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Szeptember 30-án jelent meg a technológiai és ipari miniszter rendelete a távhőszolgáltatás díjának megállapí-
tásáról. A lakossági fogyasztók esetében nem változik a díj, az intézmények hődíja azonban 3.674 Ft/GJ-ról ok-
tóber 1-jétől 55.388 Ft/GJ-ra emelkedett. Az előző fűtési szezonban az önkormányzati intézmények összesen 
43,5 millió forintot fizettek, ez ebben a szezonban, hasonló felhasználást feltételezve 655 millió forintra emel-
kedik. Gazdasági társaságaink fűtési költsége az előző évi közel 15 millió forintról várhatóan 220 millió forint fö-
lé emelkedik. Cikkünk a 3. oldalon.

Egészség 
mindenekelőtt

/5. oldal

156 millió 
lakásvásárlási 
támogatásra

/4. oldal 

A vértanúkra emlékeztek
Október 6-án a 173 évvel ezelőtt kivégzett aradi vér-
tanúkra emlékeztek városunkban a képviselő-testület 
tagjai, az intézmények, gazdasági társaságok, civil 
szervezetek képviselői és a lakosság.
A Március 15-e parkban, a Petőfi szobornál mécsese-
ket helyeztek el, majd néma főhajtással tisztelegtek az 
1848-49-es forradalom tizenhárom honvédtiszt emléke 
előtt.

Segített a Tesco
Legyen még virágosabb Sajóörös - ezzel a projekttel 
nyerte meg a Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány a Tesco 
Magyarország Ön választ, mi segítünk! pályázati prog-
ram legutóbbi fordulóját. 

Az ünnepélyes átadót a tiszaújvárosi Tesco áruházban tar-
tották, ahol a pályázó alapítványok átvehették díjaikat. A 
győztes alapítvány célja egy élhetőbb, virágosabb környe-
zet kialakítása, ennek terveik szerint már októberben hoz-
zálátnak. Idén is három civil szervezet pályázott: második 
helyezést ért el a Vattai Gyermekekért, Ifjúságért Alapít-
vány, harmadik pedig a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 
lett. A nyertes 400.000, a második helyezett 200.000, míg 
a harmadik 100.000 forinttal lett gazdagabb. A Tesco már 
a legújabb fordulót is meghirdette, így november 4-étől 
már a pályázat 12. programra lehet jelentkezni a Tesco 
weboldalán. 

Százan jártak Szederkényben
Várostúrát szervezett a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ. 
Ezúttal Tiszaszederkénybe vették 
az irányt a városi nyugdíjas csapa-
tok.  

- Mindig szoktam a várostúrákra je-
lentkezni, ez már nem az első alkalom 
- mondta Pálfalvi Lászlóné. - Én itt 
születtem Szederkényben, ismerem a 
helyszínt, de mégis eljöttem, mert ka-
punk feladatokat, nem túl nehezek, de 
érdekesek. 
Öt helyszínen állítottak fel állomást, 
mindenhol egy-egy feladat várta a 
nyugdíjas csapatokat. A tájházban 
kezdődött az aktív délelőtt. Tornával 
melegítettek be a sétára, majd emo-
ji-rejtvény következett, népdalokat 
kellett kitalálni piktogramok segít-
ségével. A művelődési ház volt a 
következő állomás, a falon lévő em-

léktáblákon elbújt szavakat kellett 
megkeresni. A Lorántffy Zsuzsanna 
szobornál Szederkény nevezetessé-
geit gyűjtötték össze egy rejtvénybe. 
Majd a református templomot járták 
körbe és az ehhez kapcsolódó kérdé-
seket kellett helyesen megválaszolni. 
Végül a Morotva-parton kellett sza-
vakat kirakni. 
- Én bent lakom a városban és ritkán 
járok Szederkénybe - mondta Gyenes 
József. - Régebben többet jártam erre 
a munkám miatt, ma már kevesebbet. 
Nem igazán ismerem ezt a városrészt, 
ezért is jelentkeztem a túrára. 
- Sokan nem ismerik Szederkényt, pe-
dig az is a város része - nyilatkozta 

lapunknak Bánné Oláh Márta, a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont szociális asszisztense. 
- Sok szép dolog van itt, amit szeret-
nénk mindenkinek megmutatni. Nem 
kell messzire menni, itt van a falu ha-
tárában a vízpart vagy a református 
templom, és ne felejtsük el a tájházat 
sem. Ugyan szoktak itt is programok 
lenni, de nem mindig jönnek el az em-
berek. Bíztunk benne, hogy népszerű 
lesz a szederkényi séta, ami be is jött, 
mert több mint száz jelentkező teljesí-
tette a Várostúrát. 
A kirándulás után meleg ebéd vár-
ta a túrázókat, majd az Agyagbanda 
együttes muzsikált a tájház udvarán. 

Élőlánc az oktatásért
Demonstrációt tartanak az Eötvös gimnázium pedagó-
gusai október 14-én, pénteken 7 órától az intézmény 
előtt. A szervezők várnak minden szülőt, nagyszülőt, 
diákot és mindenkit, akit érdekel az oktatás jövője.

Emlékfotók is készültek.

Kupaktanács Lorántffy Zsuzsanna szobránál.

A Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány 400.000 forintot kapott.



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 08.30. 
Vasárnapi szentmise: 11.00. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Október 16.: a missziók vasárnapja. Gyűjtés a misszi-
ók javára.
Október 22.: zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. 
Útiköltség 4 500 Ft. Ezen a napon a zarándoklat miatt 
kivételesen nem lesz szentmise!
Altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével: kedd - va-
sárnap: 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-
13.00, csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Aktuális miserendet a honlapunkon kísérjék figyelem-
mel!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent 
István út 32.
tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu 
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra. 
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek - istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
A Tiszaújvárosi Református Énekkar Légy hív mindha-
lálig! című ünnepi koncertje: vasárnap 16.00 óra.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya és nagymama

IszlaI Magdolna 
életének 87. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Búcsúztatása 2022. október 16. (vasárnap) 11 órakor 
az istentisztelet keretében lesz a tiszaújvárosi 

református templomban.
A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk azokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

lengyel József MIhály (ÖcsI bácsI) 
2022. 10. 06-án az edelényi kórházban életének 72. 
évében váratlanul elhunyt. Felejthetetlen halottunkat 
szűk családi körben helyezzük végső nyughelyére. 

Kérjük, emlékezzenek Öcsire jó szívvel! 
Vigasztalhatatlan felesége Mária és bátyja Dezső

Nagy tisztelettel és hálatelt szívvel 
mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

budaI Károlyné (szül.: Joó Ilona) 
végső búcsúztatásán megjelentek, a kegyeletüket 
lerótták és a mi soha el nem múló fájdalmunkat 

az együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

bíró Jánosné (szül.: dIna erzsébet)
 79 éves korában elhunyt. Temetése szűk családi 
körben 2022. 10. 14-én (péntek) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Hálásan mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szabó János 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot október 16-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd októ-
ber 17-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi 
u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. A telefonos készenléti 
szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

Aradi tizenhármak
A nemzeti gyásznapon méltó módon emlékeztünk az 
aradi hősökre a Nikodémus Idősek Otthonában is.
A színpadi installáció csupasz gallyaival, sok-sok feke-
te színnel - amelyek a legyőzött nemzet lelkével együtt 
az eltiport szimbólumokat is eltakarta - azt a leírhatat-
lan történelmi időszakot jelképezte, ami 1848 után kö-
vetkezett a magyar népre.  
Tizenhárom, illetve tizennégy mécses fényénél meg-
hatottan hallgattuk a vértanúk kivégzőik előtt mondott 
utolsó szavait. Batthyányi Lajos kívánsága örökbecsű 
zárómondatként hangzott el: Éljen a haza!

(v-s i. né)
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Nem
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk októ-
beri sorozatunkat. 
A megfejtéseket október 4-ig egy-
ben várjuk e-mailben a kronika@ti-
szatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.

Szeptemberi nyertesünk:
Kiss Györgyné



Sok száz milliós többlethődíj sújtja a várost
Ahogy a múlt heti rendkívüli tájékozta-
tójukban dr. Fülöp György polgármes-
ter és dr. Juhos Szabolcs jegyző ígérte, a 
városvezetés rendszeresen tájékoztatást 
ad a krízishelyzetben városunkat érintő 
fejleményekről. Kedden összevont intéz-
mény- és cégvezetői értekezlet volt a Vá-
rosházán, melyen az aktualitás helyzet 
volt a fő téma.

- Gyakorlatilag 2020 márciusa óta folya-
matosan válságot kell kezelnünk. A covid 
világjárvány után és a szomszédunkban 
zajló háború mellett most nap, mint nap 
szembesülünk azzal a ténnyel, hogy ismét 
egy kritikus időszakban, egy energia- és 
megélhetési krízishelyzetben kell helytáll-
nunk. Sajnos egyre inkább érezzük a saját 
bőrünkön is a válsághelyzetet, melynek 
megoldását vagy az ehhez való alkalmaz-
kodás lehetőségeit folyamatosan keres-
nünk kell - nyilatkozta dr. Fülöp György 
polgármester. 

