vasárnapi 11.00-kor kezdődő 
Szentmiséken. Az első áldozók szüleit kérjük, hogy jú-
nius 19-én az Úrnapi körmenetre hozzák gyermekei-
ket, melyre kérem, hogy gyűjtsenek virágszirmokat. 
A Szentmisén illetve a körmeneten a kapott első áldo-
zási ruhákban vegyenek részt. Az első áldozási ruhá-
kat július 3-ra a gyermekmisére hozzák vissza és sek-
restyében adják le. Templomunkban a gyermeknap jú-
nius 5-én Pünkösd vasárnap, a gyermekmise keretében 
lesz. Ezen a napon lesz a május hónapban ünneplőkért 
a Szentmise bemutatva.
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Akathisztosz Hymnosz. Szombaton 
17.00 vecsernye, utána elvégezzük az utrenyét is. Va-
sárnap a Szent Liturgia a megszokottnál korábban, 
9.30-kor kezdődik (figyeljünk az időpontváltozásra!). 
Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden 7.30 Szent Liturgia.
Református
Tiszaszederkény:
Áldozócsütörtöki istentisztelet (2022.05.26.) 18.00 óra
Úrnapi istentisztelet: vasárnap (2022.05.29.) 10.00 óra
Bűnbánati istentisztelet: szerda (2022.06.01.) 18.00 óra
Tiszaújváros:
Áldozócsütörtöki istentisztelet: 
(2022.05.26.) 11.00 és 17.00 óra
Konfirmációi istentisztelet: 
vasárnap (2022.05.29.) 11.00 óra
Gyermek-istentisztelet: 
vasárnap (2022.05.29.) 11.00 óra
Bűnbánati istentisztelet: 
szerda (2022.06.01.) 17.00 óra
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis tá-
borokat, ezek részleteiről a gyülekezet facebook olda-
lán bővebb információ található.

Egy hónap alatt hét közlekedési bal-
eset történt Tiszaújváros területén, 
ebből kettő a Bethlen Gábor út és a 
Templom út kereszteződésében. Az 
utóbbi időszakban megnőtt a forga-
lom ezen az útszakaszon, a balesetek 
pedig többnyire az autósok figyelmet-
lenségéből adódnak.    
Fekete Csaba évtizedek óta ebben a 
kereszteződésben lakik, így mindig 
fül- vagy szemtanúja, ha két autó ösz-
szekoccan. 
- A legutóbbi esetben az történt, hogy 
az egyik autó jött a Templom utcán, 
egy másik pedig a Bethlen Gábor 
úton. - emlékszik vissza Csaba.
- A Templom utca felől érkező autó 
nem adott elsőbbséget és összemen-
tek. Az ilyen típusú balesetek mond-
hatni rendszeresek itt. Sajnos ezen az 
úton nincs kirakva 30-as tábla, így si-
mán jönnek 50-nel az autósok. A má-
sik probléma, hogy bizonyos idősza-
kokban a református templom felő-
li oldalon sorban megállnak az autók 
az út szélén és nem lehet belátni a ke-
reszteződésbe.
A balesetek miatt a problémás keresz-
teződésekben és gyalogátkelőhelye-
ken bejárást tartottak a rendőrség, a 
közterület felügyelet munkatársai, il-
letve az önkormányzat és a képvise-
lő-testület tagjai. 
- A református templom mögötti prob-

léma megoldására egy Állj! Elsőbbsé-
gadás kötelező táblát és forgalomlas-
sító bordákat helyezünk ki, valamint 
30 km/h-s sebességkorlátozás lesz ér-
vényben - tájékoztatott Lipták Ferenc, 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti alosztályveze-
tője. - Szintén problémát okoz a Ba-
bits Mihály úton a nagy autós forga-
lom, illetve hogy nem tartják be a se-
bességkorlátozást a gépjárművezetők. 
A Dózsa György út és Huszár Andor 
út kereszteződésében is több baleset 
volt a forgalomtechnikai változás el-
lenére. Kint van az Állj! Elsőbbséga-

dás kötelező tábla, mégsem veszik fi-
gyelembe az autósok, ezért a közeljö-
vőben  forgalomlassító táblát is ki fo-
gunk helyezni. 
Májusban a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság új intézkedési tervet lépte-
tett életbe. Kiemelt figyelmet fordít a 
sebesség túllépésekre, illetve az elő-
zés, elsőbbségi szabályok megsérté-
sére. A frekventáltabb útkeresztező-
désnél, gyalogátkelőhelyeknél folya-
matos rendőri ellenőrzéseket tartanak. 
Ha beigazolódik a szabálysértés, akár 
eltiltást is kaphat a gépjárművezető. 

ema

Lassabban! Figyelmesebben!

Átok
Ezzel a rejtvénnyel zárul máju-
si sorozatunk. A megfejtéseket má-
jus 31-ig egyben várjuk e-mailben 
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 16. címre.
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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Kállay Kálmánné (FirtKó Olga) 
türelemmel viselt hosszú betegség után 2022.05.22-
én, életének 69. évében elhunyt. Hamvait május 31-
én kedden 12:30-kor helyezzük végső nyugalomra 

a sajóörösi temetőben.
A gyászoló család

„Az Édesanyák nem halnak meg, 
csak fáradt szívük megáll pihenni.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk 
mester imréné (szül: KanyuK mária) 

életének 93. évében befejezte földi zarándokútját.
Temetése 2022. 05. 30-án (hétfőn) 15:30 órakor lesz 

a tiszapalkonyai katolikus temetőben, 
előtte 14:30-kor szentmise 

a tiszapalkonyai katolikus templomban. 
Emlékét örökre megőrizzük! 

A gyászoló család

Egy hét alatt két baleset is volt ebben az útkereszteződésben.



Itt a meleg, kezdődik a kullancsszezon
Nem őshonos kullancsfajok is megjelen-
tek hazánkban, pánikra azonban nincs 
okunk, hiszen ezek nem feltétlenül fer-
tőzöttek. Korábbi felmérések szerint a 
Lyme-kór kórokozóját európai átlagban 
az élősködők 12%-a, míg az agyhártya-
gyulladást okozó vírust Magyarorszá-
gon a paraziták 0,05%-a hordozza. Nem 
csak erdőkben, réteken fordulnak elő, 
belénk mászhatnak városi környezetben 
is, közparkokban, játszótereken. A sze-
zon elindult, a vérszívók ezekben a he-
tekben a legaktívabbak. Dr. Pető Gabri-
ella házi gyermekorvost kérdeztük meg-
előzésről, tévhitekről, gond esetén pedig 
a teendőkről.

