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Egyre többen és egyre hangosabban bírálják a magyar oktatási rendszert.  A tanárok magasabb béreket, a 
munkaterheik csökkentését és a sztrájktörvény visszaállítását követelik. Péntek reggel szerte az országban 
többezres élőlánccal indult a demonstráció, melyhez a tanárokkal szolidaritást vállaló tiszaújvárosiak is csatla-
koztak. Cikkünk a 3. oldalon.

A Hatcsöcsűtől 
a Cirkusztérig

/6. oldal

Bezár, 
elmarad, 
szabályoz

/2. oldal 

Mentőöv a vállalkozásoknak
Nemhogy emelkedne, némiképp 
még csökken is Tiszaújvárosban a 
vegyes használatú társasházakban 
működő vállalkozások, szolgáltatók 
hődíja. A távhőszolgáltató Tisza-
Szolg 2004. Kft. ugyanis lakossá-
gi felhasználó besorolást adott az 
ilyen vállalkozásoknak. 

Amint arról korábban beszámoltunk, 
a technológiai és ipari miniszter 
szeptember 30-án rendeletet hozott 
az október 1-jétől alkalmazandó hő-
díjakról. A lakossági kategóriában 
nincs változás, nem emelkedett a 
távhődíj. A cégek, vállalkozások ál-
tal fizetendő díj - az egy évvel koráb-
bihoz képest - drasztikus mértékben 
emelkedett, 1 GJ-ért 55.388 forintot 
kell fizetniük. A mintegy 15-szörös 
díjemelést nagyon sok tiszaújváro-
si vállalkozás képtelennek tartotta 
kigazdálkodni, volt, aki a működés 
beszüntetést latolgatta, mások a táv-
hőszolgáltatásról való leválásban 
keresték a kiutat. Ami azonban a ve-
gyes használatú társasházak esetében 
- sok ilyen van városunkban - koránt-
sem egyszerű. Ennek jogi, műszaki 
lehetőségeiről kezdeményezett kon-
zultációt a TiszaSzolg a közös képvi-
selőkkel, ám az ügy a vállalkozások 
szempontjából örömteli fordulatot 
vett. 
Kósa-Tóth Zoltán, a szolgáltató ügy-

vezetője bejelentette, hogy a vegyes 
használatú társasházakban működő 
vállalkozásokat - intenzív „kutató-
munka”, sokirányú tájékozódás, és 
az illetékesektől kapott szóbeli állás-
foglalások után a - tulajdonos önkor-
mányzat vezetésének egyetértésével 
lakossági felhasználóvá sorolták át. 
Az ügyvezető hozzátette, nagyon sok 
érintett kereste meg a szolgáltatót 
az ügyben, többen - köztük patinás, 
emblematikus cégek, szolgáltatók - 
jelezték, hogy a horribilis hődíj miatt 
kénytelenek lesznek felszámolni vál-
lalkozásukat. 
A TiszaSzolg tehát most mentőövet 
dobott a hődíjtengerben fuldoklók-

nak. Mi több, a lakossági tarifa a ko-
rábbi, ugyancsak mérsékelt díjuktól 
is alacsonyabb lett.
A konzultáción többször is elhang-
zott, hogy a jelenlegi árak december 
31-ig érvényesek. 
Cikkünk elején említettük, hogy ere-
detileg a távhőszolgáltatásról történő 
leválás ügyében hívták össze a közös 
képviselőket. Ennek megtárgyalása 
sem maradt el, alaposan kivesézték a 
résztvevők a problémakört.  A  rész-
letekre terjedelmi okokból most nem 
térünk ki, de egy későbbi számunk-
ban összefoglaljuk az elhangzotta-
kat. Azt azonban már most leszögez-
hetjük, hogy szinte lehetetlen.

Ma indulnak 
a számlálóbiztosok

A vártnál is jóval többen hagyták a népszámlálási kér-
dőív online kitöltését az utolsó napokra. A nagy ér-
deklődésre tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) e hét szerda 10 óráig meghosszabbította az on-
line adatszolgáltatás időszakát  - tájékoztat a KSH. A 
számlálóbiztosok október 20-án, csütörtökön indulnak 
útnak, azokat a háztartásokat keresik fel, amelyek a 
meghosszabbított határidőig sem éltek az online adat-
szolgáltatás lehetőségével. A számlálóbiztosok sze-
mélyi azonosítóval és névre szóló KSH igazolvánnyal 
rendelkeznek, így bárki ellenőrizheti őket, mielőtt be-
engednék a lakásba.  

Rózsaszín séta
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Világ-
szerte kitűzik ilyenkor a betegség elleni harc szimbó-
lumát, a rózsaszín szalagot. Sok helyen szerveznek fi-
gyelemfelhívó, tájékoztató, érzékenyítő programokat, 
Tiszaújvárosban is van ennek hagyománya.  Az idén 
rózsaszín sétát rendezett a Remény Klub, a rákbetegek 
közösségéhez a Magyar Vöröskereszt helyi szerveze-
te, valamint a lakosság és az ügyet támogató civilek is 
csatlakoztak. A közös séta a Városház térről indult múlt 
csütörtök délután, a Dísztó sétányán tettek egy kört 
lufival a kezükben, rózsaszín szalagot tűzve ruhájukra.

Tiszaújvárosi anziksz
A Városi Kiállítóterem fűtését is lakossági tarifa szerint számolják el



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja: 
10. 19. szerda, 10.20. csütörtök: 8.30,  péntek 18.00.Va-
sárnapi szentmise: 11.00. Szombaton nem lesz szent-
mise! Október 25-től a szokott időpontokban lesznek a 
szentmisék.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Október 22. zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. 
Ezen a napon a zarándoklat miatt kivételesen nem lesz 
szentmise!
Október 29. a hónap utolsó vasárnapja. A szentmise a 
névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulóju-
kat ebben a hónapban ünneplőkért lesz felajánlva.
Altemplom nyitvatartása: 
kedd - vasárnap: 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-
13.00, csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.30 Akathisztosz Hymnosz. Pénteken 
7.45 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Kedden 17.30 paraklisz. Szerdán 8.00 
Szent Liturgia.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Bűnbánati istentisztelet: szerda 18.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Bűnbánati istentisztelet: szerda 17.00 óra.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot október 23-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd ok-
tóber 24-től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos ké-
szenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. 
Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mel-
lett 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

Bezár, elmarad, szabályoz
A magas energiaárakkal nem tud-
ják tartani a lépést egyes vállalko-
zások. Sok üzlet, kisbolt dönt úgy, 
hogy nem éri meg nyitva lenni 
csak azért, hogy a több tízszeresére 
emelkedett rezsiszámlát kitermel-
jék. Nehéz helyzetbe kerültek az 
alapítványok, civil szervezetek is, 
mivel a működésükhöz nagy szük-
ség van támogatóik segítségére. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek 
támogatására létrejött tiszaújváro-
si Napraforgó Alapítvány minden 
évben ilyenkor, ősszel rendezi meg 
jótékonysági bálját. Többnyire helyi 
cégek és magánszemélyek támogat-
ják az alapítvány munkáját. 
- A nehéz helyzetre való tekintettel 
úgy döntöttünk, hogy nem rendezzük 
meg idén a jótékonysági bálunkat - 
nyilatkozta lapunknak Kántor Zsolt, 
az alapítvány kuratóriumi elnöke. 
- A szervezést elkezdtük, de fékez-
nünk kellett, mert az energia- és az 
élelmiszerárak olyan drasztikusan 
megemelkedtek, hogy egész egysze-
rűen nem éri meg megszervezni a 
jótékonysági estet. Szerencsére szé-
les spektrumú a támogatóink köre, a 
vállalkozóktól kezdve a magánsze-