- Mi okozza most a legnagyobb problémát?
- Egyértelműen a távhődij drasztikus mér-
tékű emelkedése. Szeptember 30-án jelent 
meg a technológiai és ipari miniszter ren-
delete, amely a távhőszolgáltatás díjának 
megállapításáról szól. A rendelet az ön-
kormányzati tulajdonban lévő TiszaSzolg 
2004 Kft-t, mint távhőszolgáltatót és a 
szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók bi-
zonyos körét is érinti.
- Konkrétan kiket és miként? 
- A lakossági fogyasztók esetében nem 
változik a távhőszolgáltatás díja. Ennek 
fenntartása érdekében a kormány a 2022. 
október 1. és 2023. szeptember 30. közötti 
időszakban támogatást nyújt a TiszaSzolg 
2004 Kft. részére. Az intézményekre vo-
natkozó hődíj eddig 3.674 Ft/GJ volt, ami 
a rendelet életbe lépésével 55.388 Ft/GJ-ra 
emelkedett. Ez nagyon jelentős mértékű, 
közel 15-szörös emelkedést jelent. Az 
előző fűtési szezonban az önkormányzati 
fenntartású intézmények: a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ, a Tisza-

újvárosi Humánszolgáltató Központ, a 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár, a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, és a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal fűtési költsége összesen 43,5 
millió forint volt, ez ebben a szezonban, 
hasonló felhasználást feltételezve 655 mil-
lió forintra emelkedik. Az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságokat szin-
tén érinti a rendelet, hiszen a TiszaSzolg 
2004 Kft. az abban meghatározott áron, 
a korábbi 15-szöröséért vásárolja a szol-
gáltatást a fűtőerőművet üzemeltető Al-
teo Energiaszolgáltató Nyrt-től és ennek 
megfelelően tudja meghatározni a gazda-
sági társaságokra vonatkozó távhődíjakat. 
A TiszaSzolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft., a Tisza Média 
Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. fűtési költsége az előző évi közel 15 
millió forintról várhatóan 220 millió forint 
fölé emelkedik.
- Ez valóban óriási többletteher lesz. Ho-

gyan védhető ki, hogyan maradhat műkö-
dőképes az önkormányzati szféra?
- A rendelet egyértelművé teszi, hogy min-
denképpen racionalizálnunk kell az önkor-
mányzati tulajdonban lévő intézmények és 
gazdasági társaságok működését, úgy, hogy 
azzal a legkevesebb kényelmetlenséget 
okozzuk a városlakóknak. Ma egyeztetést 
tartottunk az intézmény- és cégvezetőkkel 
és a következőkben állapodtunk meg. Az 
intézményeket és a cégeket két csoportba 
soroltuk. Az úgynevezett kritikus intézmé-
nyek és cégek - amelyek ai családokról, 
idősekről és betegekről gondoskodnak, el-
engedhetetlen közszolgáltatást nyújtanak 
és a helyi gazdaság működéséért felelősek 
- folyamatos, de racionalizált működését 
minden körülmények között biztosítani 
fogjuk. A kevésbé kritikus intézmények 
és cégek esetében szükség esetén lehetnek 
korlátozások vagy időszakos bezárások, de 
csak abban az esetben, ha ez nem okoz fen-
nakadást városunk működésében. 

F.L.

Támogatások a társasházaknak
A képviselő-testület újabb energia-
racionalizálási és gépészeti, illetve 
rendkívüli támogatás iránti kérel-
meket bírált el.

Az augusztusi testületi döntés óta 6 
pályázat, a pályázati kiírás megjele-
nését követően pedig már összesen 
160 pályázatot nyújtottak be a társas-
házak. A kiírás szerint energiatakaré-
kosságot célzó felújítások, gépészeti, 
illetve egyéb felújítások, beruházá-
sok, továbbá a melegvíz-mérőórák 
távleolvasását lehetővé tevő modu-
lok beszerelésével és beüzemelésével 
kapcsolatos projektek támogatására 
lehet pályázni. A támogatás mértéke 
az első két témakör esetében a kor-
szerűsítés bruttó költségének 1/3-a, 
de lakásonként maximum 20 ezer fo-
rint, a harmadiknál a kialakítás bruttó 
költségének 50 %-a, de mérőóránként 
maximum bruttó 6 ezer forint.
A szeptemberi ülésre 7.628.567 fo-
rintra nyújtottak be kérelmet a társas-
házak. 
Energiatakarékosságot célzó beru-
házásokra, felújításokra 4.120.000 
forint értékben pályázott négy tár-
sasház: A Szerencse, a Viharsarok, a 
Bem és az Ady társasház. A pályázati 
célok között panelhézag szigetelése, 
lépcsőházi bejárati ajtók és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak 
cseréje és pincefödém szigetelése 
szerepelt. 
Gépészeti beruházásokra, felújítá-
sokra 643.509 forintot kapott az Ady 
társasház. Huzatfokozók kiépítését, a 

lift hajótárcsájának és függesztőköte-
lének cseréjét valósítják meg az ön-
kormányzat támogatásával. 
A melegvíz-mérőórák távleolvasását 
lehetővé tevő modulok beszerelésé-
re 115 ezer forintot nyert el a Bartók 
Ház társasház. 
Rendkívüli beruházásokra, felújí-
tásokra a Kiwi, az I. számú, és a II. 
számú lakásszövetkezet, valamint a 
Liget társasház pályázott összesen 
2.037.619 forint értékben. 
Már megítélt támogatás kiegészítését 
kérte a Fenyő társasház, a szennyví-
zejtő vezeték cseréjére, 712.439 fo-
rint volt a pályázott összeg. 
A képviselő-testület minden esetben 
megítélte az igényelt támogatást.
Ehhez azonban ismét ki kellett egé-
szítenie a támogatásra szánt előirány-

zatot. A 2022. évi költségvetés elfoga-
dásakor 40 millió forintot biztosított 
e célra a testület, melyet júniusi ülé-
sén további 10 millióval egészített ki. 
A mostani pályázatok kedvező elbí-
rálását követően 2.867.295 forint to-
vábbi fedezetre lett volna szükség, de 
tekintettel arra, hogy a lakóközössé-
gek még november 30-áig nyújthat-
nak be pályázatot, - és az elmúlt évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a tár-
sasházak folyamatosan nyújtanak be 
támogatási igényeket - az előirány-
zatot 5 millió forinttal egészítette ki 
a testület. A pályázati alap tehát éves 
szinten már 55 millió forint, és akár 
még növekedhet is, hiszen felülről 
nyitott, jogos igények esetén ismét 
kiegészíthető.

F.L.

Testvérlátogatás
Lengyelországban

A hétvégén lengyel testvérvárosunk, Swietochlowice 
meghívására dr. Fülöp György polgármester vezetésé-
vel 4 fős delegáció képviselte Tiszaújvárost a sziléziai 
település várossá nyilvánításának 75. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi városi tanácsülésen.

A ceremónián Tiszaújváros polgármestere is köszöntötte a 
résztvevőket és elismerését fejezte ki a város vezetésének 
és Swietochlowice lakosságának. A hivatalos rendezvény 
után egy kötetlen beszélgetésen Daniel Beger polgármes-
ter bemutatta az elmúlt időszak fejlesztéseit és a jövőbeli 
terveiket. A két városvezető arról is beszélgetett, hogy mi-
lyen kihívások elé állította az önkormányzatokat a világ-
járvány és a szomszédunkban zajló háború. 
Tiszaújváros polgármestere hangsúlyozta, hogy a nehéz-
ségek ellenére is nagyon fontosnak tartja, hogy Tiszaúj-
város testvértelepüléseivel a partnerségi kapcsolatokat to-
vább ápoljuk, és a lehetőségekhez mérten bővítsük azokat. 
Ha minden feltétel adott lesz, jövőre folytatódhat a két 
település között kialakított diákcsere program is.
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Intézmény- és cégvezetők egyeztettek a városvezetéssel a teendőkről.

Lehet osztani, szorozni. 800 millió forint a többletdíj.

Éves szinten 55 millió forintra pályázhatnak a társasházak.

A városvezetők megállapodtak abban, hogy a nehézségek 
ellenére továbbra is ápolják a kapcsolatot.



Fiatalok lakás-, valamint lakóház vásárlásának támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendelete alapján az 
alábbi kérelmezők részesültek 2022. július 1. és 2022. szeptember 30. napja között a fiatalok lakás-, valamint lakóház 
vásárlásának támogatásában.

Szám Név A visszatérítendő 
támogatás összege Ft

A vissza nem térí-
tendő támogatás 

összege Ft

Vásárolt tiszaújvárosi 
ingatlan címe

1. Vatta Viktor 4.000.000 2.000.000 Árpád út 9. 4/3.
2. Vámosi Panna 4.000.000 2.000.000 Örösi út 44. 2/3.
3. Lengyel-Nagy Dóra 4.000.000 2.000.000 Lévay u. 14.
4. Gödöllei Szikszai Fanni 4.000.000 2.000.000 Árpád út 43. Fsz. 2.
5. Lipcsei Dániel 4.000.000 0 Mátyás király út 2. 4/3.
6. Sebestyén Richárd 4.000.000 2.000.000 Árpád út 47. Fsz. 2.
7. Tarnóczi Zsófia 3.973.335 1.986.670 Örösi út 2. 2/2.
8. Béres Csaba 4.000.000 2.000.000 József A. út 29. 3/1.
9. Benőcs Máté 4.000.000 2.000.000 Bartók Béla út 4. Fsz. 1.
10. Bolgár Péter 4.000.000 2.000.000 Bolyai köz 3. 2/2.
11. Gera Zoltán 4.000.000 2.000.000 Árpád út 7. 4/3.
12. Bodnár Lili 4.000.000 2.000.000 Örösi út 52. Fsz. 2.
13. Rajkovicsné Havasi Tímea 4.000.000 0 Erzsébet tér 30. 2/5.
14. Anderkó Karina 4.000.000 2.000.000 Építők útja 10. 3/15.
15. Szabó Ádám 4.000.000 2.000.000 Árpád út 8. 1/3.
16. Krajnyák László Márk 4.000.000 2.000.000 Liszt F. u. 1. 2/20.
17. Nagyné Pásztor Adrienn 4.000.000 2.000.000 József A. út 33. 3/2.
18. Molnár Fanni 4.000.000 2.000.000 Örösi út 20. 1/1.
Maradvány összesen 33 026 665 17 513 330

Dr. Fülöp György polgármester

Százötvenhatmillió forint 
lakásvásárlási támogatásra

A képviselő-testület 72 millió forint-
tal kiegészítette a fiatalok lakás-, 
valamint lakóház vásárlásának tá-
mogatását szolgáló költségvetési 
előirányzatot.