- Városunkban is vannak kullancs által fer-
tőzött területek, akár egy játszótéren is be-
lénk mászhat a kullancs. Doktornőnél vol-
tak már ilyen esetek ebben a szezonban?
- Sajnos igen, itt van már a szezon, egy 
nagy fiú volt nálam. Játszótéren, sportpá-
lyán, bárhol összeszedhetünk kullancsot, 
mindenhol ott vannak, akár városban, akár 
falun vagyunk. A közhiedelemmel ellentét-
ben nem a fáról esnek ránk, valójában az 
aljnövényzetből másznak fel. 
- Mit tegyünk, ha észrevesszük magunkban 
vagy gyermekünkben a kullancsot?
- Ki kell szedni egy csipesszel, semmi ext-
ra. Szemöldökcsipesz minden háztartásban 
van otthon, de lehet kapni különféle erre 
alkalmas eszközöket, kanalat, kártyát. Az 
sem baj, ha beleszakad a feje a bőrbe, nem 
kell megijedni tőle, egy kis betadinnal le 
kell fertőtleníteni. Ezután már csak figyel-
ni kell a helyét, ennyi a teendő vele. Ha va-
lahol rossz helyen van, nem merünk hoz-

zányúlni, el lehet menni az ügyeletre, de ez 
nem ügyeleti feladat, bárki megoldhatja.
- Ezek szerint tévhit, hogy ha beleszakad a 
feje a bőrbe, az nagy bajt okozhat?
- A szervezet kilöki magából. A lényeg, 
hogy minél többet piszkáljuk, nyomkod-
juk, minél tovább van benne a bőrben a 
kullancs, annál inkább bele tudja keverni 
a nyálával azokat a kórokozókat, amiktől 
félünk, tehát a Lyme-kór kórokozóját vagy 
az agyvelő- és agyhártyagyulladás által ki-
váltott vírust. Ha gyorsan kiszedjük, akkor 
kicsi az esélye a fertőződésnek, de termé-
szetesen mindig benne van a pakliban.
- Milyen tünetekre figyeljünk, mikor fordul-
junk orvoshoz?
- Amikor a kullancscsípés helye túlságosan 
sokáig látszik. Maga a csípés egy helyi re-
akciót okozhat, de ha az egy növekvő, ke-
rek, piros folt, vagy bárhol máshol is meg-
jelenik egy szabályos folt a csípés után, ak-
kor meg kell mutatni orvosnak, mert ilyen-
kor fennáll a Lyme-kór veszélye. Bármi-
lyen furcsa tünet, fejfájás, szédülés, bi-
zonytalan közérzet, izomgyengeség gya-
nút adhat arra, hogy gond van, akkor bi-
zony menni kell az orvoshoz.
- Mit tehetünk megelőzésként, érdemes há-
zi praktikákkal kísérletezni?
- A sűrű szövésű, zárt ruházat, és a riasztó 
spray is sokat segít. Többször át kell ma-
gunkat nézni a kirándulások alkalmával, 
a kullancsok a lágy bőrrészeket, hajlato-
kat kedvelik a legjobban. A csípést koráb-
ban kenték zsírral, alkohollal, de ez nem 
célravezető, mert minél többet kínlódik a 
kullancs a bőrünkben, annál több kárt tud 
okozni. Gyorsan, határozottan ki kell szed-
ni, ez a leghatékonyabb és legegyszerűbb 
módszer, nem kell tőle félni.

- Kiknek ajánlja a kullancs elleni oltást? 
- A Lyme-kór ellen nincs, de az agyvelő- 
és agyhártyagyulladás ellen elérhető a vé-
dőoltás. Egy éves kor fölött bárkinek ad-
ható. Különösen azoknak ajánlott, akik so-
kat kirándulnak, sokat vannak az erdőben, 
természeti közegben. Akiknél ez életfor-
ma, esetükben ezen nem kell gondolkoz-
ni, de bárki beadathatja, hisz egy játszótéri 
kullancs is okozhat gondot. Azt tudni kell, 
hogy korábban Magyarországnak a déli és 
a nyugati területei voltak a leginkább fer-
tőzöttek, de most már hazánk szinte teljes 
területe fertőzötté vált. Ez egy tendencia, 
ezért megfontolandó az oltás.
- A jó idő beköszöntével egyre több a szú-
nyog, a darázs is. Ezek csípései is okozhat-
nak komoly problémát?
- A szúnyogcsípésekre egyre jellemzőbb, 
hogy indokolatlanul megdagadnak. Igazi 
allergiás reakciót szerencsére nem látunk, 

ezek általában inkább helyi reakciók. Sok 
mindennel magyarázzák, például a per-
metezéssel, ami miatt irtószer kerül a szú-
nyogba, és utána ez kerül bele a mi szerve-
zetünkbe is. Ami ijesztő tud lenni, amikor a 
szemkörnyéket csípi meg a szúnyog, ilyen-
kor teljesen bedagad a gyerek szeme, mert 
a fej-, nyaki régió nagyon hajlamos a vi-
zenyőképződésre. Ez antihisztaminokkal, 
allergia elleni gyógyszerrel szépen rendez-
hető. A darázscsípés másik történet, aki ér-
zékeny rá, jó, ha felkészül, de sose lehet 
tudni, hogy kinél milyen reakciót vált ki. 
Sokszor látjuk, hogy addig nem volt érzé-
keny a darázscsípésre, de aztán a szerve-
zet reakciókészsége megváltozik és inten-
zívebben reagál. Ezeknél is a fej-, nyaki ré-
gióra kell jobban odafigyelni, mert már a 
helyi reakció is csinálhat egy ödémásodást, 
ami akár a légzésnél is gondot okozhat.

venna

Az egekben az energiaárak
Tavaly óta sokszorosára emelkedtek az 
energiaárak a világban. Van olyan tisza-
újvárosi vállalkozó, aki 29 forint helyett 
most 128 forintot fizet a villanyért ki-
lowattóránként, és beszéltünk olyan ét-
terem tulajdonossal is, akinek a 400 ez-
res havi gázszámlájából 2 milliós lett.

Az áremelés minden nagyfogyasztót érint. 
Van, aki már év elejétől magasabb árat fi-
zet, akinek pedig szerződése van, most, az 
újratárgyaláskor szembesül azzal, hogy 
mennyit emelkedtek az energiaárak. Ha-
sonló a helyzet a Nikodémus Idősek Ottho-
nában is. Az idei első negyedévben többet 
fizettek a gázért, mint tavaly egész évben.
- Minket most testközelből ért az a szo-
morú állapot - mondja dr. Varga István lel-
kész, az otthon vezetője -, hogy januártól 
az energiahordozók árai, a gáz, a villany, 

jelentősen emelkedtek. Tavaly ilyenkor az 
első negyedévben 1.300.000 forint volt a 
gázszámlánk, most 4.500.000 forint. Ez 
majdnem négyszeres emelkedés. Ugyanezt 
tapasztaltuk a villanynál. Mivel a költség-
vetésünket januárig el kellett készítenünk, 
ezért szomorúan, megdöbbenve vettük tu-
domásul, hogy új költségvetést kell írnunk, 
ami azt jelenti, hogy mindent teljesen át 
kell gondolnunk. Próbáltam utánajárni kü-
lönböző forrásoknak, egyelőre a Reformá-
tus Szeretetszolgálattól azt a választ kap-
tam, hogy ebben az esztendőben minden 
marad, ki kell jönni a normatívából, ami 
képtelenség, mert eddig is nagyon feszített 
volt. Ezért vagyok nagyon hálás az önkor-
mányzatnak, különösen is polgármester úr-
nak, de a képviselő testületnek is, hogy fel-
ismerték ezt a szorult helyzetet, és segítet-
tek. - nyilatkozta az intézmény vezetője. 
A Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség 5 millió forint működési célú támo-