mélyekig, sokan segítik a munkán-
kat. Azonban a magas árak miatt nem 
szeretnénk senkit kellemetlen hely-
zetbe hozni azzal, hogy esetleg most 
nem tud minket támogatni, hiszen 
nem mindenki engedheti meg magá-
nak, hogy 20-30 000 forintot kifizes-
sen egy este alatt. Arról nem is be-
szélve, hogy a minket támogató pénz 
nem az alapítvány kasszájába folyna, 
mert mire kifizetnénk a bál költsé-
geit, a felajánlásokból nem maradna 
semmi. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
április-május körül visszatérünk rá. 
Bízunk abban, hogy tavaszra javul-
ni fog a helyzet, és nem kell újra le-
mondanunk a  bál megszervezéséről. 
Természetesen az adományokat to-
vábbra is szívesen fogadjuk, aki úgy 
gondolja, hogy most is szeretne segí-
teni, az megtalál minket. 
Az elmúlt években a vendéglátói és 
az idegenforgalmi szektor szenved-
te el a legnagyobb veszteséget. Idén 
kezdtek talpra állni, amikor újabb 
csapással kell szembenézniük. Or-
szágszerte zárnak be a gyógyfür-
dők, szállodák, hotelek vagy a téli 
fűtésszezonban korlátozzák majd 
a nyitvatartást, hetekre, hónapok-
ra bezárnak. Miskolctapolcán az 

Ellipszum és a Barlangfürdő is az 
energiaválság áldozatául esett, így 
a környéken lévő szálláshelyek is 
kénytelenek bezárni. A mezőkövesdi 
Zsóry Gyógy-és Strandfürdő uszo-
dája és élményfürdője ezen a héten 
már nem nyitott ki. A Tiszaújváro-
si Gyógy-és Strandfürdő továbbra 
is nyitva tart, csakúgy, mint a Tisia 
Hotel & Spa, bár a négycsillagos 
szálloda is megérzi a változásokat. 
Korszerű gépészeti technológia segít 
átvészelni ezt a nehéz időszakot. 
- Szerencsés helyzetben vagyunk 
a versenytársakkal szemben - tud-
tuk meg Kéki Zoltántól, a szálloda 
vezetőjétől. - 270 kW napelemet 
építettünk, ami felére csökkenti az 
energiafogyasztásunkat. Továbbá 
gépészeti átalakítás történik a szál-
lodában, próbáljuk a gázfogyasztást 
minél inkább lecsökkenteni, mivel a 
korábbi árhoz képest kilencszeresé-
re nőtt október elsejétől. Tervezzük, 
hogy további napelemekkel bővít-
jük a parkunkat, így a fogyasztásunk 
közel háromnegyedét tudjuk majd 
kiváltani. Jelenleg egy szabályozást 
vezettünk be, 24 Celsius fokban ha-
tároztuk meg a fűtési maximumot. 

ema

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. évi 
adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához 
keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, 
formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfe-
nyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények, 
Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése 
céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik 
meg: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Köz-
pont: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@
tujvaros.hu. A bejelentések alapján a fákat megtekint-
jük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és 
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakiterme-
lést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Baj
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk októ-
beri sorozatunkat. 
A megfejtéseket november 1-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

A Napraforgó Alapítvány utoljára há-
rom évvel ezelőtt tudott jótékonysági 
estet rendezni. 

A Tisia Hotel & Spa napelemekkel és hőszivattyúkkal csökkenti az energiafo-
gyasztást.



Kiálltak a tanáraikért, egy jobb oktatásért
Egyre többen és egyre hangosabban bí-
rálják a magyar oktatási rendszert.  A 
tanárok magasabb béreket, a munka-
terheik csökkentését és a sztrájktörvény 
visszaállítását követelik. Péntek reggel 
szerte az országban többezres élőlánc-
cal indult a demonstráció, melyhez a 
tanárokkal szolidaritást vállaló tiszaúj-
városiak is csatlakoztak.

Több száz iskolában álltak ki péntek reggel 
a magyar oktatásért és a pedagógusokért. 
Fekete ruhában, kéz a kézben sorakoztak 
az Eötvös gimnázium körül is, szolidaritá-
sukat kifejezve. Eddig csak az Eötvös ta-
nárai csatlakoztak az országos megmozdu-
lás helyi eseményeihez, ám most a szülők, 
a diákok, nyugdíjas pedagógusok, egykori 
tanulók is jöttek transzparensekkel.
- Én jobbra szoktam szavazni, de amit az 
egészségüggyel meg az oktatással csinál 
egy rendőrtábornok az nekem nem tetszik 
- mondja Suba Péter, az Eötvös egyko-
ri pedagógusa. - Ez a tegnapi bejelentés, 
hogy emelik a tanárok bérét, az nem hang-
zik rosszul, de mi az, hogy 80%? Miért 80 
százalék? Miért nem 100? - jön a kérdés, 
sok másik mellett.
- Én azért csatlakoztam az élőlánchoz, 
mert szeretném támogatni az iskolámat és 
a tanáraimat, mint régi diák. Magam is a 
pedagógus pályát választottam, így bele-
látok, hogy milyen rendszerszintű prob-
lémák vannak, és úgy gondolom, hogy 
ezen változtatni kell. A Gulyás Gergely 
fizetésemeléssel kapcsolatos bejelenté-
sét, ahogy én értelmeztem, ez egy pótlék 
és nem a vetítési alapot változtatták meg, 
nem a mindenkori minimálbérhez van köt-
ve, így igazándiból évek múlva is ugyan-
úgy inflálódhat, mint mostanra is elinflá-
lódott a 2013-as béremelés - nyilatkozta a 
gimnázium nemrég érettségizett diákja, a 
ma már egyetemista Suhajda Tünde. 
- A három gyerekemből kettő pedagógus 
és a szakmunkás minimálbéren kell nekik 
élni és egyre nehezebb az élet, ráadásul 
az unokáim is pedagógus pályára akartak 
menni. Az idősebbik jogra ment, és nem 
tudom, hogy a fiatalabb, aki még most ide 
jár a gimnáziumba, hogy válassza-e majd 
ezt a gyönyörű pályát - mondja elkesere-
detten Dankó Teri.  
Az állami és az egyházi iskolák pedagó-
gusai közül is jó néhányan itt kezdték a 
reggelt kéz a kézben. Sokan nem mernek 
kiállni, sem magukért, sem a változásért, 
hiszen tartanak a retorziótól, volt rá nem 
is egy példa az országban az elmúlt hetek-
ben.
- Nem gondolom, hogy most itt nekünk 
félni kellene a következményektől, ugyan-
is tanítási időn kívülre tettük ezt az akci-
ót, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar 
közoktatásban uralkodó áldatlan helyzetre 