Tiszaújváros önkormányzatának 2022. 
évi költségvetése az első lakáshoz ju-
tók visszatérítendő támogatására 17,1 
millió forintot, vissza nem térítendő 
támogatására 16,6 millió forintot tar-
talmazott. Ebből 1,2 millió forintot fi-
zettek ki. A képviselő-testület áprilisi 
ülésén elfogadta a fiatalok lakás-, va-
lamint lakóház vásárlásának támoga-
tásáról szóló rendeletet. A 2022. július 
1-jétől hatályos rendelet alapján a ka-
matmentes visszatérítendő támogatás 
maximális összege 4 millió, a vissza 
nem térítendő támogatás maximális 
összege 2 millió forint.
A rendelet hatálybalépését követően 
benyújtott kérelmek teljesítése érde-
kében erre az előirányzatra - a kép-
viselő-testület felhatalmazása alapján 
- polgármesteri rendelkezéssel dr. Fü-
löp György a működési céltartalékból 
50 millió forintot biztosított, illetve az 

első lakáshoz jutók támogatására fel 
nem használt összeg átcsoportosításá-
ról is döntött.
Figyelembe véve a támogatás iránt ta-
pasztalt érdeklődést, a képviselő-tes-
tület szeptemberi ülésén a negyedik 
negyedévben átlagosan havi 4 fő 
igénylővel és a maximálisan nyújtha-
tó támogatási összeggel számolva, a 
visszatérítendő támogatás előirányza-

tát 48 millió, a vissza nem térítendő 
támogatás előirányzatát 24 millió fo-
rinttal kiegészítette.
Mindent összevetve - és figyelembe 
véve a cikk elején említett 1,2 mil-
lió forintot is - az önkormányzat idén 
155,7 millió forintot irányzott elő a 
fiatalok lakásvásárlásának támogatá-
sára.

f.l.

Új eszközök 
a FER tűzoltóságnál

A FER Tűzoltóság Kft. és a Létesítmény Tűzoltóságok 
Országos Szövetsége szervezésében nemzetközi tűzoltó 
konferenciát tartottak Tiszaújvárosban a MOL Petrol-
kémiánál (MPK). Az esemény záró rendezvényén új, 
speciális járműveket is átadtak, egy nagy teljesítményű 
habbal oltó gépjárművel, valamint egy konténerszállí-
tó járművel gyarapodott a FER Tiszaújvárosban. 

A FER beavatkozási képességének növelése érdekében 
Tiszaújvárosban egy nagy teljesítményű habbal oltóval, 
valamint egy konténerszállító gépjárművel bővült a már 
rendelkezésre álló eszköztár. Emellett számos szakfelsze-
relést és kulcs alapanyagok beszállításának biztonságát 
garantáló eszközöket is beszereztek. A FER létszáma is 
nőtt 17 fővel, így közel 90 szakember áll készenlétben. A 
létesítményi tűzoltók laktanyája 3-4 percnyire van a poliol 
komplexumtól, így a lehető leggyorsabban és a legmoder-
nebb eszközökkel garantálja a gyáregység mellett Tiszaúj-
város és az egész régió biztonságát.
- Néhány karnyújtásnyira innen hamarosan megnyílik a 
MOL új poliol komplexuma, döntő fontosságú lépéseként 
a vállalat petrolkémiai tevékenysége megerősítésének és 
Tiszaújváros regionális vegyipari központtá fejlesztésének 
- mondta Marton Zsombor, az MPK vezérigazgatója. - Új 
épületek, új technológiai eljárások, új anyagok jelennek 
meg, ezért indokolt, hogy a FER Tűzoltóság kapacitásait 
és műszaki képességeit is hozzáigazítsuk a változó körül-
ményekhez a mai legmodernebb eszközökkel, berendezé-
sekkel. Ezt kívánja a közelben élők, az itt dolgozók és a 
tűzoltók biztonsága, ez a környezet érdeke. 
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A két új gépjármű.

Az átadóünnepség után a legkorszerűbb környezetbarát 
oltóanyagot használó elektromos gépjárműfecskendővel 
tartott bemutatót láthatták a résztvevők.

Az Árpád úton öt lakást vásároltak a támogatás segítségével.



Egészség mindenekelőtt, mindenkinek
Nagy érdeklődés kísérte egészségnapot 
rendeztek a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézetben szombaton. Több hely-
színen is végeztek szűrővizsgálatokat, 
három témában pedig előadásokat tar-
tottak. 

Mikor gyanús egy anyajegy? Ezzel az előa-
dással kezdődött a szombat délelőtt a ren-
delőben. Dr. Almádi Tamás, bőrgyógyász a 
rosszindulatú és a jóindulatú bőrelváltozá-
sokról tartott előadást. 
- Az anyajegyek szűrésénél az úgynevezett 
ABCD szabályt kell alkalmaznunk - tud-
tuk meg a bőrgyógyásztól. - Az A az anya-
jegy-szimmetriát jelenti, a B a széleit, a C 
a színét, a D az átmérőjét. 
Ha egy anyajegy aszimmetrikus, szabály-
talan szélű, több szín van benne és az át-
mérője nagyobb, mint 6 mm, mindemellett 
változást észlelünk benne, akkor feltétle-
nül orvoshoz kell fordulni. 
A genetika is nagy szerepet játszik a be-
tegségek kialakulásában, így a bőrbetegsé-
geknél is. 
- Én félévente rendszeresen járok bőrgyó-

gyászhoz - mondta Kalmár Mihályné, aki 
most is anyajegyszűrésre érkezett. - Nekem 
már volt nagyon súlyos melanómám. Nagy 
szerencsém volt, mert időben észrevették 
és megműtöttek. Igaz, hogy hatalmas vá-
gás van a hátamon, furcsállja is mindenki, 
hogy egy apró anyajegy miatt ekkora vá-
gást kellett ejteni, de én nem bánom, hi-
szen megmentette az életemet.  
Népszerű volt a bőrgyógyászati vizsgálat 
az egészségnapon, de sokan kértek sorszá-
mot laborvizsgálatra is, ahol covid-elle-
nanyag és D-vitamin szintet mértek. 
- Engem leginkább a D-vitamin szűrés ér-
dekel - mondta Ónodi Enikő, aki gyerme-
kével érkezett a rendelőbe. - A kisfiamat 
pedig ortopédiai szűrésre hoztam. Évek 
óta szedek nagy mennyiségű D-vitamint és 
arra vagyok kíváncsi, hogy ez elegendő-e, 
vagy a téli hónapokban még többet kell 
majd szednem. Egyébként rendszeresen 
járok mindenféle vizsgálatra, mert a pajzs-
mirigyem nem úgy működik, ahogy kel-
lene. Olvastam a Krónikában, hogy most 
végeznek ilyen vizsgálatokat, és nem kell 
időpontot kérni, úgyhogy el akartam jönni. 
A csontritkulásról és a D-vitamin jótékony 

hatásairól Dr. Mihalik Emese reumatoló-
gus főorvos tartott előadást.  
- Egy egészséges felnőtt embernek kéte-
zer nemzetközi egység D-vitamint java-
solunk - mondta a reumatológus. - A túl-
súlyos embereknél a nagyobb zsírszövet 
mennyisége miatt ennek a dupláját kell 
szedniük. Ez teljesen biztonságosan adha-
tó, semmiféle ellenőrzést nem igényel. Az 
utóbbi időszakban a D- vitaminnak nagyon 
felment az ázsiója, hiszen pont a covid-jár-
vány volt az, ami felhívta arra a figyelmet, 
hogy a D-vitamin hiányos embereknél a 
fertőzés sokkal súlyosabb formában zaj-
lik. Az emlő- és vastagbélrák esetén pedig 
egyértelműen kimutatott az összefüggés a 
daganatok előfordulási gyakorisága és a 
D-vitamin hiányos állapot között. Az im-
munrendszer jó irányba történő működését 
is segíti, csökkenti a kóros gyulladásos im-
munrendszeri folyamatokat és megerősíti a 
daganatsejtekkel szembeni védekezést is.
A dohányosoknak szénmonoxid-szűrést is 
tartottak. A mozgásszervi problémákon se-
gítő mágnes-ágyat és a fájdalomcsillapító 
EDIT gépet is ki lehetett próbálni. A rende-
lő teraszán post-covid légzéstorna gyakor-

latokat lehetett megtanulni, majd Pap Zsolt 
alpolgármester - ezúttal mentőtisztként - az 
infarktusról és a stroke-ról tartott előadást. 
- Az infarktus esetében hirtelen fellépő he-
veny mellkasi fájdalom jelentkezik, ami 
a szegycsont környékén alakulhat ki, ki-
sugárzik a bal vállba, a bal lapockából a 
bal karba. Nagyon sokszor elmondják az 
infarktusos betegek, hogy úgy érzik, mint-
ha ülnének a mellkasukon, vagy mintha 
egy abroncs szorítaná össze. A stroke vagy 
agyvérzés esetében pedig a test egyik ol-
dalán fellépő hirtelen érzéketlenség, be-
szédértés-, hangképzési zavar, szédülés, 
egyensúlyveszés a tünet. Ha ezeket ész-
leljük valakin, akkor a legfontosabb, hogy 
minél gyorsabban hívjuk a mentőt. Az idő 
az ilyen eseteknél nagyon fontos szerepet 
játszik, néhány perc is sokat számít. Azt ta-
pasztaljuk, hogy egyre több az infarktusos 
beteg, és azt látjuk, hogy egyre fiatalabbak 
is kapnak infarktust. Ennek persze minden-
ki tudja az okát: a stressz, a dohányzás, a 
túlzott alkoholfogyasztás. De van olyan is, 
amikor nem derül ki, hogy mi vezetett az 
infarktushoz. 

ema

Eltűnt repülőgépek és pilóták nyomában
A PubliCafé rendezvénysorozat ven-
dégeként nagy érdeklődéssel fogadták 
Magó Károly hadtörténészt a városi 
könyvtárban. A Magyar Honvédség 86. 
szolnoki helikopter bázisának zászlósa 
a repülőgéproncs-kutatás rejtelmeibe 
kalauzolta el a közönséget, ismertetve 
hivatása elméleti alapjait és legemlé-
kezetesebb munkáit. Az alábbiakban 
előadásának egyes részleteit olvashatják 
szerkesztett formában.