gatást kapott  Tiszaújváros önkormányza-
tától, a megemelkedett közüzemi számlák 
kiegyenlítésére. Így továbbra is folyama-
tos, és zavartalan a lakók ellátása, az intéz-
mény működése.
Rapcsák Attila családi vállalkozásánál vil-
lamos energiával fűtik a gépeket, így ez az 
egyik legnagyobb költségük. Tavaly még 
18,84 forintot fizetett kilowattonként az 
áramért.
- Az idén ez a 18,84 ez 60,25 lett - mond-
ja Attila. - Úgy, hogy megversenyeztették, 
tendereztették, többlépcsős formában. A 
különbözetet 420.000 kilowattórával be-
szorozva ez 18 milliós többletet jelent. Te-
hát 300%-os, háromszoros áremelés követ-
kezett be.
Az energiaárak mellett a felhasznált alap-
anyagok ára is duplája lett. Így kénytelen 
volt ezeket a megnövekedett költségeket 
beépíteni a termékei árába.
- Nem csak az alapanyag áremelkedést, 
hanem a megnövekedett bérköltséget is. 
Emeltük a béreket, egyrészt a szociális ér-
zékenységünk miatt, másrészt, hogy a dol-
gozók nálunk maradjanak. Ez egy 12 mil-
liós kiadás volt, tehát összesen 30 millió-
val kezdtük ezt az évet úgymond mínusz-
ban. Durván 400 milliós árbevételnél ez 
10%-os áremelést vont maga után. De mi-
vel egyéb költségemelkedések is voltak, 
például a szolgáltatók, a fuvarozók is drá-
gábbak lettek, ezért 15%-os költségnöve-
lést végeztünk.
Az egyszemélyes vállalkozásoknak is nö-
vekedtek a rezsiköltségei. Elekes Szabi-
na szépségszalonjában a munkaeszközök 
mind villanyárammal működnek.
- A múlt évhez képest körülbelül duplájá-
ra emelkedett az energiaköltségem - mond-
ja Szabina.

- Az anyagköltségeim is növekedtek, de 
idősebb klienseimre tekintettel csak mini-
málisan akarok árat emelni. Amikkel dol-
gozom, a gél-lakk ára, a körömápoló anyag 
ára, a fertőtlenítő anyagok, a hajfesték ára 
vagy duplájára, de van olyan is, ami még 
ennél is jobban megemelkedett. Kisvállal-
kozói számításaim szerint ezek az emelke-
dett költségek a nyereség egyharmadát vi-
szik el a tavalyihoz képest.
Az ipari és céges felhasználók a piaci árat 
fizetik. A lakossági felhasználók a rezsi-
csökkentés miatt közvetlenül nem érzik az 
árnövekedést. Papíron, az Európai Unió-
ban Magyarországon a legolcsóbbak a la-
kossági rezsiárak. Valójában, a Gazdaság-
kutató Intézet számításai szerint a rezsi-
csökkentés tavaly 300 milliárd forintjába 
került az adófizetőknek, ez idén több mint 
1300 milliárd forint is lehet. Hogy ez med-
dig fog tartani, nehéz megjósolni.
- Az egészen biztos, hogy még fog növe-
kedni - mondja dr. Szép Tekla, a Miskol-
ci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
docense. - Amikor tavaly nyár végén el-
kezdődött az áremelkedés, nagyon sokan 
előszeretettel hibáztatták az Európai Uniós 
klíma és energiapolitikát, és az elszabaduló 
karbon árakat, a karbon kereskedelmi kvó-
tarendszernek az árait, de ez messze van az 
igazságtól, pont ellenkezőleg. Hogyha füg-
getlenebb lenne az Európai Unió az ener-
giaimporttól, tehát minél kevesebbet kelle-
ne importálni, annál kevésbé lenne kitéve 
ezeknek a piaci változásoknak. 
Viszont Magyarország az orosz olajtól 
függ. Ugyanez a helyzet a tervezett Paks 2 
erőművel. A technológiát, és a fűtőanyagot 
is Oroszország fogja szállítani, ha felépül, 
így nem fog változni a függőségünk.

Surányi P. Balázs
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A vállalkozásokat különösen érzékenyen érintik az emelkedő energiaárak.

A patikában sokféle kullancseltávolító eszközt szerezhetünk be.



Kazinczysok 
a kvízversenyen

A MOL Petrolkémia Zrt. által idén is megszervezett Pet-
Chem Quiz versenyre, melyre a dél-borsodi régióból 41 
csapat jelentkezett, intézményünk – a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola és Óvoda- nyolc csapattal 
nevezett. Három fordulót követően 2022. május 20-án az 
öt legjobb mérhette össze tudását a Derkovits Művelődési 
Központban megrendezett döntőn, ahová iskolánkból két 
team is továbbjutott, a „Szublimátorok” és a „Lombikbéb-
ik”. A változatos versenyfeladatok megoldása két fordu-
lóban történt. A játékos elméleti feladatok mellett, érde-
kes kísérleti feladványok is megdolgoztatták a diákok el-
méjét, melyek által betekintést nyerhettünk a MOL sok-
színű tevékenységébe is. A csapatok folyamatosan fej-fej 
mellett küzdöttek néhány pont különbséggel. A szünetek-
ben tombolasorsoláson nyerhettek ajándékokat a szeren-
csések. Mind a gyerekeknek, mind a kísérő felnőtteknek 
nagy élményt jelentett a „Brutális kémia” televíziós soro-
zat szakértője és demonstrálója,  Nagy Gergő Zoltán fia-
tal doktorjelölt érdekfeszítő látványos kémiai reakciókat 
mutatott be a résztvevők számára. Volt ott minden: színes 
lángoló habok, robbanás és határtalan jókedv, no meg ele-
fántfogkrém előállítása és reakciója folyékony nitrogén-
nel, metilénkékkel. Lelkes szurkolótáborral együtt megta-
nultuk, hogy a metilénkék redukált alakja színtelen, oxi-
dált alakja kék. Ez okozta a színkavalkádot. Szoros küzde-
lemben délre megszületett a MOL PetChem Quiz döntő-
jénk eredménye, melyen iskolánk a II. és a IV. helyen vég-
zett. A II. helyezett csapat tagjai: Aczél Márton Ádám, Ha-
nus Máté, Szlávik Levente, A IV. helyezett csapat tagjai: 
Balogh Ádám, Hohol Ákos, Vaskó Krisztián György. Va-
lamennyien a két tanítási nyelvű tagozat 8. osztályos tanu-
lói. A csapatokat trenírozta Simon Valéria. Az eredmény-
hirdetésen a diákok és a felkészítő tanáraik okleveleket és 
értékes vásárlási utalványokat vehettek át, majd a rendez-
vény zárásaként a közösen elfogyasztott torta őrizte még 
tovább a vetélkedő jó ízét. Köszönjük a MOL Petrolkémia 
Zrt. munkatársainak az élményt, a versenyzőknek és taná-
raiknak szívből gratulálunk!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Évről évre csökken a születésszám
Extrém kevés gyermek született ha-
zánkban az idei év első negyedévé-
ben, derül ki a KSH adataiból. Míg 
2019 januárjában 7365 születést re-
gisztráltak, addig idén januárban 
ez a szám mindössze 6602. Ez az ér-
ték a tavalyihoz képest 10, a két év-
vel ezelőttihez képest pedig 19%-os 
csökkenést jelent. Ez a tendencia itt, 
Tiszaújvárosban is érzékelhető.