- mondja Kiss Zoltán, az Eötvös pedagó-
gusa.  
Sok végzős diák szülőkkel együtt ment 
péntek reggel iskolába, gyerekeikkel 
együtt álltak sorfalat a gimi előtt.
- Nagyon jó, hogy ilyen sokan összegyűl-
tünk és úgy gondolom, hogy kötelessé-
günk kiállni a tanáraink mellett, ugyanis, 
ha nem állunk ki mellettünk, akkor hogy 
fognak tanítani? Manapság nem is nagyon 
jelentkeznek a fiatalok tanár- vagy taní-
tóképzőbe, így nem lesz a gyerekeinknek 
jövője, illetve nekünk se - szólalt fel diák-
társai nevében is a végzős Somogyi Dorka.
A kormány azon dolgozik, hogy a peda-
gógusok fizetése 2025-re elérje a diplomás 
átlagbér 80 százalékát. Ezt Gulyás Ger-
gely mondta az országos demonstrációt 
megelőző napon tartott kormányinfón. 
- Szerintem a 20%, amit jövőre ígért a kor-
mány, az teljesen elfogadhatatlan 20,5 szá-
zalékos infláció mellett. Én úgy gondolom, 
egyetlen elvárásunk, követelésünk lehet, 
hogy a mindenkori minimálbérhez igazít-
sák az alapbérünket. Úgy gondolom, hogy 
most eljutott a választópolgárok tudatáig, 
és nagyon sokan csatlakoznak hozzánk és 
remélem, hogy nyomást tudunk gyakorol-
ni a kormányra. A jövőnk múlik ezen. Ha 
nem lesz oktatásunk, akkor latin-amerikai 
társadalom leszünk - nyilatkozta lapunk-
nak Lukács Árpád, az Eötvös pedagógusa.   
- Abban kell hinni, hogy mindig lehet for-
dítani. Ma ez a hatalom úgy rendezkedett 
be, hogy erőből és érdekből ért. Ha a társa-
dalom nem mutat egy olyan szintű össze-
fogást, amit beáraz a hatalom, hogy erre 
valamilyen módon oda kell figyelni, akkor 
egy jó ideig nincs esély, föl kéne ébred-
ni - mondta a demonstráció végén Kormos 
Dénes egykori pedagógus, iskolaigazgató, 
oktatási szakember, aki annak idején or-
szággyűlési képviselő is volt.
- Nem az a kérdés, hogy én miért vagyok 
itt, hanem az, hogy miért nincs itt az egész 
tantestület? Miért nincs itt a fél város? Ez 
egy olyan fontos ügy, ami mellé ki kellett 
volna állni. Itt álltak a gyerekek mellet-
tünk, itt álltak a pedagógusok is. Ez nem 
jellemző Tiszaújvárosra, mert azért emlék-
szünk rá, hogy amíg a város üzemeltette az 
iskolákat, teljesen más viszonyok voltak. 
Szóba se került az, hogy 18 fok legyen a 
tanteremben. Hát micsoda őrültség ez? 
Hogy lehet így működtetni egy oktatási 
rendszert? Mit várunk el ezektől a gyere-
kektől, akiknek ilyen körülmények között 
kell felnőniük? - nyilatkozta Kovács Tibor, 
aki parlamenti és önkormányzati képvise-
lői székben is ült éveken keresztül. 
Október 23-ára újabb szolidaritási tünte-
tést szervez az ADOM diákmozgalom.  A 
pedagógusok szakszervezete november 
26-án a Parlament előtt, a Kossuth téren 
tart tüntetést. 

berta
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Az Eötvös diákjai transzparensekkel álltak ki tanáraikért. Kis híja volt, hogy körbe érjen a gimnáziumon az élőlánc.

Élőlánc után élőkép egy sokatmondó jelképpel.

Az elkeseredett Dankó Teréz borúsan látja a pedagógus gyermekei és a tanári pályára ké-
szülő unokái jövőjét.

Szülők, diákok, pedagógusok és a városvezetők is csatlakoztak az élőlánchoz.



Nefelejts Klub, hogy el ne felejtsd
A demencia egyik legismertebb és legy-
gyakoribb formája az Alzheimer-kór. A 
betegség leggyakrabban 65 éves kor fe-
lett jelentkezik, de akár 40 évesen is ész-
lelhetőek a legelső tünetek, 85 év felett 
pedig már 50%-os gyakorisággal fordul 
elő. A rettegett kórról hallgatott előadást 
városunk szépkorú lakossága a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban, amit a Tisza-
újvárosi Nyugdíjasok Egyesületének Ne-
felejts Klubja szervezett meg az Alzhei-
mer-világnap alkalmából.

Egyre több az érintett
A szakemberek 2030-ra közel 65 millió 
demenciával érintett embert prognoszti-
zálnak világszerte. A betegek száma évről 
évre egyre gyorsabb ütemben nő, ennek 
ellenére sokan nincsenek tisztában a meg-
előzéssel, a betegség lefolyásával és azzal, 
hova fordulhatnak az első tünetek megje-
lenésekor.
- Próbálom megelőzni ezt a betegséget, 
sokat olvasok, rejtvényt fejtek, eljárok tor-

názni és jógázni, részt veszek a Nefelejts 
Klub foglalkozásain is - sorolja hobbijait 
Venglovecz Lászlóné. - Amit csak tudok, 
megteszek így nyugdíjasan is, nagyon nem 
szeretnék elbutulni és kiszolgáltatottá vál-
ni. Vannak olyan ismerőseim, akikről so-
sem gondoltam volna, és mégis leépültek, 
úgyhogy szabályosan félek a demenciától.
- Sajnos jól ismerem a betegséget, apukám-
nál 85 éves korában jelentkezett - mondja 
Dobos Lászlóné. - Sok mindenről elfeled-
kezett, például bezárni az ajtót, ha elment 
valahová, vagy ebédelni, de olyan is volt, 
hogy nem talált haza, szörnyű volt. Ezért 
is fontosak ezek a rendezvények, hogy el-
jussanak az információk az emberekhez, 
mert én még akkor nem tudtam, hogy kell 
ezt kezelni, ma már könnyebb lenne átvé-
szelni, sokkal több mindennel tisztában 
vagyok.

Nefelejts, hogy el ne felejtsd
A betegség fő tünetei a feledékenység, a 
viselkedészavar, a kommunikációs ne-
hézségek és a tájékozódásbeli zavarok. A 
Nefelejts Klub három éve indult a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ és 
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 
együttműködésében. Prevenciós jelleggel 
működnek, minden hónap második csütör-
tökén tartanak klubfoglalkozást 14 órától 
az egyesület nagytermében, ahova bárki 
csatlakozhat.
- Úgy készültünk erre a rendezvényünk-
re, hogy előtte szétosztottunk egy tesztet a 
nyugdíjasok között - kezdi Tóthné Kocsis 
Éva, a klub vezetője. - Ebben irodalmi és 
matematikai feladatok is voltak, és nagyon 
jó megoldások születtek, 90%-ban tökéle-
tesek. A Nefelejts Klub foglalkozásain mi 
ezért sokat tettünk és teszünk is minden al-
kalommal, feladatokat oldunk meg, eddzük 

a memóriánkat, de előadókat is hívunk kü-
lönféle témákban. Volt már neurológiai, 
látás-hallással kapcsolatos, életmódbeli 
téma, vagy akár étkezési tanácsok. Ezek-
kel tudjuk segíteni idős társainkat, hogy 
megelőzzük, vagy késleltessük a demen-
ciát. Hiszünk abban, hogy minél többet 
használjuk az agyunkat, illetve betartunk 
életmódbeli dolgokat étkezés és mozgás 
terén, tudjuk segíteni, hogy kitolódjon az 
esetlegesen megjelenő kognitív zavar. Na-
gyon sokan vagyunk ebben a korosztály-
ban, és ha minél többen megbetegszünk, 
annál nagyobb súlyt teszünk a családunkra 
és az egész a társadalomra.