Kutatásfajták és műszerek
A kutatás lehet célirányos, amikor egy 
konkrét pilótát vagy repülőgépet keresünk. 
Ebben az esetben ismerjük a gép típusát, 
név, valamint rendfokozat szerint a pilótát, 
és az eltűnés pontos dátumát, csak azt nem 
tudjuk, hol történt a tragédia. 
Szemtanúk bejelentése alapján történő ku-

tatásnál előzetes információk nélkül vo-
nulunk ki a helyszínre, és meghallgatjuk 
a szemtanúkat. Olyan információkat kere-
sünk, amelyek visszaellenőrizhetők. Az il-
lető megmutatja, hol van a repülőgéproncs, 
amelyből beazonosításra alkalmas darabo-
kat emelünk ki. Ezt követően megkérjük a 
feltáráshoz szükséges, hivatalos engedé-
lyeket. Tanyai leleteknek nevezik azokat a 
repülőgépeket, amelyek „új életet” kezdtek 
a háborúk idején. Egyrészt úgy, hogy ható-
sági ellenőrzés hiányában a fellelt marad-
ványokat helyi lakosok „vették kezelésbe” 
ellenőrizetlenül. A helyiek által összegyűj-
tött darabok rengeteg információt hordoz-
nak, előfordult, hogy a megtalálók na-
gyon fontos hadtörténészi feladatokat is 
elvégeztek, mire mi, kutatók odaértünk a 
helyszínre. Kétfajta eszközt használunk a 
munkánk során: a magnetométert és az in-
dukciós detektort. A magnetométer csak a 
mágnesezhető, az indukciós detektor pedig 
mindenfajta fémet jelez. A magnetométer 
a becsapódás középpontjának meghatáro-
zása során játszik főszerepet, segítségével 
elég csak egy kisebb területet feltárni a 
roncs megtalálásához - hiszen a gép mo-
torja mágnesezhető. A becsapódás után egy 
5-6 méteres kráter keletkezik, amelynek az 
idő múlásával csak a fele látható. 

Roncsfeltárás
Egy roncs feltárására - berendezkedéssel, 
munkafolyamatokkal, sajtónappal együtt 
- maximum öt nap áll a rendelkezésünkre, 
de az időjárás függvényében ez változhat. 
A tábor építése során veszélyesanyag-táro-
ló, leletgyűjtő, archiváló- és pihenőhelyet 

alakítunk ki. A leletgyűjtő részleg különö-
sen fontos szerepet tölt be, hiszen az ott, 
sorrendben tárolt darabokból rekonstru-
álhatók egy gép lezuhanásának a körül-
ményei. Az archiváló sátorban rajzok és 
szelvények készülnek. A nemzeti zászló 
felhúzása minden kutatási táborban elen-
gedhetetlen. Általában 3 méter mélyen dol-
gozunk egy feltárás során, amely a termő-
réteg eltávolításával kezdődik géppel vagy 
kézzel - a leletek sűrűségétől függően. 
Addig ásunk, amíg fel nem tűnik a gép be-
csapódásakor keletkezett kráter. A legmé-
lyebbről kiemelt repülőgéproncs 5,2 méter 
mélységben feküdt a földben Újszásznál. A 
legalacsonyabban lévőt, egy B24-es típusú 
repülőgépet, 2008-ban tártuk fel Sziget-
szentmiklóson. Annyira alacsonyan volt, 
hogy a föld tulajdonosa egyetlen ekevágás 
után rátalált.

Bel- és külföldi esetek
2005-ben a Magyar Királyi Honvéd Légi-
erő pilótájának, Bejczy József százados-
nak a földi maradványait sikerült felszínre 
hozni Abonynál. A pilóta 1944. november 
2-án zuhant le Bf 109-es vadászgépével. 
2006-ban, Gencsapátiban egy Fiat G-12-es 
repülőgép törzsdarabjára bukkantunk egy 
magánszemélynél, aki a leletet 60 éven át 
fáskamraként használta egy udvarban. A 
tanyai lelet ma már a szolnoki repülőmú-
zeum gyűjteményét gazdagítja. 2008-ban 
Békéssámson közigazgatási határán belül 
egy 1963-ban műszaki hiba miatt lezuhant 
román felségjelzésű utasszállító gép da-
rabjait hoztuk felszínre egy szántóföldön. 
Amikor felkértek minket az önkormányzat-

tól erre a munkára, én sem hittem el, hogy 
találhatunk ott valamit, hiszen majdnem 
ötven év telt el. A feltárás harmadik napján 
azonban sikerrel jártunk, sőt még a hajda-
nán a Fekete-tengerhez igyekvő nyugatné-
met utasok földi maradványai is ott voltak, 
a személyes tárgyaikkal együtt. A legem-
lékezetesebb külföldi munkáink között ott 
találjuk az első világháborúban elhunyt 
Kiss József esetét is, aki az olaszországi 
Lamon mellett vesztette életét 1918-ban. 
Kutatócsoportunk a posztumusz hadnagy 
lezuhanásának helyét kereste közel száz 
év elteltével 2013-ban egy hegyes vidéken. 
Kiindulópontunk mindössze egyetlen ko-
rabeli fotó volt, amelyen egy nyíl jelölte a 
becsapódás vélt helyszínét. A repülőgépet 
nem találtuk meg, azonban 2014-ben em-
lékművet állítottak az olaszok a szolnoki 
helikopterbázis névadójának tiszteletére.

Ördögh István
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Covid ellenanyag és D-vitaminszűrésre is lehetett jelentkezni.

A mágneságynak keringésjavító hatása van és javítja a sejtek oxigénellátását.

A 60 éven át fáskamraként használt G-12-es 
törzsdarabja.

Magó Károly



Úgy szárnyal, mint amikor repült
Az Országos Könyvtári Napok alkal-
mából Bauer Barbarával találkozhat-
tak az érdeklődők a városi könyvtár-
ban. A történelmi fikcióiról is ismert, 
légiutas-kísérőből lett író életébe Tokaji 
Edit segítségével tekinthetett be a kö-
zönség. Nemcsak az olvasókra, a sajtóra 
is szakított időt a vendég, Bauer Barba-
ra a pódiumbeszélgetés után válaszolt 
lapunk kérdéseire.

- Hogyan élte meg 2012. február-3-át, a 
MALÉV utolsó napját?
- Aznap reggel otthon ért a hír a MALÉV 
leállásáról. Éppen a Hupikék Törpikéket 
néztük a lányommal, amikor megcsörrent 
a telefonom, a vonal túlsó végén pedig egy 
kolléganőm szólalt meg sírva. - Nézed a 
híradót? - kérdezte. - Nem, mesefilmezünk 
- válaszoltam rémülten. Aztán elmondta, 
mi történt, hogy - képletesen fogalmaz-
va - az orruk előtt húzták le a redőnyt, és 
akik pont kint voltak valamelyik célállo-

máson, ők ott ragadtak. Egy gyászidőszak 
kezdődött akkor az életünkben, mert na-
gyon erős kötelék fűzött mindannyiunkat 
a vállalathoz. Egy nagy családhoz tartoz-
tunk, amelynek a hiányát a mai napig ér-
zem, és ez nem csupán utólagos nosztalgia 
a részemről. Tizennyolc csodálatos évet 
töltöttem a MALÉV-nál egy olyan fantasz-
tikus közegben, ahol minden a repülés ér-
dekében történt, ahol a szakmaiság mindig 
előbbre való volt az egyéni érdekeknél.
- Hogyan hatott a búcsúzás az író Bauer 
Barbarára?
- Utólag visszagondolva, akkoriban író-
ként is egy lezáró időszakon mentem ke-
resztül. Az első három könyvem megírása 
során egy kicsit újraélhettem azt a hatezer 
órát, amit a levegőben töltöttem. De tulaj-
donképpen nem csak a Légikisasszonyok 
trilógiában játszik fontos szerepet a MA-
LÉV-nál eltöltött időm. Összességében 
kijelenthetem: nem ilyenek lennének a 
regényeim, ha nincs az a tizennyolc év az 
életemben.

- Őriz tárgyi emlékeket is abból az idő-
szakból?
- A teljes egyenruhakészletem, kitűzők 
és a papírjaim - köztük a szakszolgálati 
engedély és a 15 éves törzsgárdatagságot 
igazoló oklevél - mind megvannak. Meg-
tartottam olyan kézikönyveket és egyéb 
dokumentumokat is, amelyek szakmai 
szempontból fontosak nekem, mert én ír-
tam és szerkesztettem azokat.
- A vállalatnál eltöltött évek után úgy dön-
tött visszavonul a nyüzsgő hétköznapok-
tól, és íróként folytatja az életét. Úgy érzi 
mindent látott már?
- Attól, hogy az időm nagy részét egy 
dolgozószobában, a számítógép előtt töl-
töm, még nem látok kevesebbet. Én most 
is ugyanúgy szárnyalok, mint amikor re-
pültem. Ahogy múlik az idő, egyre jobban 
letisztul, hogy igazából mire van szüksé-
gem. Az a néhány ember, aki általában kö-
rülvesz, pont elég - és ez így jól van.
- Egy minden tekintetben szép múlt áll ön 
mögött. Miből ered az a szándéka, hogy 

borús történelmi időszakokkal és nehéz 
sorsokkal is foglalkozzon a regényeiben?
- Úgy gondolom, egyrészt jó azt tudni, 
hogy ma milyen nagyon jó dolgunk van. 
Másrészt, ahogy megyek vissza az idő-
ben, rengeteg hiábavalónak tűnő sorssal 
szembesülök. Az a célom, hogy megmu-
tassam: semmi sem volt hiábavaló. Mind-
az, amit az őseink megéltek és megtettek, 
a mi javunkat szolgálta. Fontos tudatosí-
tani magunkban, hogy most a mi cseleke-
deteinktől is függ a következő generációk 
jövője. 
- Ön szerint melyik a fontosabb egy könyv 
esetében? A tanítás vagy a szórakoztatás?
- Ha egy könyv képes teljesen kiragadni 
az olvasót a valóságból, teljesen mind-
egy, hogy tanít vagy „csak” szórakoztat. 
Amikor a végére érünk egy történetnek, 
egy picit más emberként térünk vissza a 
jelenbe. Lehet, hogy ez a varázslat csak a 
kötet utolsó lapjáig tart, de akár az egész 
életünkre is kihathat.