Városunk intézményeiben, az óvo-
dákban és az általános iskolákban is 
tapasztalható, hogy az elmúlt évek-
ben hazánkban jelentősen csökkent a 
születések száma. Bár a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvodában csakúgy, 
mint tavaly, várhatóan idén is tudnak 
huszonkét csoportot indítani, az elbal-
lagó gyerekek számát tekintve mégis 
évről évre csökkenő tendencia mutat-
kozik. 
- Idén 177 tanköteles korú gyermek 
van, ez a szám 2019-ben még 228 
volt, tehát 51-gyel több, mint ebben az 
évben - tudtuk meg Kalmár Zsoltné-
tól, az óvoda vezetőjétől.
Makkainé Chmara Marianna, a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója elmondta, 
hogy a református óvodából idén 24-
en ballagnak el, ide egyelőre 18 gyer-
mek iratkozott be. Az általános iskolá-
ba viszont nem jelentkeztek keveseb-
ben, mint az előző években, így itt két 
osztály kezdi meg ősszel az új tanévet. 
A Hunyadi Mátyás Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti Iskola kettő, 
míg a Széchenyi István Általános Is-
kola három első osztályt indít.
A globális problémát városunk ön-
kormányzata többféle támogatással is 
igyekszik helyi szinten orvosolni. Jú-
lius 1-jétől hatmillió forintos támo-
gatást is kaphatnak azok, akik lega-
lább öt éve rendelkeznek tiszaújváro-
si lakóhellyel. Ám az itt élők nem csu-
pán lakásvásárlási támogatást vehet-
nek igénybe, erről Dr. Juhos Szabolcs 
jegyző nyilatkozott lapunknak.
- Ez egy össztársadalmi, komplex 
probléma, amit kezelni kell egyrészt 
az államnak, másrészt pedig az önkor-
mányzati rendszereknek is. Tiszaújvá-
ros önkormányzata több módon pró-
bálja a gyermekvállalást ösztönözni, 

vannak különböző családtámogatá-
si megoldások, ilyen az életkezdési és 
a születési támogatás, vagy a családok 
év végi támogatása. Vannak olyan tá-
mogatási formák is, amelyek közvet-
ve próbálják a gyermekvállalást ösz-
tönözni, ilyen a telektámogatási ren-
delet, illetve a lakásvásárlás kapcsán 
meghozott rendelet, amely ugyan még 
nem hatályos, de július 1-jén hatályba 
fog lépni. Ez talán már számottevő se-
gítség, és az önkormányzati rendszert 
tekintve példa nélküli a támogatás, 
amelyet a tiszaújvárosi önkormányzat 
nyújt. Ezzel is próbáljuk kezelni a ki-
alakult demográfiai helyzetet, illetve 
szeretnénk fiatalokat vonzani a város-
ba. - mondta a jegyző.

venna

A magyar olcsóbb, az import drágább
Minden drága. Ezzel a véleménnyel 
találkozunk mindenhol. Az élelmi-
szerboltokban, az éttermekben, a 
büfékben és a piacon is. A zöldség és 
a gyümölcs ára is magasra kúszott 
az utóbbi hónapokban. Szétnéz-
tünk a piacon és a környékbeli ke-
reskedőknél, hogy mit mennyiért 
lehet kapni. 

A sárgadinnye 2000 forint körül mo-
zog. A nektarinból 3800, a sárgaba-
rackból 4000 forint egy kilogramm. A 
paprika kilójához 1000 forintért jut-
hatunk, a paradicsomból ugyanennyi 
800 forintba kerül. 
- Általában hétvégén én jövök a piac-
ra, megveszem az ebédhez szükséges 
zöldségeket. - mondta Pók Attila. - 
Szeretek ide járni, nézelődök, váloga-
tok. Bár az árak kicsit megugrottak az 
utóbbi időben, de ez mindenre igaz. 
Sajnos ehhez kell alkalmazkodnunk. 
Erős az árverseny. A termelőknek 
sokba kerül az előállítás, a kereske-

dők csak emelt áron tudják megvenni, 
a vásárló még drágábban jut hozzá.  
- Sajnos itt is érzékelhető egy jelen-
tős drágulás. - nyilatkozta lapunknak 
Csátiné Gerényi Dalma, a Csáti Cse-
mege tulajdonosa. - Ennek ellenére 
próbálunk versenyképesek maradni. 
Olyan termelőkkel vagyunk kapcso-
latban, akik csak nekünk termelnek 
és nekünk szállítanak árut, tehát köz-
vetlenül tőlük vásárolunk, ezért a ha-
zai termékek esetében tudunk jó áron 
magyar termékeket a polcokra tenni. 
A magyar eper például nagyon ma-
gas áron, 3000 forintról indult idén, 
aztán hirtelen lecsökkent 1800 forint-
ra és most jelen pillanatban 980 forin-
tért tudjuk adni, illetve kapcsolatban 
vagyunk a környékbeli önkormány-
zatokkal is, ahol a közmunkaprogra-
mon belül termelt paradicsomot, pap-
rikát és újhagymát is jó áron átvesz-
szük. A probléma inkább az import 
áruknál jelentkezik, mivel külföl-

dön már mindenhol 700-800 forint az 
üzemanyagár, így a külföldről bejövő 
áruk drágábbak. Ide soroljuk jelen-
leg a sárgadinnyét, a görögdinnyét és 
persze a déli gyümölcsöket is. Ezeket 
most csak napi áron tudjuk beszerez-
ni. Ez azt jelenti, hogy bejön mondjuk 
a török vagy a görög import kamion 
és akkor derül ki, hogy hozott árunak 
mennyi lesz az ára.  
- Az üzemanyag árakon kívül mi okoz-
za még a drágulást?    
- Mint említettem mi közvetlenül a 
termelőktől vásárolunk paradicso-
mot, paprikát, uborkát és karalábét. 
Viszont azt tudni kell, hogy ők sin-
csenek könnyű helyzetben, mivel a 
zöldségek, gyümölcsök termelésé-
hez használt növényvédő szerek ára 
a tavalyihoz képest a háromszorosá-
ra nőtt. Ilyen erős versenyhelyzetben 
még soha nem voltunk, nagyon kiéle-
zett árakkal dolgozunk.

ema
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Tavalyi áron van az eper.

Paradicsom, paprika, uborka, karalábé. Magyar termelőktől a magyar piacra.

Évről évre csökken az óvodából ballagó gyerekek száma.



Foltvarrók találkoztak a Derkóban
Hosszú (vírus)szünet után újra megren-
dezték az Észak-kelet, Közép-kelet ma-
gyarországi Régiós Foltvarró Találkozót 
a Derkovits Művelődési Központban. 
Volt kiállítás, vásár, műhelymunkák, kö-
zös varrás és bemutató is az egész napos 
rendezvényen.
 