Alzheimer-világnap
Az Idősek Hetének zárórendezvényen 
Pálnokné Pozsonyi Márta klinikai szak-
pszichológus tartott előadást az Alzhei-

mer-kórról, majd a Nefelejts Klub vezetői 
megnyitották a „Kérdések és válaszok” 
című kiállítást, tele hasznos információval 
a demenciával kapcsolatban.
- Az Alzheimer-világnap célja, hogy ösz-
sztársadalmi szinten felhívjuk a figyelmet 
a demencia korai felismerésének fontossá-
gára - kezdi Károlyi Krisztina, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. - Na-
gyon fontos, hogy levegyük a stigmatizá-
ciót, eloszlassuk a tévhiteket, és informáci-
óval lássuk el az embereket a demenciáról. 
Magáról a betegségről, a korai felismerés-
ről, hogy hova fordulhatnak minél előbb 
ahhoz, hogy ez a betegség késleltethető, 
illetve szinten tartható legyen. Ez ma már 
egy népbetegség, rohamosan nő a demens 
betegek száma, a legnagyobb hangsúlyt a 
mielőbbi kezelésre kell fektetni.

venna

A legjobb fésű a saját kezünk
Meridiánok az egészségünk szolgálatá-
ban címmel egészségünk megőrzésének 
módjairól tartott előadást Zhang Edit 
speciális kínai orvos és nemzetközi táp-
lálkozás-szakértő a városi könyvtárban. 
Férje révén több mint húsz évvel ezelőtt 
ismerkedett meg a kínai gyógyászattal, 
éveket töltött Pekingben, és ma már 
komoly kutatási eredmények fűződnek 
mindkettőjük nevéhez.

Megfigyeléseik alapját a szervezetünket át-
szövő energiahálózat, az úgynevezett me-
ridiánrendszer alkotja, amely nemcsak tes-
tünkre, hanem az elménkre is hatással van. 
De mik is azok a meridiánok, és hogyan 
hathatunk azokra?
- A szervezetünkben különböző rendszerek 
működnek párhuzamosan, és mindegyik-
nek van egy úgynevezett „kapcsolója”, 
amit meridiánpontnak nevezünk - kezdte 

az elmélet ismertetését a szakember. - Ezek 
a meridiánpontok akupunktúrás, akupresz-
szúrás pontok az emberi szervezetben. 
Amikor hatunk egy-egy ilyen eredő pontra 
- például tűvel vagy masszírozással - akkor 
stimuláljuk, erősítjük azt a szervrendszert, 
amivel összeköttetésben áll. Tizenkét fő 
meridiánunk van, amelyek a belső szerve-
inkről kapták a nevüket.   
A szakértő elmondta, hogy a kínai gyógyá-
szat nem használja a betegség fogalmát, 
helyette minden, a normálistól való eltérést 
- fájdalmat, gyulladást, szervi elváltozást 
- állapotváltozásként ír le, amelynek oka 
a környezetünkben keresendő. Ilyenkor a 
meridián csatornákban dugulás lép fel. 
- Amikor a gyulladások és fájdalmak el-
érnek egy bizonyos szintet, akkor szervi 
elváltozások alakulnak ki a szervezetben. 
Ezért érdemes a megelőzésre koncentrálni 
- mondta a szakértő. - A meridián csator-
nák számos módon, például masszírozás-

sal, köpölyözéssel, mokszázással, melegí-
téssel, sporttal, mozgással is kezelhetők.
Zhang Edit kitért az egészségünk megőrzé-
sét célzó gyakorlati tanácsokra is, például a 
vércsoportok szerinti táplálkozásra.
- A nullás vércsoportú embereknek híg a 
vérük, gyakran elered az orruk vére, és so-
kára áll el. Ők állati eredetű fehérjepótlást 
alkalmazzanak, nem ajánlom, hogy vege-
táriánusok legyenek, mert az ő szervezetük 
sokkal több savat termel, mint a többieké. 
Az „A” vércsoportúak sűrű vérűek, náluk 
gyakran előfordul, hogy vérszegények, 
vashiányosak, számukra a növényi erede-
tű fehérje lesz a megfelelő táplálék, azok 
közül is a hüvelyes zöldségek, borsó, bab, 
lencse - emelte ki.
A szakértő szólt két, talán kevésbé ismert, 
mégis gyakran előforduló problémáról is: 
a zsírérzékenységről és a szénhidrát érzé-
kenységről, amelyek gyakran ugyancsak a 
vércsoportokkal hozhatók összefüggésbe.
 - Ezek nem tünetként vagy betegségként 
alakulnak ki, hanem genetikusan. Valaki 
a szénhidrátra érzékenyebb, valaki a zsír-
ra. „A” vércsoport esetén zsírérzékenység 
fordulhat elő, „B” esetén pedig szénhidrát 
érzékenység. Ezért nem feltétlenül jó, ha 
mindannyian ugyanazt az ételt fogyasztjuk 
egy családban – hangsúlyozta.
Előadásában kiemelte az étrend-kiegészí-
tők - vitaminok, ásványi anyagok - napi 
rendszerességgel való bevitelét is..
 - Az elmúlt két év arra ösztönözte az em-
bereket, hogy egyre többet foglalkozzanak 
az egészségükkel. Minden nap fontos pó-
tolni az alapvető vitaminokat és ásványi 
anyagokat, de személyre szabott mennyi-
ségben, kontrolláltan - mondta Zhang Edit. 
- Az egyes életperiódusok - vizsgaidőszak, 
gyász - is befolyásolják, mennyit szüksé-
ges magunkhoz venni ezekből. Tíz kilog-

rammonként négy deci, lehetőség szerint 
szűrt vagy forrásvíz fogyasztását javaslom 
minden nap, és nem elegendő például csak 
teából meginni két litert. Vezetékes ivóvíz 
esetén érdemes egy picit állni hagyni, mi-
előtt elfogyasztjuk. 

A tenyerünk simogatásával minden szer-
vünk működésére jótékonyan hatunk, ezért 
érdemes masszírozni a tenyerünket is min-
den nap.
 - A legjobb fésűnk valójában a saját ke-
zünk. A kínai gyógyászat szerint érdemes 
reggelente, ébredés után az öt ujjunkkal 
egyszerre végigsimítani a hajunkat. Fej-
fájás ellen is kiemelendő ez a gyakorlat - 
mondta Zhang Edit, aki a hosszú élet titká-
ról is említést tett. - A hosszú élethez kell, 
hogy legyen egy hasznos hobbink, amivel 
napi rendszerességgel foglalkozunk. Tölt-
sünk minél több időt társaságban, közös-
ségben és beszéljünk, mosolyogjunk sokat!

Ördögh István
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A demencia népbetegség.

A kéz a legjobb fésű.

Zhang Edit 20 évvel ezelőtt ismerkedett meg a kínai gyógyászattal.

Megelőzés, korai felismerés, terápia. Ezek voltak az Alzheimer-világnapi előadás fő témái.



„Nem szeretek csak egy dologgal foglalkozni”
Maximalista, kreatív és segítőkész. Ez 
a három tulajdonság jutott eszembe 
először, amikor az év könyvtárosával 
beszélgettem. Kitka Zsuzsanna neve 
sok városlakónak ismerősen csenghet, 
hiszen lassan 30 éve segít eligazodni a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár köny-
vespolcai között. Idén ő kapta a Ham-
vas Vándorserleget, melyet az Országos 
Könyvtári Napok záróeseményén, a 
Könyves Vasárnapon vehetett át.