Ördögh István
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Bauer Barbara (balra) beszélgetőtársa Tokaji Edit volt.

A MALÉV-nál töltött idő fontos szerepet játszik az írónő életében.



Október 13., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Spóroljunk! - Őszi szünet, téli szünet 
- Pályaorientációs nap gimiseknek - FER fejlesztés - 

Pink séta - Régi korok viseletei - Templombúcsú - Ko-
sárlabda

9:15 Hétről-Hétre: Energiaitalok - Egészség mindene-
kelőtt! - Könyves vasárnap - Mozizzunk: Cinefest ma-

gyarokkal - Bajnoki focimérkőzés

Október 14., péntek
18:00 B4 híradó

Október 17., hétfő
18:00 Sporthétfő

A Phoenix KK- Dunaharaszti bajnoki kosárlabda-mér-
kőzés közvetítése felvételről

Október 19., szerda
18:00 Héthatár: Népszámlálás - Ősz a szigeten - Város-
túra - Rózsaszín hónap: küzdelem a  mellrák ellen - Is-

kolások az állatokért - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Alzheimer  világnap - Színház Ha-

tárok Nélkül - Csapó/1: videoklip készül - Sport
Utána: Egy hajóban. Vallási magazinműsor 

A Tisza TV műsora

Öt és félmilliót léptek a hunyadisok
2017-ben csatlakoztak először a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola tanulói és pedagógusai a 
Gyaloglás Világnapja (WWD) nem-
zetközi programhoz. A felhívást a 
Magyar Szabadidősport Szövetség 
fogalmazta meg, melynek célja a gya-
loglás népszerűsítése. A rendezvény 
szlogenje: „Ismerd meg lakóhelyed 
gyalog(lással), kirándulj a természet-
ben a szürke hétköznapok után”. Fon-
tos nevelési célkitűzés és szempont 
volt számunkra az egészséges élet-
mód népszerűsítése, a környezet és a 
természet védelmének kihangsúlyo-
zása, lakóhelyünk nevezetességeinek 
megismertetése tanulóinkkal. Mind-
ezeket emlékezetes élményszerzés és 
személyes tapasztalatok segítségével 
kívántuk elmélyíteni a nebulókban. A 
gyaloglás társakkal, barátokkal, isko-
lai közösségben remek időtöltésnek 
bizonyult.
Október 7-én gyönyörű őszi időben 
9 órakor indult a hunyadis sereg az 
iskolából, évfolyamonként kis távol-
ságot tartva, hogy ne borítsuk fel a 
közlekedési rendet városunkban. 
Az alsósok útvonala: Hunyadi iskola 
- Örösi út - Bethlen G. u. - Kerékpárút 
Sajóörös felé - Széchenyi út - Sajó gát 
- Bethlen G. út - Margit sétány - Deák 
tér - Hunyadi iskola. A tanulók sík te-
repen 5,7 km távolságot teljesítettek.
A felsősök útvonala: Hunyadi iskola 
- Örösi út - Kerékpárút Sajóörös felé 
- Határ út - Attila út - Kastély kert - 
Sajó gát - Bethlen G. út - Margit Sé-
tány - Deák tér - Hunyadi iskola. Ne-
kik 7,5 km volt a táv.
Az Éltes Mátyás Tagiskolánk tanulói 
és pedagógusai is nagy örömmel csat-

lakoztak hozzánk ezen a napon. Ők 
iskolájuktól indultak a Sajó-gáton az 
Örösi útig és vissza.
A gáton és út közben is rengeteg fotó 
született. Lovász Nándor szülő pedig 
drón segítségével felülről készített lát-
ványfelvételeket. Köszönet illeti érte. 
A gyaloglás során megtett lépéseket 
okos eszközök segítségével számol-
ták az osztályok megbízott képvise-
lői. Ennek összesített eredményeként 
353 tanuló, 80 kísérő pedagógus és 
szülő 5.414.010 lépést tett meg. Az 
idén ezzel az eredménnyel pályázunk 
a Magyar Diáksport Szövetség által 
meghirdetett Európai Diáksport Nap-
ja sorsoláshoz is, melyen értékes nye-
reményben részesülhetünk. 

Markovicsné Szabó Enikő és 
Demblovszky Gábor 

szervezők

Pályaorientációs nap a Kazinczyban
Pályaválasztás alkalmával megany-
nyi kérdés merül fel egy diákban. 
Melyek az érdeklődésemnek meg-
felelő szakok? Piacképes lesz-e az a 
szakma, amelyet választanék? Vajon 
mit csinál egy logisztikai szakértő, 
egy mérnök, egy HR menedzser, egy 
szállodaigazgató, egy edző? Mivel 
foglalkoznak az ipari vállalatok? Ho-
gyan segít a mentőtiszt, a tűzoltó, a 
rendőr a bajbajutottakon? A felme-
rülő kérdésekre keresték a választ a 
Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola és Óvoda tanulói a 2022 
szeptemberének végén megtartott pá-
lyaorientációs napon. Az immár ha-
gyományosnak számító rendezvényt 
tiszaújvárosi helyszíneken valósí-
tottuk meg. Az osztályok más-más, 
korosztályuknak megfelelő progra-
mokon vettek részt.
 A legkisebbek ellátogattak a men-
tőállomásra, és megcsodálhattak egy 
mentőautót és annak berendezését. A 
3-4. osztályosok a tűzoltólaktanyát te-
kintették meg, és a lánglovagok mun-
káját ismerhették meg közelebbről. A 
felső tagozatosok szakmai program-
jai segítséget nyújtottak számukra 
abban, hogy megismerjék az egy-egy 
munkaterület ellátásához szükséges 
kompetenciákat, a bemutatott foglal-
kozások konkrét feladatait. Voltak, 
akik a vasúti közlekedésben dolgo-
zók hétköznapjait ismerték meg, míg 
mások a TKKSE jóvoltából az edzői 
pálya szépségeiről és nehézségeiről 
hallgattak meg beszámolókat. Jártak 
diákjaink az NN Boutique Hotelben, 
ahol a szállodaipar mindennapjaiba 
tekinthettek be. Többen a Jabil Cir-
cuit Magyarország Kft.-nél, valamint 

a Birla Carbon Hungary Kft.-nél tet-
tek látogatást, és ismerkedtek az ipari 
gyártás körülményeivel, a munkafo-
lyamatokkal, a gyárakban dolgozók 
hétköznapjaival. 
A munkahelyeken eltöltött idő mel-
lett a tantermekben is jutott idő kü-
lönféle izgalmas feladatok megoldá-
sára digitális felületen és papír alapon 
egyaránt. Míg a kicsik párt kerestek, 
színeztek, kézműveskedtek, találós 
kérdéseket fejtettek meg, addig a na-
gyobbak a saját érdeklődési irányuk 
megismerésében kaptak segítséget. 
A pályaorientációs nap szervezésé-
vel célunk volt, hogy minden tanuló 

elindulhasson a benne rejlő, Istentől 
kapott tálentum felfedezésének útján, 
hogy iránymutatást kapjon saját te-
hetségének, képességeinek feltérké-
pezéséhez, majdani kibontakoztatá-
sához. Célunk, hogy általános iskolai 
tanulmányaikat befejező diákjaink az 
élethosszig tartó tanulás igényével és 
képességével felvértezve, a számukra 
leginkább megfelelő úton induljanak 
el középfokú tanulmányaik felé. Há-
lásan köszönjük a fogadó cégeknek, 
intézményeknek ezt a jó hangulatú, 
tartalmas napot!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Végre összejött!
Már 2020-ban megszerveztük a kétnapos autóbuszos 
kirándulásunkat Komárom, Esztergom városokba, de 
sajnos a pandémia közbeszólt. 2022. szeptember 21-én 
azonban elindultunk.

Komáromban az erődrendszer újkori tagját, a Monostori 
Erődöt jártuk be. Megtudtuk, hogy korának legfejlettebb 
és legigényesebb építési technikájával készült, azonban 
védelmi feladatokat sosem látott el, az oroszok lőszerrak-
tárnak használták. Ma már látogatható abban az állapotá-
ban, ahogy az orosz katonák hagyták. Ezután városnéző 
kisvonatról ismerkedtünk a város többi nevezetességével, 
majd a Duna-partot csodálva elértük a két várost össze-
kötő Erzsébet-hidat. Átkelve, Komárnoban rövid sétát 
tettünk, és megtaláltuk az Európa udvart. A látványa elva-
rázsolt, Meseországban éreztük magunkat, ahol 42 ország 
építészeti stílusa fért meg egymás mellett, az országokat 
jelképező szimbólumokkal. Sajnos az idő gyorsan eltelt, a 
vonat indult vissza. Késő délután érkeztünk szállásunkra, 
ahol a finom vacsora után egy kicsit nótázgattunk, beszél-
gettünk. 
Másnap Esztergomba vettük az irányt. Itt a bazilika volt a 
fő célunk. Nagytudású idegenvezetőnk mindent elmesélt 
a bazilika múltjáról. A jelent láttuk. Az épület kívül-belül 
felújítás alatt állt, láttuk az egyik bástya leemelt kupolá-
ját és a harangokat, amiket felújítás végett vettek ki. Amit 
lehetett, belül is megnéztünk, igaz néha nagy volt a zaj, 
mert a munkások dolgoztak, de így is szép volt a látvány, 
különösen a kultikus értékeket őrző kincstáré. Ebéd után 
rövid sétát tettünk a városban, majd ismét jött egy kisvo-
nat, ami a Mária-Valéria hídon átvitt bennünket Párkány-
ba. Az itteni Duna-partról lehet legjobban látni az egész 
várhegyet és a Vízivárost. Csodás látvány tárult elénk!  Ez 
volt kétnapos kirándulásunk utolsó állomása. Kellemesen 
elfáradva, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza Tiszaújvárosba. 
Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának és a Tiszaúj-
városi Nyugdíjasok Egyesületének, hogy támogatásukkal 
eljuthattunk a történelmi helyekre.