- Először hetven főtől indultunk, most 
százharmincnégyen vagyunk itt. Nagyon 
népszerű lett mára ez az esemény, amelyre 
a megyehatáron túlról is szép számmal ér-
keztek. A konferenciateremben nyitott mű-
helyek várják a látogatókat, a hármas öltö-
zőben pedig egy szakmai tanfolyamon is-
merkedhetnek meg az érdeklődők a folt-
varrás mesterségével - válaszolta érdek-
lődésünkre Mag Kálmánné, a Tiszavirág 
Foltvarró Kör vezetője.
A szakmai tanfolyamba betekintve, az ok-
tató Szente Györgyi árulta el nekünk, ho-
gyan tekint a technikára és arra a közösség-
re, amelyet az alkotás szenvedélye tart ösz-
sze hosszú évek óta.
- Már 2006 óta foglalkozom foltvarrással 
és tizenkét éve oktatok is mellékállásban, 

hétvégenként - mondta Györgyi.
- Mi mindennel ismerkedhetnek meg ma a 
látogatók az Ön segítségével?
- Itt az úgynevezett one-block-wonder 
technikát mutatjuk meg az érdeklődőknek. 
Ehhez nagymintás anyagokra van szükség, 
amelyek varrógéppel varrhatók. Egy kis 
matematikai tudásra is szükség van hozzá, 
de mindig mindenben segítünk.
- Miért szép elfoglaltság a foltvarrás?
- Az a szép benne, hogy amilyen bonyo-
lultnak tűnik elsőre, annyira egyszerű, 
bárki könnyedén megtanulhatja. Sok-sok 
szorgalommal és néhány trükk elsajátítása 
után bárki képes gyönyörű faliképeket és 
takarókat készíteni.
- Idáig azt hallottam erről a technikáról, 
hogy nem annyira egyszerű.
- Én azt szoktam mondani, hogy aki tud 
egyenesen varrni a saját varrógépén, an-
nak biztosan menni fog. A legfontosabb az, 
hogy ismerje a masináját.
- Honnan ered a foltvarrás technikája?
- Múltja egészen a XVIII. századig nyú-
lik vissza, németalföldi bevándorlók ho-
nosították meg a technikát Amerikában. 
A szegénység szülte elfoglaltság ez, ami-

nek központi eleme az anyagok újbóli fel-
használása. Magyarországon Dolányi An-
na textilművész tette igazán népszerűvé a 
kilencvenes évek elején ezt a mára művé-
szeti ággá vált elfoglaltságot. Az Egyesült 
Államokban nagyon komoly, virágzó üz-
letággá is kinőtte magát a foltvarrás. Újí-
tásokat már nem nagyon tudnak belevinni, 
de ennek ellenére az újdonsült foltvarrók 
száma egyre csak nő szerte az országban 
és a világban.
- A varrógépen kívül még mi szükségelte-
tik hozzá?
- Fontos, hogy legyen kéznél körkés, vá-
gólap és vonalzó is. Ezek nélkül azért va-
lóban nehéz dolgozni. Nem a legolcsóbb 
hobbi, de egy kis befektetéssel bárki mű-
velheti.
- A férfiak körében mennyire népszerű?
- Eléggé női technika, de ugyanúgy, ahogy 
a kötésben és a horgolásban, természete-
sen itt is jeleskednek férfiak, a foltvarró 
körökben is találkozhatunk velük. Például 
a szakma egyik legjelesebb művelőjével, 
Sulyok Leventével.
- Ön miért szereti?
- Azért szeretem, mert olyan mindenna-

pos használati tárgyakat készíthetünk ezzel 
a módszerrel, amelyek nemcsak praktiku-
sak, hanem szépek is. Gyönyörű táskákat 
is. Ezért nem is vásárolok soha táskát, ha-
nem inkább magam készítem el, és aján-
dékvásárlás idején sem kell azon gondol-
kodnom, hogy mit vegyek le a polcról.
- Hogyan látja, van kedvenc „vonal” a 
foltvarrók körében?
- Igen, van egy olyan varrásmód, ami-
kor több használt, kinőtt póló elejét vág-
juk ki, és azokból születik egy nagy takaró. 
Ezt szokták igazán szeretni az alkotók és a 
megajándékozottak egyaránt.
- Bizonyára nagyon sok kedves történetet is 
„összegyűjtött” az évek alatt. 
- Rengeteget. Rendszeresen szervezünk 
táborokat is. Visszük a varrógépet, és öt 
napra kiszállunk a főzés, mosás, takarítás 
mókuskerekéből. Előfordult már sokszor, 
hogy az éjszakát is varrással töltöttük, és 
egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy 
ránk világosodott. Már félszavakból is ért-
jük egymást ebben a nagy családban.
A találkozó megrendezését a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatta.

Ördögh István
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Nagy volt az érdeklődés a regionális foltvarró találkozón.

Néhány darab a kiállított alkotások közül.



Erdélyország - Tündérország
Eötvösös diákként a Határtalanul! pályázat keretében öt 
napot töltöttünk el Erdély peremén.
Utunkat Nagyváradon kezdtük, ahol a Kanonok-soron be-
jártuk a püspöki palotát és a székesegyházat. Érdeklőd-
ve hallgattuk a Szent Lászlóról szóló legendákat és meg-
tekintettük az ereklyetartóját. A városnézés során érdekes 
volt látni azokat a helyeket, amelyekről irodalom órán ta-
nultunk Ady kapcsán.
Másnap az aradi diákok vezetésével megtekintettük Arad 
belvárosának nevezetességeit, s ez alatt új barátságok szü-
lettek a határon túli magyar diáktársainkkal, akiket öröm-
mel várunk vissza kis városunkba.
Természetesen, ha már Aradon jártunk, a Himnusz elének-
lésével és az emlékhely megkoszorúzásával leróttuk tisz-
teletünket a hősök sírhelyénél.
A temesvári séta során a belváros műemlékeit tekintettük 
meg.
Következő nap egy erőt próbáló túra során értük el a 
Solymosi várat, ahonnan gyönyörű kilátás tárult a Ma-
ros-völgyre és a völgy szívében fekvő máriaradnai kegy-
helyre, melyet később meg is látogattunk.
Érdekes volt látni azt az asztalt is, ahol a világosi fegyver-
letétel dokumentumát aláírták.

Az utolsó szállásunk a Böjte Csaba atya által fenntartott 
gyermekotthonban volt Nagyszalontán. Barátságosan fo-
gadtak minket, és közös játékkal telt el a délután hátrale-
vő része.
Kirándulásunkat a nagyszalontai Csonkatoronyban beren-
dezett Arany János Emlékmúzeumban zártuk.
Öröm volt látni, hogy a határon túli magyarság mennyire 
őrzi történelmi értékeinket.