1994 óta dolgozik Tiszaújváros könyvtá-
rában. 28 éve már, hogy az egyik szom-
szédja megmutatta neki az álláshirdetést, 
Zsuzsa pedig történelem szakos tanárként 
és művelődésszervezőként azonnal meg-
kapta a munkát. Később a könyvtáros sza-
kot is elvégezte, és azóta is ugyanazzal a 
lelkesedéssel végzi könyvtáros teendőit.
- Gratulálunk az elismeréshez! Mit jelent 
neked ez a díj?
- A Hamvas Vándorserleg 2016 óta ván-
dorol a könyvtár dolgozói között, ez egy-
fajta elismerés, mégpedig a kollégáink 
elismerése, így hatalmas megtiszteltetés 
számomra. Mindig írunk egy szöveges ér-
tékelést hozzá, hogy kit, miért javaslunk 
a díjra, és nagyon jólesett hallani azokat a 
szavakat, amiket rólam írtak a munkatár-
saim. Mind igaz, szeretem a munkám, sze-
retek újítani, nehezen tűröm a monotóniát.
- Ezek szerint jó csapat a könyvtári kol-
lektíva?

- Abszolút, valakivel már évtizedek óta 
együtt dolgozok, de sokan vannak újak 
is. Valamennyire rálátunk egymás munká-
jára, de nem teljesen, hiszen nem mindig 
találkozunk. A munkatársi értekezleteken 
beszéljük meg, hogy éppen ki min dolgo-
zik. Sokszor kérünk segítséget egymástól, 
én főleg a technikai kivitelezésben, mert 
elméletben sok mindent kitalálok, de amit 
manuálisan kell megcsinálni, az nem min-
dig megy, nincs kézügyességem, ebben 
sokat segítenek a kollégák, de ez persze 
kölcsönös.
- Miért szeretsz könyvtáros lenni?
- A munkaköröm szerint helyismereti tá-
jékoztató könyvtáros vagyok, de emellett 
az Értéktár Testület titkára, a Minőségirá-
nyítási Tanács vezetője és Digitális Jólét 
Program mentor is vagyok. Nagyon sok-
rétű a munkám, szeretem a változatossá-
got, maximalista vagyok és itt rengeteg 
kihívással kerülök szembe nap, mint nap. 
Élvezem az irodalomkutatást is, hisz kiad-
ványokat, bibliográfiákat is csinálok, en-
nek az összeállítása talán a legszárazabb 
része a munkámnak. A kreatív oldala a 
kedvencem, a szervezés, a rendezvények, 
vetélkedők, mert nem szeretek csak egy 
dologgal foglalkozni egyszerre.
- Az Értéktár titkáraként min dolgozol ép-
pen?
- 2016 óta minden év novemberében meg-
szervezzük az Ismerjük meg a helyi érté-
keinket elnevezésű kiállítás-sorozatot a 
könyvtárban. Ezt szervezem most, a meg-

nyitótól kezdve tartalmilag, fizikailag én 
intézem az egészet. 2017-től minden Ér-
téktárba bekerült értékről csinálunk egy 
kisfilmet, ami a kiállítás megnyitóján lát-
ható, ennek is én írom a forgatókönyvét, 
egyeztetek a vágóval, nyomon követem a 
filmkészítést. A Tiszaújvárosi Sportcent-
rumról szól az idei kiállítás, ehhez főként 
a helytörténeti gyűjtemény anyagaira tá-
maszkodok, de mint mindig, ilyenkor is 
felveszem a kapcsolatot a szervezettel, 
az érintettekkel is, összegyűjtök mindent, 
amit tudok hozzá, fotókat, tárgyakat.

- Szerinted miért fontos egy könyvtár egy 
város életében?
- Ez egy találkozóhely, egy közösségi 
pont, több mint régi, hagyományos érte-
lemben vett könyvtár. Bár, igazság szerint 
régen sem csak a könyvkölcsönzés hely-
színe volt, mindig is sok rendezvény volt 
itt, például író-olvasó találkozók, vetél-
kedők. Itt mindenki kedvére bogarászhat 
a könyvek között, lehet kulturálódni, mű-
velődni, kikapcsolódni. 

venna
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Irodalomkutatás vagy rendezvényszervezés. A változatosságot szereti a legjobban.



Helyi örökségünket, értékeinket gondozzák
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár a Tiszaújváros Települési Ér-
téktárral kapcsolatos feladatait a fenn-
tartó szándékának megfelelően, a szabá-
lyozó dokumentumokban, valamint az 
intézmény 2021. és 2022. évi munkater-
vében meghatározottak szerint végezte 
- állapította meg legutóbbi ülésén a kép-
viselő-testület. 

Tiszaújváros képviselő-testülete - a ma-
gyar nemzeti értékekről és a hungariku-
mokról szóló törvényben kapott felha-
talmazás alapján - 2014 augusztusában 
döntött a Tiszaújváros Települési Értéktár 
létrehozásáról. A települési értéktár létre-
hozásával és annak gondozásával a Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tárat (TMKK) bízta meg. Az intézmény 
igazgatója pedig az ezzel kapcsolatos fel-
adatok ellátása érdekében létrehozta a Ti-
szaújváros Települési Értéktár Testületet.
A képviselő-testület szeptemberi ülésén 
tárgyalta a TMKK Tiszaújváros Települé-
si Értéktárral kapcsolatos, 2021. augusz-
tus 1. - 2022. július 31. közötti időszakban 
végzett tevékenységéről szóló beszámo-
lót. Az ebben foglaltak szerint az érték-
tárba a Tiszaújvárosi ,,Magyarok Nagy-
asszonya” Római Katolikus Templomot 
vette fel az Értéktár Testület. 
 A beszámolási időszakban az Értéktár 
Testület folyamatosan hírt adott tevékeny-
ségéről a helyi médiában, valamint hon-
lapján is. Munkaterve alapján folytatta 
együttműködését a Tisza Média Kft.-vel 
a települési értéktárba már felvett újabb 
egy nemzeti érték bemutatásával kapcso-
latban. 2021-ben a ,,Tiszaújvárosi vonat-
kozású filmek, dokumentumfilmek” elne-
vezésű, a kulturális örökség szakterületi 
kategóriába sorolt értéket bemutató film 
készült el.

A fentieken túl az Értéktár Testület 2021 
szeptemberében, immár negyedik alka-
lommal szervezte meg az Értékséta a ter-
mészetben című programját a TSC Termé-
szetjáró Szakosztályával együttműködve, 
amelynek során az érdeklődők a Szamár-
hát és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet 
élővilágával ismerkedtek meg. A prog-
ram alkalmával a természetjáráson kívül 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettel közösen madárodúkat és köl-
tőládákat is elhelyeztek a tájház udvarán, 
a Tisza-szigeten, illetve a Morotva mö-
götti gyepeken.
A 2016-ban indított „Ismerjük meg he-
lyi értékeinket” című kiállítássorozat 
újabb elemeként 2021-ben mutatták be a 
„Dr. Zabos Géza” című kiállítási anya-
got, amely Zabos Géza munkásságának 
méltatása mellett megemlékezett a nevét 
viselő, megalakulásának 50. évfordulóját 
ünneplő horgászegyesület történetéről is. 
A 2022. évre tervezett kiállítás a Sport-
centrumot kívánja majd bemutatni.
2022-ben a Helytörténeti Gyűjteménnyel 
közösen hirdették meg a Szeder Kúnó és 
a rejtélyes szerkezet című interaktív vetél-
kedőt, amelynek feladatai folyamatosan 
jelentek meg a Krónikában, az értéktár 
honlapján, illetve a könyvtár hivatalos 
Facebook-oldalán. A vetélkedő zárása egy 
közös helytörténeti játék keretében lesz. 
A szakmai programok és fejlesztések so-
rát folytatva kiemelendő, hogy az Érték-
tár Testület és a Helytörténeti Gyűjtemény 
pályázatot hirdetett városi épületet, sze-
mélyt, helytörténeti eseményt, akár tele-
pülési értéktárba már bekerült, vagy java-
solt tiszaújvárosi értéket kreatív formában 
megjelenítő mémek alkotására, mellyel 
célzottan kívánja a lakosságot aktivizálni, 
és érdeklődését felkelteni az értéktár tevé-
kenysége iránt. 