Várkonyi Ilona
a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetője
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Az esztergomi bazilika előtt.

Sajóörösön a Kastély kertben.

Hunyadis „kígyó” a Sajó gátján. Lovász Nándor szülő drónfelvételén jól látszik, 
hogy a gyaloglók párás időben talpaltak.



In memoriam 
Szabó János

Szabó János a szakmunkásképző iskola elvégzésétől, 
1967-től volt a TVK dolgozója. Kezdetben a Műtrágya-
gyárban különböző posztokon rendszerkezelőként dol-
gozott, majd a Műtrágyagyár Műtrágya Üzemében mű-
vezetőként. Fiatal korában munkája mellett elvégezte a 
vegyipari gépész technikumot, és korán bekapcsolódott 
a TVK közéletébe. A TVK fiataljainak képviselőjeként 
aktív szerepet vállalt a szabadidős programok szervezé-
sében, a szakmai mozgalmak vállalati szintű kiterjesz-
tésében. 1987-ben megválasztották a Vegyipari Dolgo-
zók Szakszervezete TVK alapszervezetének titkárává. A 
rendszerváltást megelőzően aktív szerepet vállalt egy új 
típusú szakszervezeti szervezet létrehozásában. 1990-től 
az ő vezetésével alakult meg a TVK-nál a VDSZ tagszer-
vezetének jogutód szervezete, a PKDSZ. Szakszervezeti 
vezetőként munkássága alatt mindvégig arra törekedett, 
hogy a vállalati érdek és dolgozói érdek összhangba ke-

rüljön. A TVK szervezeti átalakításának és privatizáció-
jának időszakában részt vett az állami tulajdonossal való 
tárgyalásokban, komoly befolyása révén elévülhetetlen 
érdemeket szerzett abban, hogy a tulajdon felosztásánál 
a TVK-ban dolgozó akkor 5.300 fő jelentős tulajdon-
részhez jutott. A későbbi tulajdonváltások során minden 
esetben - a tulajdonosok és a vezetők személyétől függet-
lenül - kereste és megteremtette az összhangot a szociá-
lis párbeszéd fenntartására, az érdekek összehangolására. 
Aktív szerepet vállalt a magyarországi üzemi tanács in-
tézményrendszer TVK-n belüli létrehozásában, a műkö-
dés feltételrendszerének megteremtésében. A MOL tulaj-
donosi szerepvállalását követően kezdettől szorgalmazta 
a csoportszintű érdekegyeztetés kereteinek kialakítását, 
jelentős szerepe volt az érdekképviseletek csoportszintű 
együttműködésében, a harmonizáció megteremtésében. 
Szabó János a közvetlen vegyipari dolgozók képvisele-
tére létrejött Vegyipari Szakági Szakszervezti Szövet-
ség elnöki tisztét is betöltötte nyugdíjazásáig. A Magyar 
Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségének Elnökségi tagjaként több 
mint 15 éven át kiemelt figyelmet fordított és képviselt a 
vegyiparban dolgozók érdekében. Részt vett az ágazati 
párbeszéd kiépítésében, tagja volt a Magyar Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége Szövetségi Tanácsának. Je-
lentős érdemeket szerzett a VDSZ és a Magyar Vegyipari 
Szövetség között kialakított kapcsolatban.  
Munkásságát, közéleti tevékenységét több alkalommal 
ismerték el vállalati kitüntetéssel, rendelkezik nehézipari 
miniszteri kitüntetéssel, „Munka Érdemrend” bronz fo-
kozata, MSZOSZ-Díj kitüntetésekkel. Aktív szervezője 
volt a gazdaság szereplőinek a helyi képviselő-testület-
ben való részvételének. Legutóbb Tiszaújváros önkor-
mányzata ismerte el több évtizedes közéleti tevékenysé-
gét Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakettel.
Következetes, kiváló vezető és kolléga volt.
2022. október 8-án vettünk végső búcsút szeretett kollé-
gánktól. Nyugodjon békében!

VDSZ, PKDSZ

In memoriam 
Budai Károlyné Joó Ilona

(1948-2022)
Kolleganőnk, Ica Mező-
csáton született. Az általá-
nos iskolát Mezőcsáton, a 
középiskolai tanulmányait 
Mezőkövesden végezte el, 
majd a Kecskeméti Felső-
fokú Óvónőképző Intézet 
hallgatója volt. Először 
szülőfalujában dolgozott, 
később Tiszatarjánban lett 
vezető óvónő. 1975. szep-
tember 1-től a leninvárosi 
5.sz. Napközi Otthonos Óvodában folytatta hivatását, 
egészen 2005-ig, a megérdemelt nyugdíjba vonulásáig. 
2008-ban munkája elismeréseként Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem kitüntetésben részesült.
Kedves Ica!
A veled töltött évek alatt úgy tapasztaltam, hogy te 
mindig jókedvű voltál, s ezért a körülötted lévő embe-
rek - felnőttek és gyerekek - egyaránt jókedvűek lettek. 
Többek között ezért is szerettek téged a gyerekek. Úgy 
hívtak: Ica mama (vagy méginkább: „Icsa” mama), 
amit te boldogan vállaltál. Kedveltünk, mi munkatársak 
is. Mert jó kolléga voltál. A bölcs ember nyugalmával 
figyelted a körülötted zajló eseményeket. De igazságér-
zetedre, értékítéletedre építeni lehetett. Sok éven ke-
resztül voltál szakszervezeti titkár is.
Te nem voltál karrierista. Hivatásodat természetesen 
végezted, s te magad is nagyon szeretted a természetet, 
melyet - minden alkalmat megragadva - mutattál meg a 
kis óvodásaidnak. Emlékszem, milyen sokat sétáltunk, 
s figyeltük meg a gyerekekkel a változó természetet. 
Közben elmondtad, hogy melyik fának mi a neve, a 
termése… Soha nem felejtem el, hogy sokat jártunk a 
határba, megnéztük a kiskerteket, a különböző határbe-
li munkatevékenységeket, melyek annyira tetszettek a 
gyerekeknek. Csakúgy, mint amikor rögökkel gyako-
rolhatták a „kislabda dobást”.  De nem egyszer felhív-
tad az egész csoportot is az otthonodba egy kis finom-
ságra, mesélésre…
Ma már egy puha felhőn ülve folytatod a meséidet, mi 
pedig egymásnak meséljük a veled átélt szép emléke-
ket.
Szeretettel emlékszem rád, a közös csoportban töltött 
szép évekre: Ábrók Andrea
És búcsúzik a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
dolgozói nevében: Kalmár Zsoltné óvodavezető

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Derkovits 
Művelődési Központ jegypénztárának 
telefonszáma megváltozott:

+36-49/548-277

8. � Emlékezés 2022. október 13.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán József 

a 3. sz. választókerület képviselője

2022. október 19-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. október
Október Helye Ideje Kinek a részére

13. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés
17. 

hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

19. 
szerda

Központi étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00-12.00 

és 
13.00-15.00

Szociális étkezők

20.                        
csütörtök Központi étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

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

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
képviselő-testületének a pénzbeli és a 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati ren-
delete alapján eseti jelleggel egyszeri év 
végi támogatásra jogosultak azok a szoci-
álisan rászorult személyek, akik életvitel-
szerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózko-
dási helyükön élnek, valamint
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik keresőtevékenységet foly-
tatnak. 

Egyszeri év végi támogatásra az a fenti-
ekben meghatározott személy jogosult, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén az 560%-át 
(159.600 Ft).

A támogatás mértéke családosok esetén 
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Az egyszeri év végi támogatás és a 
gyermekes családok év végi támogatása 
együttesen nem állapítható meg. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2022. október 1. - 2022. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban, valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
képviselő-testületének a pénzbeli és a 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati ren-
delete alapján eseti jelleggel 

A támogatás egy kiskorú gyermeket ne-
velő család esetén 22.000 Ft, két kisko-
rú gyermeket nevelők esetén 33.000 Ft, 
három vagy több kiskorú gyermeket ne-
velők esetén 44.000 Ft. A támogatás meg-
állapításához csatolni szükséges a kére-
lemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 

2022. október 1. - 2022. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatá-
sa és az egyszeri év végi támogatás együt-
tesen nem állapítható meg. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban, valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyermekes családok 
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek 
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrá-
nyos gyermek részére ingyen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjak-
ról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 
9. § (1) bekezdése alapján az önkormány-
zat természetbeni ellátásként - a Gyvt. 
21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
gyermekeken kívül - a szünidei gyerme-
kétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermek részére, aki 
Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy beje-
lentett tartózkodási hellyel rendelkezik, 
és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.