Füzér Zsuzsanna, Ferenczi Nándor
11.A osztályos tanulók

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneisko-
lája

BEIRATKOZÁST TART
A 2022/2023. tanév művészeti oktatására 2022. június 
13-15. napja között 8.00 - 17.00 óráig. Jelentkezés a 
művészetoktatásban résztvevő régi növendékek számá-
ra a főtárgy tanároknál, az új növendékek számára az is-
kola titkárságán lehetséges.
A 2022/2023. tanévben is nagy szeretettel várja a Tisza-
újvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Vándor Sándor zeneiskolája mű-
vészeti képzésére jelentkező gyermekeiket.
Iskolánkban zeneművészeti ágon folyik képzés: furu-
lya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, 
tenorkürt, kürt, hegedű, gitár, zongora, ütőhangszerek 
hangszereken. Az általános iskola 1. és 2. osztályosai-
nak szolfézs előképzős osztályokat indítunk.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító - pél-
dául születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi iga-
zolvány, vagy útlevél, 
• lakcímkártya, 
• TAJ-kártya,
A tanulói jogviszonyt minden tanévben meg kell újí-
tani. A Nyilatkozattal történő beiratkozás a 2022/2023. 
tanév egészére szól.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár 

TÁJÉKOZTATÁSA

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy 
2022. május 30-án (hétfőn) 

a Derkovits Művelődési Központban és 
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban 

a szakmai szolgáltatás szünetel, 
valamint a Városi Kiállítóterem is zárva tart.

Szíves megértésüket köszönjük!

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

6. � Gyermekeink 2022. május 26.



Május 26., csütörtök 
Szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - Epipen az 
intézményeknek, gazdasági társaságoknak - Mennyit fi-

zetünk a piacon? - Balesetek a városban - Bölcsődei 
nyílt nap - Kullancs-szezon - Gyereknap - 

Kézilabda - Foci 
9:15 Hétről-Hétre: Energiaárak az egekben - Virágos 

kiskertek a városban - Foltvarrók regionális találkozója 
- Kapcsoljuk Párizst! - NB II-ben folytatja a Phoenix 

Június 1., szerda
18:00 HétHatár: Önkormányzati döntések  - Véget ért 

az írásbeli érettségi - Triatlon sajtótájékoztató - Gyerek-
napi Piknik - Gyermeknapi horgászverseny - Jogsi és 
bukósisak az elektromos rollerhez - Pünkösd - Foci 

18:15 Hétről-hétre: Örömtánc - Színpadon a Húsevők 
- Ötórai tea mellé Énekszó - Tehetség, képzőművészet, 

elismerés - Sportfesztivál   
18:50 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 

Június 2., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Június 3., péntek
18:00  B4 Híradó 

A Tisza TV műsora

Amikor beleszeretsz egy nőbe
A Tavaszi Fesztivál programsorozatá-
nak keretében, Abe Burrows Kaktusz-
virág című klasszikusát élvezhette a 
színházszerető közönség május 12-én, a 
Derkovits Művelődési Központban. Az 
előadást megelőző percekben a Junior 
Prima Díjjal és Máthé Erzsi-díjjal is ki-
tüntetett főszereplő, Ötvös András nyi-
latkozott lapunknak.

- Sohasem jártam még Tiszaújvárosban, 
de nagyon örülök, hogy most itt lehetek. 
Nemkülönben annak, hogy az ország kü-
lönböző szegleteibe is elvisszük az előa-
dásainkat - mert nincs két egyforma kö-
zönség. Ennélfogva pedig a publikum re-
akciója is nagyon sokszínű abban a tekin-
tetben, hogy minden településen mást tar-
tanak fontosnak, igaznak, viccesnek vagy 
éppen meghatónak a nézők ugyanabban a 
darabban. A figyelemnek ezen különböző 
formáit és energiáit mindig lehet érezni a 
színpadon. Kíváncsian várom, itt mikor 
ragadja magával a színházrajongókat a 
történet, egyáltalán hogyan fogadják majd 
a produkciót. Az is érdekes lesz, hogy mi-
kor jön el az a pont, amikor beindul szá-
mukra az előadás: mert ez a történet va-
lahol mindig beindul. Csak az nem mind-
egy, hogy azonnal és önfeledten vagy fo-
kozatosan, kicsit még kerülgetve a forró 
kását. Ilyen szempontból is nagy felelős-
ség a miénk, színművészeké, mert a víg-
játékok színpadra állításának sikere tekin-
tetében központi tényező a megfelelő rit-
mustartás.
- Ön játssza a darab férfi főszerepét, ne-
héz volt azonosulni Juliannel?

- Én annyira nem félek az öregedéstől, ta-
lán nem vagyok oly mértékben hiú, mint 
a fogorvos, akit játszom, akinek a napjait 
az elköteleződéstől való félelem hatja át.
- A darab kapcsán Ön szerint manapság 
miért félnek a férfiak az elköteleződéstől?  
- Julian szemszögéből a történet egyik ta-
nulsága az, hogy sokszor nem vesszük 
észre a környezetünkben azt a személyt, 
akivel igazán összepasszolunk, miközben 
a nagy Ő régóta ott van a közelünkben. 
Ehelyett hajtunk valami mást a fogyasztói 
társadalom világában, ami egyáltalán nem 
fontos. Manapság rengeteg férfi a spártai 
harcos ideáját hajszolja értelmetlenül: sú-
lyokat emelnek, maratoni futásokon vesz-
nek részt és az örök fiatalság receptjét ku-
tatják, közben pedig elmenekülnek az éle-
tünk szempontjából igazán fontos ténye-
zők, a felelősségvállalás és az elkötelező-
dés elől is. A történet főszereplőjének vi-
selkedése tökéletesen leképezi azt a ma-
gatartásformát is, amikor a férfi - függet-
lenségét féltve - végeláthatatlan hazug-
ságspirálba keveredik. Úgyhogy vissza-
utalva az előző kérdésére: azokból a ta-
pasztalatokból merítettem a szerepemben 
való elmélyülés idején, amelyekkel na-
ponta szembesülök magam körül. Én so-
hasem jártam Julian cipőjében.
- Mi teszi igazán szerethetővé a történe-
tet?
- Elsősorban az, ami az összes más tör-
ténetet is: ha szembesítjük a nézőt olyan 
helyzetekkel, amilyenekben már nekik is 
volt részük. Ezek jelen esetben a két nő 
„szorításában” való folyamatos hazudo-
zás és annak hatásai, következményei. 
De kiemelek egy pozitív okot is, ami sze-

rintem ugyancsak a világ legnépszerűbb 
színműveinek sorába emeli Abe Burrows 
klasszikusát. A darab végén megvalósul 
egy nagy egymásra találás, amire bizo-
nyára mi is, mindannyian vágyunk a szí-
vünk mélyén: egy társra, aki talán mindig 
is ott volt mellettünk, csak idáig nem vet-
tük észre. Vagy éppen nem potenciális tár-
sként tekintettünk rá korábban, mert már 
túlságosan ismerjük, és meg sem fordul a 
fejünkben, hogy ő az „igazi”. Számomra 
a történet legfontosabb mondanivalója az, 
hogy mi, férfiak sohasem tudjuk, mikor 
szeretünk bele egy nőbe - mert általában 
nem akkor, amikor úgy hisszük.
- Ön szerint mikor?
- Egy roppant profán és hétköznapi pilla-

natban. Amikor például úgy leszünk félté-
kenyek valakire, hogy nincs köztünk sze-
relmi kapcsolat, vagy amikor egy vesze-
kedés után elküld bennünket a fenébe a 
későbbi választottunk. Rengeteg megfej-
tésem van arra vonatkozóan, hogy melyik 
az a pont a történetben, amikor Julian va-
lójában beleszeret Stephanieba, aki mind-
végig ott volt mellette. Próbálom is jelez-
ni és kifejezni ezeket a lehetséges megol-
dásokat a színpadon. Számomra az a leg-
szórakoztatóbb ebben a darabban, hogy 
tetten érjük benne azt a pillanatot, ahol 
beleszerethetünk a másikba. Csak egy do-
log biztos: sohasem akkor, amikor úgy 
gondoljuk.