F.L.

Október 2-án izgalmas, színvonalas túrát 
szervezett a Tiszaújváros Települési Ér-
téktár Testület. Az Értéksétán a Miskolci 
Egyetem hallgatói is képviseltették ma-
gukat. Az autóbuszos túrán Soós Gábor 
természetvédelmi mérnök és dr. Kákócz-
ki Balázs muzeológus kalauzolt bennün-
ket. Megtekintettük a Tisza-szabályozás 

emlékműveit Tiszadob mellett, ahol az 
első kapavágás történt. A szabályozás tör-
ténetéről előadást hallgattunk meg. 
Megismerkedtünk a környék élővilágá-
val, a Tisza környezetének gazdag madár-
világával. Csuszka, őszapó, széncinege, 
nagy fakopáncs, zöld küllő, egerészölyv, 
ökörszem, nagy tengelic, csiz, fekete har-
kály, nyaktekercs hangját hallottuk, és 
láttuk is a madarakat.

Tóth Sándor egyetemi hallgató

A Hatcsöcsűtől a Gyuri Szalonon át a Cirkusztérig
Bár településünk mind területét, mind 
lélekszámát tekintve kisváros, és múlt-
ja is mindössze 60-70 évre nyúlik vissza, 
mégis bőven rendelkezik helytörténeti 
érdekességekkel. Például az épületek, 
közterületek nép általi elnevezése terén. 

Steinerné Vasvári Éva a Tiszaújváros Te-
lepülési Értéktárral kapcsolatos tevékeny-
ségről tárgyaló testületi ülésen vetette fel, 
hogy vannak olyan épületelnevezések, me-
lyek úgy hozzátartoznak városunk múltbéli 
életéhez, mint a bőrünk, s ezeket jó lenne 
megőrizni, megörökíteni a későbbi nem-
zedékek számára is. A képviselő asszony 
három épületet említett példaként. A Sze-
derkényi úton lévő Lordok házát - mely 
név az ott lévő társasház elnevezésében ma 
is él - ahol egykoron zömmel a TVK és a 
város vezetői kaptak lakást. Ugyancsak ma 
is használjuk a Kispiszkos nevet, amely a 
Bethlen Gábor úton lévő Reál élelmiszer-
bolt „leánykori” neve, s egyáltalán nem 
piszkos. No és a Hatcsöcsű. A szintén a 
Szederkényi (Május 1) úton lévő italbolt az 
itt dolgozó hölgyekről kapta a nevét. (De 
hívták Hatlépcsősnek is.)
Nekem tetszik Steinerné javaslata, és saját 
kútfőmből merítve, igyekszem bővíteni a 
listát. Maradjunk még a Szederkényi úton, 
csak a másik végén, ahol Ormós Lajos jó-
voltából igen népszerű volt a Fakocsma. A 
SPAR előtti körforgalomból kikanyarodva 
a Kertváros első ütemében épült családi 
házak sorjáznak tőlünk jobbra. A rosszhi-
szeműek Csaló közként illették a területet, 
a kevésbé irigyek és vádaskodók Millio-
mos negyedként. 
Sokak számára talán már az is újdonság, 

hogy a Munkácsy úton valaha egy étte-
rem és eszpresszó üzemelt Tiszagyöngye 
néven. Amit az akkori fiatalok - utalva 
egy-egy buli okozta állapotra - Kongónak 
becéztek. Innen pár lépés csak, és a 40-60 
évvel ezelőtti városközpontba érünk. Üzlet-
sor. Ezt hallva a mai fiatalok valószínűleg 
a sok-sok üzletet felvonultató Szent István 
útra gondolnak. Pedig AZ Üzletsor a Szé-
chenyi út. Ami már önmagában, mint épü-
letegyüttes is az Értéktárba kívánkozik, bár 
építészetileg sokat változott az évek során. 
Hát még tartalmilag. Emlékezetem szerint 
fénykorában volt itt könyvesbolt (ami iga-
zából a Béke úton volt), gyógyszertár (ma 
is itt van), virágbolt, TVK mintabolt, újsá-
gos pavilon, cukrászda, vas-műszaki bolt, 
élelmiszerbolt, a Szabados Laci bácsi ve-
zette fényképészet, fodrászat, bútorbolt, az 
Onder György irányította ruházati bolt, a 
Gyuri Szalon, és egy szabóság is. Az út 
másik oldalán is találunk ragadványnevet. 
A Március 15. parkot - a szomszédos mű-
velődési ház nyomán - Kultúrgödörnek is 
neveztük a névadás előtt, ahogy a szintén 
közparkká avanzsált Kiserdőt sem hívták 
mindig Ifjúsági Parknak. 
Sétánkat a városközpontban zárjuk, ahol 
hemzsegnek a népnyelv által elnevezett 
közterületek. A Cirkusztér már régen a 
múlté, a Szent István szobor mögötti te-
rületen évtizedek óta nem vertek sátrat 
cirkuszosok, de - illegális - Kutyafuttató-
ként még a '90-es években is használták. 
Mondok még néhányat. Ahogy az említett 
kutyafuttató nem volt hivatalos, úgy a Vá-
rosháztér, a Dísztó, a Szent István Park 
elnevezés sem hivatalos. Csak elneveztük 
azokat, úgy ránézésre, Hatcsöcsű-módra.

Ferenczi László

A Tiszaújváros Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek.
Épített környezet: Tiszaszederkényi református templom és parókia, Az 1957-ben át-
adott első lakóházak a Szederkényi úton, Tiszaúvárosi Sportcentrum, Tisza-part város-
rész készenléti lakótelepének házai, Víztorony, A Tiszajobb parti 08.03. sz. Tiszake-
szi - Sajószögedi árvízvédelmi fővonal tiszaújvárosi szakasza, Tiszaújvárosi Urunk 
Színeváltozása Görögkatolikus Templom, Tiszaújvárosi „Magyarok Nagyasszonya” 
Római Katolikus Templom
Kulturális örökség: Tiszaújvárosi vonatkozású filmek, dokumentumfilmek, Kiss 
Sándor munkássága, Gulyás István munkássága, Dr. Zabos Géza munkássága, Hely-
történeti Gyűjtemény
Ipari és műszaki megoldások: Huszár Andor életműve, Sólya László munkássága
Egészség és életmód: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő gyógyfürdője
Sport: Gyetvay Iván munkássága
Természeti környezet: Tiszaújvárosi ártéri erdők és a Morotva-holtág

Értéksétán

Értéktárleltár
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Kit a hat csöcs, kit a hat lépcső tartott vissza az italboltból való távozástól.

Amikor még volt bútorbolt, és Gyuri Szalon az üzletsoron.