A tavaszi szünetre vonatkozóan módo-
sítás nem történt, az ingyenes szünidei 
étkezés valamennyi, azaz 2 munkanapon 
(2023. április 6., 11.) keresztül vehető 
igénybe.
Az étkezés a Központi Étteremben (Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az „Esély” 
Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa 
Gy. u. 2.) történik. 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a déli meleg főétkezés helyben történő 
elfogyasztással biztosított. Amennyiben 
az étel helyben történő elfogyasztását 
a gyermek előre nem látható hiányzása, 
betegsége vagy indokolt és igazolt távol-
léte akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, törvényes képviselő 
által megbízott személy számára lehetővé 
kell tenni. 
A szülő, más törvényes képviselő által 
megbízott személy számára az elvitel 
csak írásbeli meghatalmazás alapján le-
hetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető, melynek 
benyújtási határideje a téli szünetre vo-
natkozóan 2022. december 21., a tavaszi 
szünetre vonatkozóan 2023. április 5.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház, (Ti-
szaújváros, Bocskai út 33.)
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyer-
mek számára a szünidei gyermekétkeze-
tést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Tisza úti vásár következő időpontja 
2022. október 14. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. üzemeltető

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be a 
2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, „B” tí-
pusú pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot 
az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a 
pályázat kötelező mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em. 114. 
iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási határidő: 2022. november 9. napja. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2022. november 3. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat be-
nyújtásához szükséges adatlap és egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.va-
roshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szombati ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, 
hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyfél-
szolgálatának nyitvatartási ideje ok-
tóber 15-én, szombaton 7:00 órától 
12:00 óráig tart.

A 2022. szeptember 30. napján hatályba 
lépett, a 2022/2023. tanév rendjére alkal-
mazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 
1. § (4) bekezdése alapján a 2022/2023. 
tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) 
bekezdésében meghatározott őszi szünet 
a 2022/2023-as tanévben nem adható ki. 
Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő 
iskolák sem térhetnek el.

- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév 
október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

egyszeri támogatásra jogosultak azok a 
szociálisan rászorult kiskorú gyermeket 
nevelő személyek, akik életvitelszerűen 
tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási he-
lyükön élnek, és családjukban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 450%-át (128.250 Ft).

A 2022/2023. tanév rendjére alkalma-
zandó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rende-
let 1. § (2) bekezdése alapján az R. 7. § 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 
2022/2023. tanévben az ingyenes szüni-
dei étkezés a téli szünetben 4 nappal meg-
hosszabbodik, valamennyi, azaz 11

munkanapon (2022. december 22., 23., 
27., 28., 29., 30., 2023. január 2., 3., 4., 
5., 6.) vehető igénybe. 

2022. október 13. 9. � Oktatás/Kultúra



A megbízás időtartama: 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény szerinti egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyban határo-
zatlan idejű magasabb vezetői megbízás.
A megbízás kezdő napja: 2022. december 
28.

Illetmény és juttatások: 
A magasabb vezetői illetmény az egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése, valamint az 
Eszjtv. végrehajtásáról szóló 528/2020. 
(XI. 28.) Korm. rendelet alapján.

A betöltés feltételei:
- Orvostudományi vagy egyéb egyetemi 
szintű végzettség.
- Mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés.
- Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
- Büntetlen előélet, az egészségügyi szol-
gálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 2. § (4)-(6) bekezdésekben felso-
rolt kizáró okok hiánya.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalása.
- A pályázó nem állhat kamarai kizárás 
etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya 
alatt.
- Cselekvőképes személy.

Előnyt jelent:
- Orvosi diploma és szakorvosi képesítés.
- Járóbeteg szakellátás területén szerzett 
munkatapasztalat.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó szakmai program, 
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítvány az Eszjtv. 2. § (4)-
(6) bekezdése szerinti kizáró okok hiá-
nyáról,
- orvosi végzettség esetén a Magyar Or-
vosi Kamara igazolása a kamarai tagság 
érvényességéről,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyi-
latkozattételi kötelezettségek vállalásáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a teljes pályázati anyagba betekint-
hessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a Képviselő-testületi zárt ülésen 
történő tárgyalásáról (igény esetén),
- a legalább 5 éves vezetői gyakorlat iga-
zolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. október 26.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen, a pályá-
zat Tiszaújváros Város Önkormányzata 
Polgármesteréhez történő benyújtásával 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet főigazgatói 
pályázata” szöveget.
A pályázók között a megbízási jogkör 
gyakorlója által az Eszjtv. végrehajtásáról 
szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 
3. § (3)-(4) bekezdése alapján összehívott 
előkészítő bizottság a meghallgatásukat 
követően a rangsort állít fel és javaslatot 
tesz a képviselő-testület felé.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálása a 2022. november 
24-én megtartandó képviselő-testüle-
ti ülésen történik, az állás legkorábban 
2022. december 28. napjától tölthető be.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivataltól 
a 49/548-010 telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye: 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
honlapja,  
Tisza Média képújság, 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal hon-
lapja (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)

főigazgatói (magasabb vezető) 
munkakör ellátására. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés-
mentes erkölcsi bizonyítvány a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
(erkölcsi igénylő - IV. pontnál a felsorolt 
törvényeknél nem található, hanem a ké-
rőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más 
törvénynek való megfelelés igazolását 
kell kérni, így a fehér, üres sávba kell be-
írni a következőt: 10/A. a gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 

letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.ti-
szaujvaros.hu hasznos információk/állá-
sajánlatok (a honlap alján található) 
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter 
intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pá-
lyázni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2010-7/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: esetme-
nedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2022. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2022. október 21.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2010-
7/2022. azonosító számon 2022. szep-
tember 29-én jelenik meg.

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

esetmenedzser 
munkakör betöltésére a Család- és Gyermekjóléti Központba.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz 
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu  hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter 
intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pá-
lyázni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2011-8/2022., vala-
mint a munkakör megnevezését: szociális 
munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2022. október 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2022. október 21.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 2011-8/2022. azonosító számon 
2022. szeptember 29-én jelenik meg.

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

szociális munkatárs 
munkakör betöltésére az „Ezüsthíd” Gondozóházba 

(Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.)

Egy nap, amikor rózsaszínben 
látjuk a világot

A Rákbetegek Országos Szervezetének ti-
szaújvárosi Remény Klubja 2022. október 
13-án (csütörtök) 16 órakor figyelemfel-
hívó, mellrák elleni sétát szervez. A Város-
háztéren gyülekezünk, rózsaszín lufival, ki-
tűzővel, sállal. A sétánkban a Vöröskereszt 
aktivistái is részt vesznek. Várjuk mindazo-
kat, akik együtt éreznek az érintettekkel, a 
jelenlétükkel kiállnak a szűrés fontossága 
mellett. 

Roma közmeghallgatás és rendkívüli ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 
14-én (péntek) 10.00 órától közmeghallgatást, 10.30 órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor elnök

Fizioterápia, masszőr, reflexológus, 
házi beteggondozó

Kiss Tamás (Tel: 06-70/553-1752)
Svédmasszázs, Frissítő masszázs, 
Fogyi masszázs, Gyógymasszázs, 

Házi beteggondozás
Tiszaújváros, Örösi út 18.

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 gyer-
mekjóléti központ - esetmenedzserre vo-
natkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
- B kategóriás jogosítvány

Feladatai: 
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 
A jogviszony időtartama: 
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - 
szociális munkatársra vonatkozó főisko-
lai vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény külső szervek felé törté-
nő szakmai képviselete, felelős vezetése, 
szakmai és gazdasági működésének ter-
vezése, szervezése és irányítása. A költ-
ségvetés keretein belül gondoskodik az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosításáról, az alapító okiratban foglalt 
feladatok ellátásáról, és az intézmény ál-
tal nyújtott szolgáltatások ellenőrzéséről.
- Felelős a szakellátás tevékenységének 
rövid és középtávú tervéért, megfelelő 
humán erőforrás biztosításáért, az ellátá-
sok dokumentációjának folyamatos, nap-
rakész, szakszerű vezetéséért, a rendelé-
sek, betegellátás rendjének kialakításáért, 
megvalósításáért. A lakosság összetételét 
tekintve gondoskodik a megfelelő szol-
gáltatások kialakításáról.
- Az intézmény egyszemélyi felelős veze-
tője. 
- Az intézmény alkalmazottai felett mun-
káltatói jogokat (a gazdasági igazgató 
felett egyéb munkáltatói jogokat) gyako-
rol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, 
a különböző szakmai szervezetekkel, és 
intézményekkel. 

10. � Közlemény/Hirdetés 2022. október 13.



A Sportcentrum eseményei
Október 14. (péntek) 

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Dunaharaszti MTK
U20 bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Dunaharaszti MTK
felnőtt bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok

Október 15. (szombat) 
Labdarúgás
12.00 FCT - Hatvan
U16 bajnoki mérkőzés       Füves pálya
Kézilabda
16.00 TSC - Mezőkeresztes 
női bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok
18.00 TSC - Bőcs férfi bajnoki mérkőzés  Játékcsarnok

Október 16. (vasárnap) 
10.00 Sport XXI. Erőfelmérő a TTK szervezésében

Edzőterem

Győzelmet ért a hősies küzdés
KOSÁRLABDA. Bár az előjelek 
nem voltak kedvezőek, hatalmasat 
küzdött a Phoenix és a remek for-
mában játszó Bán kiállítása, Ro-
semond kipontozódása ellenére is 
győzni tudott idegenben a Dávid 
Kornél Kosárlabda Akadémia el-
len.

Dávid Kornél KA - Phoenix KK 
73-75 

(11-12, 17-22, 27-17, 18-24)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Steve Rosemond (8/3), Bán Ti-
bor (25/18), Lakatos Péter (7), Vic-
tor Kelechi (6), Gaál Bence (12/12). 
Csere: Czimer László Adrién (3/3), 
Taskó István (-), Orliczki Bence (11), 
Rákosi Kornél (2), Kovács Zoltán (1), 
Asszú Ádám (-). Vezetőedző: Lekli 
József.