Ördögh István
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A Kaktuszvirág „csapata”. Ötvös András jobbról a harmadik, lila ingben. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester, 

a 8. sz. választókerület képviselője

2022. június 1-jén (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

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

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

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

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2022. június 1-jén (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

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

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefon-
számra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. május-június
Május Helye Ideje Kinek a részére

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

Június Helye Ideje Kinek a részére

1. szerda Kazinczy-ház 
(Gimnázium)

7.30 - 12.00 
és 

13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

2. csütörtök 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 
Tokaji Edit 

a 4. sz. választókerület képviselője

2022. június 1-jén (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
Tiszaújváros képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete 
alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásra jogosult:
 - az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújvá-
ros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfo-
kú köz-nevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros önkormányzata ál-
tal fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmény, továb-
bá önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szervezett nyári táboroztatásban, 
vagy nyári napközis táborban vesz részt, - feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a 
gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatás gyermekenként és tanévenként egy nyári táborra, vagy egy 
nyári napközis táborra vehető igénybe.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:
1. Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyári 
napközis tábor esetén tanu-

lónként 
0 – 94.050 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyá-
ri napközis tábor esetén ta-

nulónként 
0 – 85.500 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

A kérelmek benyújtása 2022. június 30-áig lehetséges. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést köve-
tően nyújtható be. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető: Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7. földszint), a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról 
is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (Bethlen G. 
út 7.), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Táboroztatási támogatás

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 szer-
ződések 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 dí-
jának befizetésére 2022. május 18-tól 2022. május 30-áig van lehetőség az alábbi he-
lyen és időben: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tálya (Tiszaújváros, 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
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Kiadó lakás
Újtikos frekventált helyén 40 nm lakóház, udvarral, berendezve kiadó. 

Érd.: 06-30/515-7279

Szúnyoglárva-irtó tabletta
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. május 26-tól, elkezdi a Protect® szú-
nyoglárva-irtó tabletta térítésmentes osztását Tiszaújváros lakosai részére.
Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva, a szúnyoglárvák fejlődésének és a bábok kifejlett csí-
pőszúnyoggá történő átalakulásának gátlására alkalmas. Többféle szúnyogfaj lárvái-
ra is hat. A tabletta víz hatására, lassú ütemben, folyamatosan bocsátja ki a hatóanya-
gát, így megakadályozza azt, hogy a kezelt vízből kifejlett szúnyogok keljenek ki. Az 
egyedek zömének pusztulása bábállapotban következik be. A kifejlett szúnyogokra 
nincsen hatással!
A készítmény olyan, a lakóhely környezetében fellelhető vízgyülemek kezelésére 
használható, melyek:
• időszakosan (esővízgyűjtő edények) vagy folyamatosan alkalmasak lehetnek szú-
nyoglárva tenyészésére,
• ivóvízként nem hasznosulnak,
• élővizekkel összeköttetésben nincsenek,
• (dísz) halak tartására nem szolgálnak.
Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta átvehető a Tisza út 2/C irodaépület portáján 
(BMH, Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ szervezetek), személyi igazolvány és lakcím-
kártya bemutatásával.
Munkanapokon: 7-18 óra között

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatalban 1 fő 

városüzemeltetési munkatárs 
munkakör betöltésére, 

6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Munkaköri feladatok:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása: Közreműködik a feladatköré-
be tartozó beruházások, felújítások műszaki előkészítésében. Elvégzi a közbeszerzési 
törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatási feladatokat. Ellátja a közvilágítással kap-
csolatos és parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos 
feladatokat. Kivizsgálja a városüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket és 
kéréseket, megteszi a szükséges intézkedéseket.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Előnyt jelent: településüzemeltetés során szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás 
gépjárművezetői engedély, közigazgatási gyakorlat.
- Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
9/2014. (III.28.) rendelete szerint. A cafetéria összege bruttó 250.000 Ft/év, utazási 
költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- Kísérőlevelet.
- Fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet sze-
rinti tartalommal, valamint az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket (okleve-
lek, bizonyítványok másolatai).
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kttv. 42.§ (1) és (3) 
bekezdései alapján.
- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának 
és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, to-
vábbításához, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
- Nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni lehet a 49/548-058 telefonszámon, melyen a személyzeti és munkaügyi 
munkatárs nyújt tájékoztatást.

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.

Eladó lakás
Tiszaújváros, Kazinczy úton 2 szobás, 52 nm-es, erkélyes IV. emeleti 

téglaépítésű lakás eladó. Érd.: 06-20/773-0060
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Tiszaújvárosi bronz 
a világkupán

KAJAK-KENU. A tiszaújvárosi Bragato Giada (jobbra) a 
szegedi Nagy Biankával karöltve bronzérmet szerzett a ra-
cicei felnőtt világkupán C-2 500 méteren, olimpia helye-
zetteket maguk mögé utasítva.

Vereség a pótláson
KÉZILABDA. Korábbról elhalasztott mérkőzését pótol-
ta a TSC férfi kézilabda csapata vasárnap a sportcentrum-
ban. A vendég hatvaniak gyors és határozott játékkal kezd-
tek és már a mérkőzés elején több gólos előnyt harcoltak 
ki. A hazaiak többször visszakapaszkodtak, de a második 
félidőre elfogytak Molnárék, így sima 35-23-as győzelmet 
arattak a vendégek.

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
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Nagyot küzdött, de kiesett a Phoenix
KOSÁRLABDA. A megelőző ta-
lálkozón a Phoenix hat A csopor-
tos játékossal szemben is győzni tu-
dott. Ezúttal „csupán” öt szerepelt 
a Bonyhád keretében, de a minősít-
hetetlenül erős játékvezetői támo-
gatás mellett ennyi is elegendő volt 
ahhoz, hogy nagyarányú győzelmet 
arasson felettünk vendéglátónk.

Atomerőmű KSE Bonyhád - Tisza-
újvárosi Termálfürdő Phoenix KK 

85-49 
(23-8, 22-16, 21-16, 19-9)

2022. május 18. Bonyhád Városi 
Sportcsarnok.
Játékvezetők: Hervay Tibor, Dr. Oláh 
Márk, Nepp László Oszkár.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Drahos Gábor (3/3), Bán Tibor 
(10), Gerőcs Roland Bálint (4), He-
gedűs Gergely (3/3), Jordan Mad-
rid-Andrews (12). Csere: Drizner Gá-
bor (-), Frikker Marcell (1), Taskó Ist-
ván (-), Szabó Norbert (1), Eremiás 
Kristóf (2), Kovács Zoltán (3), Asz-
szú Ádám (10/6). Vezetőedző: Szend-
rey Zsombor.
A faultokkal alaposan megszórt Pho-

enix már az első negyedben bizonyta-
lanná vált, és ez támadásban, védeke-
zésben is megmutatta hatását. A 23-8-
as etap után a második játékrész vala-
mivel erősebbre sikerült, de tizenkét 
pontnál közelebb nem jutottunk ellen-
felünkhöz. A félidőhöz végül 45-24-
es állással érkeztünk el.
A harmadik szakaszban sokáig tartot-
tuk a húsz pont körüli hátrányt, ám a 
negyed második felében ismét nőni 
kezdett a különbség. A záró felvonást 

már behozhatatlan, huszonhat pon-
tos lemaradással kellett elkezdenünk. 
A fáradtsággal vegyült idegesség rá-
nyomta a bélyegét a negyedik etapra 
is, ezt az ellenszelet nyilván nem le-
hetett nyugodt szívvel tűrni. A Bony-
hád újabb egységekkel növelte elő-
nyét, nekünk pedig maradt a bosszan-
kodás joga és a vereség. A Phoenix si-
kertelenül vette a rájátszás akadályait, 
így előreláthatólag az NB II-ben foly-
tatja a következő idényben. 