A színházat nem lehet megszüntetni
A hagyományoknak megfelelően múlt 
szombaton elkezdődött városunkban 
a határon túli magyar színházak előa-
dásait kínáló rendezvénysorozat, a 
Színház Határok Nélkül, amely az elkö-
vetkező négy hétben számít a kultúrát 
szerető közönségre. 

Elsőként - Fekete Péter című darabjával - 
a Szabadkai Népszínház Magyar Társula-
ta mutatkozott be a Derkovits Művelődési 
Központban. Előtte azonban az intézmény 
igazgatója, Mátyás Zoltán köszöntötte a 
nézőket, majd a társulat igazgatója, Kör-
möci Petronella nyitotta meg a program-
sorozatot.
- Olyan jó látni önöket így együtt, végre 
találkozunk újra! Sokan vagyunk, hiszen 
a rendezvénysorozatra 180 bérletet elad-
tunk. Az idei programunkat próbáltuk úgy 
összeállítani, hogy az olykor keserű min-
dennapjainkba egy kis vidámságot csem-

pésszünk. Nagyon izgatottan készültünk 
kollégáimmal és készülünk a jövő évre is, 
amikor húszéves lesz ez a sorozat - mond-
ta Mátyás Zoltán.
Körmöci Petronella két ikonikus színházi 
alkotó, Parti Nagy Lajos és Anatolij Va-
sziljev gondolatait ötvözve állította össze 
megnyitóbeszédét.
- A színház bármit el tud mondani. A szín-
ház mindig volt és örökké lesz. Abban, 
hogy felnőtt emberek estéről estére má-
sok bőrébe bújva megmutatják önmagu-
kat - méghozzá életre-halálra - és mindezt 
más emberek egymás mellett üldögélve 
szenvedélyesen bámulják önmagukat is-
merve fel a játszó személyekben… Nos, 
abban van valami gyönyörű képtelenség. 
Igen. Itt. A színházban. Tulajdonképpen 
az maga a csoda, hogy e tevékenység nem 
nagy, de nem is jelentéktelen hányadát 
még mindig művészetnek lehet nevezni. 
Én erről a hányadról beszélek - és arról, 
hogy egyre inkább ezt a képtelenséget 
tartom a színházművészet legfőbb hajtóe-
rejének. Azt, hogy megismételhetetlen, 
tehát örök. Azt, hogy már nem is kellene 
lennie. Mégis, ez a közös lélegzet néző és 
színész között kifogyhatatlan. Épülete-
ket be lehet zárni. Előadásokat szét lehet 
heccpolitizálni, de a színházat, mint néző 
és színész áhítatos performanszát nem 
lehet megszüntetni. Minél kevésbé kelle-
ne lennie, annál jobban kell a színház: a 
személyesség, az egyszerűség minősége. 
Ennek a varázsereje tartja meg és teszi 
nélkülözhetetlenné a földön és jó esetben 
valamivel a föld fölött is. Kell a színhá-
zi huzat a nézők arcán. Kell a por. Kell 
a lámpahő és a verejték finom embersza-
ga. Kell a jelentő és jelentéssel bíró em-
beri test, melyet más testek megfeszítve 
figyelnek. Kell, de nem muszáj. Mert a 
művészet luxus. Ezen belül luxus lehet a 

színházművészet is. E kijelentésben nincs 
semmi elitizmus. Ettől még nem kell tar-
tani. És úgy gondolom, belátni sem olyan 
nehéz. Igen. A színház luxus. Mint a neve-
tés, a sírás, a szappan vagy a naplemente. 
Nélküle lehet élni. Csak érdemes-e? - zár-
ta beszédét a társulat igazgatója.
A produkció előtt nyilatkozott lapunknak 
a főszerepet alakító színművész, Hajdú 
Tamás, aki 2019-ben, a Lila ákác című 
regényadaptációban állt már a Derkovits 
színpadán.
- Legalább húsz évvel ezelőtt, még gye-
rekként láttam először a Fekete Pétert az 
újvidéki színházban. Már akkor magá-
val ragadott. A szereplők között fellépő 
konfliktusoknak köszönhetően egy na-
gyon izgalmas és mozgalmas darab ez, 
boldog voltam, amikor kiderült: mi is 
színpadra visszük. Még jobban örültem, 
amikor a bemutató után megbizonyosod-
tunk arról, hogy működik, amit létrehoz-

tunk, és a közönség is szereti. A Fekete 
Péter sem könnyebb egy Csehov-drámá-
nál, a vígjátékban lehet csak igazán el-
csúszni, ha félvállról vesszük. Igen össze-
tett a Fekete Péter koreográfiája is, fizikai 
értelemben próbára teszi mindannyiunkat, 
miközben gondosan ügyelnünk kell arra, 
hogy az előadás ne veszítsen a játékossá-
gából.
- Mit szeret ön leginkább a Fekete Péter-
ben? 
- Nagyon szeretem azt a fajta bohózatot, 
amely helyzetkomikumra épül. Char-
lie Chaplin és Buster Keaton jeleskedett 
ebben hajdanán. Hozzá is tettünk Fekete 
Péter karakteréhez néhány ötletet és trük-
köt az ő játékukból. Ugyancsak nagyszerű 
dolog a darabban, ahogy a vicceskedésbe 
belopódzik egy őszinte emberi érzés: a 
szerelem - amellyel minden néző tud azo-
nosulni.

Ördögh István
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A bohókás jelenetekbe rendre belopódznak 
őszinte emberi érzések is.

Hajdú Tamást már gyerekként magával ragadta a darab, így nagy örömmel viszi színpadra.



Árva állatokon segítettek
Közel 1500 kg macska- és kutya-
tápot gyűjtöttek össze a Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános 
Iskola tanulói. A diákok az Állatok 
Világnapja alkalmából hoztak be 
adományokat az iskolába, amit a 
Miskolci Állatsegítő Alapítványnak 
szállítottak el.

Egy jól megpakolt kisteherautó állt a 
Széchenyi iskola előtt az Állatok Vi-
lágnapján, amibe a diákok folyamato-
san hordták a hatalmas zsákokat, tele 
állateledellel és plédekkel. A segítők-
nek sokszor kellett fordulniuk, hiszen 
több száz kilogramm adományt gyűj-
töttek egy miskolci menhelynek.
- Kutyakonzerveket, száraz eledelt, 
snackeket, kutyaszalámikat hoztunk 
főként - kezdi Fekete Nóra, az egyik 
kisiskolás. - Én még macskakaját is 
hoztam. Szeretem az állatokat, jó len-
ne, ha nekem is lenne egy, de nincs 
sajnos, viszont a nagymamáméknál 
rengeteg van. Ha felnövök, állatorvos 
leszek, hogy segíthessek az állatokon.
- Az én kutyusomat Miminek hívják - 
meséli egy másik adományozó, Makó 
Emma. - Imádom az állatokat, mert 
olyan kedvesek, és ők is szeretnek en-

gem. A mi osztályunk sokat gyűjtött, 
volt, aki 30 kilót hozott, én 16 kilót 
tudtam. Mindig segítek a kutyákon, 
ha látok egy elkóborolt állatot, rakok 
ki neki ételt és megsimogatom.
Minden évben megszervezik az ado-
mánygyűjtő akciót az Állatok Világ-
napja alkalmából. Árkosi Adrienn 
pedagógusnak szívügye a menhelyi 
állatok élete, többször vitt már a Mis-
kolci Állatsegítő Alapítványhoz bajba 
került kutyát, macskát, és hozott is el.