Tiszaújvárosi találattal kezdődött a 
mérkőzés, aztán fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok. Egyik fél sem 
találta meg a dobóformát, de a Ke-
lechi-Bán-Rosemond trió kosaraival 
egyel jobb volt a Phoenix (11-12).
A második etapot Bán és Gaál triplái 
nyitották, ehhez csatlakozott Orliczki 
is egy közelivel, és máris tíz ponthoz 
közelített az előny (11-20). A fehérvá-
riak két büntetővel és egy közelivel 
fékezték meg a lendületet, de Lekli 
edző időkérése után Orliczki és Bán 
találatai kimozdították a csapatot a 
holtpontról. A félidő utolsó percei 
ismét lejtmenetet hoztak, a rivális 
egyenlített (28-28), így nagyon jókor 
érkeztek Rosemond és Bán triplái, 
hogy mégis előnnyel vonuljon nagy-
szünetre az újvárosi gárda (28-34).
A harmadik etap viszont a fehérvária-
ké volt. A Phoenix csak egy 10-0-s ro-

ham után jutott pontokhoz, ám ekkor 
a kiválóan triplázó Bán 8-0-s szériá-
ja a fordítást is meghozta (38-42). A 
negyed további szakasza komoly ne-
hézségeket hozott. Bán hetedik perces 
kiállításával a legjobb dobóformában 
lévő játékosát veszítette el a Phoenix. 
Ám Kovács, Orliczki és Czimer pont-
jaival a bajok ellenére is elérhető tá-
volságban maradt az ellenfél (55-51).
A záró negyedben a hajráig a vendég-
látók vezettek. A harmadik percben 
kipontozódott az elsőszámú irányító, 
Rosemond, a védelem jól működött, 
de a dobások nem sültek. Az ötödik 
percben már nyolcpontos előnynél 
jártak a fehérváriak (66-58), ezután 
azonban egy újabb Gaál-tripla, majd 
Orliczki és Lakatos duplái követ-
keztek, Rákosi büntetői pedig meg-
teremtették a nem sokkal korábban 
elképzelhetetlen fordítást (66-67). A 
végjáték sem volt eseménytelen. La-
katos és Gaál kosarai sem tudták meg-
akadályozni a hazai előnyt (72-71), 
de Lekli időkérései, a jó védekezés és 

a jól koncentráló Orliczki „mellbedo-
básos” győzelemhez segítették a hősi-
esen küzdő Phoenixet (73-75).
Andrea Turchetto: Egy végig fordula-
tos mérkőzésen vesztettünk, ha a vé-
gén egy picivel több szerencsénk van, 
akkor máshogy is alakulhatott volna a 
mérkőzés végeredménye, de gratulá-
lunk az ellenfélnek.
Lekli József: Két meghatározó játé-
kosunk nélkül játszottunk tizenhá-
rom percig, és nagyon büszke vagyok 
azokra az emberekre, akik a pályán 
maradtak, nem adták fel, beleálltak a 
kontaktokba, és végre úgy játszottak, 
ahogy valóban tudnak, és én is tu-
dom, hogy tudnak játszani. Ezt most 
be is bizonyították. Természetesen az 
egész csapatra büszke vagyok. Re-
mélem, hogy a következő mérkőzé-
seken már mindenki úgy fog játszani, 
ahogy, amilyen szinten tud, és simább 
mérkőzéseket játszhatunk, és ezeket 
győzelemmel is zárjuk. Gratulálok a 
Dávid Kornél Akadémiának is, mert 
nagyon jó mérkőzést játszottunk.

Csongi a top 10-ben
TRIATLON. Az olimpiai kvalifikációs lista 7. helyén 
álló Lehmann Csongor október 8-án a világbajnoki 
széria versenysorozat (WTCS) Cagliariban megrende-
zett futamán folytatta idei jó szereplését, a top 10-ben 
zárt.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő U23-as 
világbajnok jó úszásának köszönhetően, melynek távja 
1500 méter volt, a mezőny első felében kezdhette meg a 
38 kilométeres kerékpározást, ahol végig nagyon jól tar-
totta magát. A befejező számot jelentő 10 km-es futás iga-
zi sztárparádét hozott. A brit Alex Yee, a tokiói olimpia 
ezüstérmese, aki ugyanott a mix-váltóval olimpiai bajnok 
lett, ellenállhatatlannak bizonyult, pedig nem akárki, ha-
nem honfitársa, az egyéni olimpiai ezüst-, és bronzérmes, 
a mix-váltóval ötkarikás bajnok Jonathan Brownlee üldöz-
te. A bronz a brazilok korábbi junior világbajnokának, elit 
világkupa-győztesének, Manolo Messias-nak jutott. 
Az olimpiai kvalifikációs listán 7., a világranglistán 14. 
Lehmann Csongor - mindössze fél perccel elmaradva a 
győztestől -, a nagyon értékes 9. helyezéssel gyarapította 
pontjai számát, mellyel a legjobb magyarnak bizonyult. 
Csongor ott lesz a világbajnoki sorozat november első hét-
végéjén, Bermudán megrendezendő állomásán is, addig 
kisebb versenyekkel és spanyolországi edzőtáborozással 
igyekszik megtartani jó formáját. 
Eredmények
Férfiak (56 induló): 1. Alex Yee (brit) 1:40:19 óra, 2. Jonat-
han Brownlee (brit) 1:40:26, 3. Manoel Messias (brazil) 
1:40:29, …9. Lehmann Csongor (magyar) 1:40:50, …16. 
Faldum Gábor (magyar) 1:41:13, …24. Dévay Márk (ma-
gyar) 1:41:58. (Bicsák Bence feladta)

SZIS

Bronzsárkányok
SÁRKÁNYHAJÓZÁS. Még szeptemberben rendezték 
meg a 11. Villamosenergia-ipari Sárkányhajó Találko-
zót  Szegeden, ahol az Alteo Dragonfly csapata kiemel-
kedő sikereket ért el. 
Az edzésekhez a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület biztosította a helyszínt, így a felkészült 
csapat többek között olyan vállalatok delegáltjaival mé-
rethette meg magát, mint a paksi Atomsárkányok, a Paks 
II Atomerőmű csapata, a MAVIR Dracoordinator,  vagy az 
MVM Sárkányszív. A tiszaújvárosi gárda minden szám-
ban szép helyezést ért el, mi több, a férfi kissárkányoknak 
mind 200, mind 500 méteren sikerült a 3. helyre beevez-
nie.

Hazai helyzetekre vendéggól
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 12. fordulójában a 
Karcag együttesét fogadta a TFC 
Tiszaújváros. A hazaiak rossz hely-
zetkihasználásuk miatt ezúttal nem 
tudtak pontot szerezni, így vendég-
látóként tovább tart a rossz széria.

Tiszaújváros - Karcag
0-1 (0-0)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Szigetvá-
ri.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bocsi, Kund-
rák (Fajkó), Gelsi, Lőrincz P., Vitelki 
(Nagy D.), Tóth B., Tóth S. (Erős), 
Géringer L., Páll, Valkay. Edző: Vitel-
ki Zoltán. 
Karcag: Csúri - Ballók (Tóth G.), 
Gyönyörű (Oláh), Miterkó (Nagy 
N.), Éles, Tóth M., Virág, Juhász M. 
(Kuti), Maruscsák, Hussein (Szentan-
nai), Pap Zs. Edző: Igor Bogdanovic. 

A találkozó hazai helyzetekkel in-
dult. A 9. percben Vitelki beadására 
Páll érkezett, ám fejese a felső lécen 
csattant. A 23. percben Gyönyörű 17 
méterről elvégzett szabadrúgásánál, 
Tóth S. vágta ki a sarokra tartó labdát. 
A 29. percben egy rosszul elvégzett 
vendég kidobás után Tóth B. lőtt éles 
szögből, de Csúri javítva hibáját, há-
rított.
A második játékrészt mindkét csa-
pat agilisan kezdte. Az 53. percben 
Tóth S. lőtt 22 méterről centikkel 
kapu fölé, majd 2 minutával később 

egy Virág - Miterkó összjáték végén 
utóbbi lövését védte Tóth Cs. bravúr-
ral. A 60. percben Páll közeli lövését 
hárította Csúri. A 73. percben a ven-
dégek kerültek előnybe. Nagy N. ke-
vergetett a 16-os sarkánál, majd éles 
szögből óriási gólt rúgott a hosszú sa-
rokba, 0-1. A bekapott gól után min-
dent megpróbált a Tiszaújváros, de a 
helyzetek kimaradtak. A legközelebb 
Lőrincz járt a gólszerzéshez, de 80. 
percben 17-ről megeresztett lövése a 
kapufán csattant.
Vitelki együttese 11 ponttal a 18. he-
lyen áll és legközelebb október 16-án 
a BKV Előre otthonában lép pályára.

Vitelki Zoltán: Először is nézem a po-
zitív dolgokat: védekezésünk rendben 
volt, stabilak voltunk. Próbáltunk ját-

szani, megvoltak a lehetőségek is, tö-
rekedtünk a labdabirtoklásra. Összes-
ségében jól játszottunk, az ellenfélnek 
nem sok lehetősége volt, már az első 
félidőben eldönthettük volna a mecs-
cset. Hogy mi a negatív? Az, hogy eb-
ből a sok helyzetből nem sikerült egy-
szer sem betalálni. Egy szinte vakon 
elrúgott gyönyörű góllal tudott nyerni 
az ellenfél. Sajnos, ilyen passzban va-
gyunk, ami ellen nagyon nagy szük-
ségünk van és lesz mindenkire, hiszen 
ebből csak együtt tudunk kimászni.
Igor Bogdanovic: Mindkét csapatnak 
fontos mérkőzés volt. Az első félidő-
ben a hazaiak 3 góllal vezethettek 
volna, szerencsénk is volt, a kapufa is 
velünk volt. A második félidőben ne-
künk is voltak helyzetek és egy szép 
góllal eldöntöttük a mérkőzést.

2022. október 13. 11. � Sport

Páll fejese a felső lécen csattant. Hihetetlen, de igaz, ennél nagyobb helyzete is 
volt a fiatal támadónak.

Az Alteo Dragonfly csapata.

„Mellbedobással” nyert a Phoenix.                       (Fotó: hunbasket.hu)



12. � Rendezvények 2022. október 13.
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