Elmaradt az idegenbeli pontszerzés

A Sportcentrum eseményei

Május 30. (hétfő) 

Labdarúgás
17.00 Bozsik Torna      Füves pályák
U11 csapatok részére

Június 1. (szerda) 

Kézilabda
19.00 Tiszaújvárosi SC - Eger
férfi csapatok bajnoki mérkőzése     Játékcsarnok

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III 
Keleti csoportjának 37. fordulójában Ti-
szafüreden lépett pályára a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros együttese. Vitelki Zol-
tán tanítványai 1-0-s vereséget szenved-
tek, így pont nélkül tértek haza.

A nagyarányú hazai siker után jó folytatás-
ban reménykedtek a sárga-kékek. A Békés-
csaba II 6-0-s legyőzése növelte a csapat 
önbizalmát, hitét, hogy az utolsó két mér-
kőzésen is tudása legjavát nyújtsa. Vasili-
jevic szerepelt egyedül a maródiak listáján 
újvárosi oldalon, így a legerősebb kerettel 
érkezett a csapat Tiszafüredre. A vendég-
látók előző 5 mérkőzésükből hármat meg-
nyertek, ráadásul kettőt éllovas csapat, a 
DEAC és a BKV Előre ellen. 
A mérkőzés elején először az újvárosi-
ak előtt adódott lehetőség, de a 9. percben 
Nagy D. lövését Tajti hárította. A 29. perc-
ben a házigazdák is megmutatták támadó-
kedvüket, de Háda kecsegtető helyzetből 
nem találta el a vendég kaput. A 33. perc-
ben megszerezték a vezetést a házigazdák, 
Kertész lőtt védhetetlenül 15 méterről 
Herceg kapujába, 1-0. A félidő végén Ma-
halek súlyos sérülése okozhatott fejfájást 
Vitelkinek, a tiszaújvárosi játékost még a 
szünet előtt le kellett cserélni, Lehóczki ér-
kezett a helyére. Az első 45 perc 1-0-s ha-
zai vezetéssel ért véget.
A második játékrész elején Bartuszt, 
Bussyt és Papot is csatasorba küldte az új-
városi tréner. A 64. percben Nagy D. szánta 
el magát lövésre, de a hazai kapus ezúttal 
is a helyén volt. A 73. percben felcsillant 
a remény a tiszaújvárosiak előtt, ugyan-
is a házigazdák játékosa Kalóz megkapta 

2. sárgáját, így a kiállítás sorsára jutott. A 
vendégek emberelőnyben többet támadtak 
ugyan, szögletekig is eljutottak, sőt még a 
kapufát is eltalálták, de érvényes gólt a hát-
ralévő időszakban már nem szereztek. A ti-
szaújvárosiak így vereséggel zárták a já-
téknapot és visszacsúsztak a táblázaton az 
5. helyre. Az utolsó fordulóban éppen a ti-
szafürediek „segíthetnek” a 4. hely vissza-
szerzésében az újvárosiaknak azzal, ha le-
győzik idegenben a Hajdúszoboszlót. Per-
sze a sárga-kékek számára is elengedhetet-
len a győzelem, ugyanis május 29-én, va-
sárnap a DVSC II otthonában kell megsze-
rezni a 3 pontot Vitelki Zoltán együttesé-
nek, hogy egy hellyel előrébb kerüljön a 
végelszámolásnál.

Tiszafüredi VSE - Termálfürdő FC Ti-
szaújváros 1-0 (1-0) 

Tiszafüred, 200 néző. V.: Tóth T. 
Tiszafüredi VSE: Tajti B. - Háda (Mészá-
ros), Vincze, Kalóz, Tomola (Skulka), Má-
csai (Barna B.), Bódis, Barzsó (Fehér), 
Kertész (Barna V.), Szabó V., Illés. Vezető-
edző: Dorcsák Zoltán.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Mahalek (Lehóczki), Géringer, Gelsi, Vi-
telki (Pap), Tóth S. (Bartusz), Lőrincz, 
Gottfried, Molnár M. (Erős), Nagy D. 
(Bussy), Nagy P. Vezetőedző: Vitelki Zol-
tán.

Dorcsák Zoltán: Véleményem szerint meg-
érdemelten nyertük meg a mérkőzést, egy 
nagyon jó csapat ellen. Külön öröm szá-
munkra, hogy egy ilyen csapat ellen sike-
rült, aki sok gólt lő a bajnokságban, kapott 
gól nélkül le tudtuk hozni a találkozót. Sé-

rültjeinknek mielőbbi jobbulást kívánok! 
Vitelki Zoltán: Sajnálom ezt a mérkőzést. 
Főleg az első félidőt, hiszen koncentráci-
óban, agresszivitásban nem tudtunk olyan 
szinten játszani, hogy meg tudjuk nyerni 
ezt a találkozót. Fizikálisan rendben volt 

a csapat, de ehhez sok hiba és türelmet-
len játék is párosult. A második játékrész-
ben már komoly nyomást tudtunk helyezni 
az ellenfél kapujára, de sajnos ez gólt nem 
eredményezett.

Brézai

További eredmények 
Békéscsaba II. - Hajdúszoboszló 2-5
Újpest FC II. - Kisvárda II. 2-0
DVTK II. - Putnok FC 2-2
F.gyarmati SK - Kazincbarcika SC 2-3
DVSC II. - Eger SE 2-3
Tállya KSE - BKV Előre 0-1
Sényő-Carnifex FC - DEAC 1-1
SBTC - Jászberényi FC 6-1
T.szentmiklós - Hidasnémeti VSC 4-2

Következik a 38. forduló 
2022. május 29., vasárnap 17:00 
Kazincbarcika - Békéscsaba II. 

Putnok - Törökszentmiklós 
Jászberény - DVTK II. 

DEAC - SBTC 
BKV Előre - Sényő
Kisvárda II. - Tállya 

Eger - Újpest II. 
DVSC II. - Tiszaújváros

Hajdúszoboszló - Tiszafüred
Hidasnémeti - Füzesgyarmat 

Hiába nyújtózkodtak, nem érték el a bennmaradást.

Vitelki tanítványainak nem sikerült ponttal távozniuk a Tisza-tó mellől.

Sport � 11.2022. május 26.



12. � Rendezvények 2022. május 26.
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