- Minden évben sikerül körülbelül 
1500 kg adományt összegyűjteni, sze-
rintem ezt idén is elértük - mondja Ad-
rienn. - Szerencsére nagyon aktívak a 
gyerekek, de azért mi is motiváljuk 
őket kisebb nyereményekkel. Példá-
ul a Csemeteházban játszhattak vagy 
az Angyal Sport Klubban bowlingoz-
hattak a legaktívabb gyerekek, de a 
Rétesbolt és a Castello Cukrászda is 
felajánlotta finomságait. A szülők is 
támogatják ebben a gyerekeket, hi-
szen a jó ügy mellé szívesen odaállnak 
az emberek. A legtöbb eledelt hozó 60 
gyerekkel ellátogattunk a menhelyre, 
ahol átadtuk az adományunkat, me-
séltek nekünk a menhelyi életről, a 
gyerekek sok kérdésre választ kaptak. 
Megnézhettük és megsimogathattuk a 
gazdira váró kutyusokat, a diákok na-
gyon élvezték. Biztos vagyok benne, 
hogy ezek a gyerekek felelősségteljes 
gazdik lesznek, és egész életükben se-
gítik a rászoruló élőlényeket. Tavasz-
ra is tervezek egy akciót a Madarak 
és fák napja alkalmából. A Mályi Ma-
dármentőknek fogunk gyűjteni, már 
korábban is többször ellátogattunk 
hozzájuk kisebb-nagyobb adomá-
nyokkal, és mindig nagyon szívesen 
fogadták, így őket választottam.

venna

Állatok világnapja 
Október 7-én a Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola és Óvoda diákjai a szüleik által felajánlott kutya- és 
macskaeledelt gyűjtötték össze iskolánk teraszán, melyet 
a 2.b osztály hat tanulója tanítójukkal még aznap elszállí-
tott a Miskolci Állatsegítő Alapítvány telephelyére. Meg-
érkezvén, a gyerekek lelkesen pakolták ki a sok konzer-
vet, száraz tápot. A telep vezetője körbevezette a maroknyi 
csapatot és megmutatta a kennelekben élő kutyákat, macs-
kákat. Igaz, hogy jelenleg gazdátlanul élnek, de az alapít-
vány legalább biztosítani tudja minimális szükségleteiket. 
Sok keverék kutyus, de fajtiszta németjuhász, tacskó és 
terrier is várja, hogy valakinek a társa lehessen. A menhely 
segítői megengedték a gyerekeknek, hogy a szelídebb ott 
élő állatokat megsétáltathassák, megsimogassák, megsze-
retgessék. Intézményünk második alkalommal gyűjtött 
össze ilyen sok állateledelt és nagyon reméljük, hogy a kö-
vetkező években is meg tudjuk ezt ismételni. Cikkünkkel 
szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy az olvasók, 
ha megengedhetik, támogassák adójuk 1%-ával a menhe-
lyet, mellyel megkönnyítik ezeknek a jobb sorsra érdemes 
állatoknak a mindennapjait. Ha tehetik, fogadjanak egyet 
örökbe közülük! Köszönjük a MÁSA meghívását, bízunk 
benne, hogy jövőre is ellátogathatunk hozzájuk.

Tanító-napközi munkaközösség

Mesés délután 
Október 7-én a nagy mesemondóra, Benedek Elek író 
születésnapjára emlékezve, immár ötödik alkalommal 
ünnepeltük a Magyar Népmese Napját a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában. 93 évvel az író halála után is fon-
tosnak tartjuk a népmesék fennmaradását, a mesékben 
élő bölcsességek továbbhagyományozását, így Czár Judit 
Bianka, Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó és Tompa Klára 
kolléganők az idén is megszervezték a programot. Az ese-
ményen az alsó tagozatos királyfik és királylányok vettek 
részt saját készítésű, díszes koronájukat viselve. A rendez-
vény megvalósulását segítette iskolánk Gyermekeinkért 
Alapítványának a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványhoz 
benyújtott sikeres pályázata és az intézményünk diákön-
kormányzata. A megnyitó után a 4.a osztályosok mese-
játékával kezdtünk, majd mesekaraokéval folytatódott a 
délután. A közös éneklés után a mesék vándorútján tettek 
próbákat a gyerekek. Ügyeskedhettek a mesetotók, a me-
sefelismerések, rejtvények, kirakók megoldásaiban, majd 
a budapesti Magyar Népmese Színház Rózsavitéz című 
fantasztikus előadásával zártuk és tettük még emlékeze-
tesebbé a napot. Hisszük, hogy a magyar népmesékben 
olyan nélkülözhetetlen értékek vannak, melyek meghatá-
rozzák egy gyermek értelmi és érzelmi fejlődését, erkölcsi 
tartást adnak, és megerősítik a gyerekek identitását. 

Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető

Október 20., csütörtök
9:00 HétHatár: Kiálltak a tanárokért - Népszámlálás - 

Energiaválságban - Ősz a szigeten - Várostúra - Iskolá-
sok az állatokért - Labdarúgás - Hepp kupa 

9:15 Hétről-Hétre: Élőlánc az oktatásért - Alzhei-
mer világnap - Színház Határok Nélkül: Fekete Péter - 

Csapó/1: videoklip készült - Kosárlabda
Utána: Egy hajóban. Vallási magazinműsor 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 24. hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - 

Jászberény bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése fel-
vételről.

Október 26. szerda
18:00 HétHatár: Október 23. - Home officeban? - 
Nyelvvizsgaközpont a gimiben - Mindenszentek  - 

Népszámlálás - Szalagavatóra készülnek - Lakásvásár-
lási támogatás  

18:15 Hétről-Hétre: Remény Klub - 20 éves a reformá-
tus kórus - Bajnoki labdarúgó-mérkőzés

Október 27., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Merre, hová tovább?
Megkezdődött a pályaválasztási időszak. Az általános- 
és középiskolák végzősei is belevetették magukat az 
iskolák, szakok, képzések sokaságába. Nem egyszerű 
a választás, nem könnyű megtalálni azt a pályát, ahol 
szívesen töltik majd felnőttként a munkás hétköznapo-
kat.

 A döntésben az iskolák, a tanárok is segítenek. Tavaly elő-
ször a Derkovits Művelődési Központ is beállt a segítők 
táborába, a helyi lehetőségekről tájékoztatta a középisko-
lák végzőseit. Egy évvel ezelőtt az egészségügy, a kultúra, 
a gazdaság és a média világába láthattak bele a tizenkette-
dikesek, idén Lovas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás 
vezetője, dr. Ongai Péter, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság vezetője és Németh Viktor, tűzoltó alezredes, a Tisza-
újvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 
tartott előadást.  
Sok végzősnek már konkrét elképzelése van arról milyen 
irányba tanul majd tovább. 
- Mindenképpen szeretnék egyetemre vagy főiskolára jár-
ni - mondta Papp Máté Zoltán, az Eötvös gimnázium di-
ákja. - A Debreceni vagy a Miskolci Egyetemet szeretném 
megcélozni, a jogi kar az, ami érdekel. 
Vámosi Rebekának szintén van már célja. 
- Érdekesek voltak az előadások, főleg a rendőri bemutató 
tetszett - mondta Rebeka. - Nem gondoltam, hogy ennyi 
ága van, ennyi irányba lehet továbbtanulni, elhelyezkedni 
a rendőrségen belül, és nem csak kifejezetten férfiaknak 
ajánlanak munkát, hanem nőknek is van lehetőségük. Én 
mondjuk már eldöntöttem, hogy a gyógypedagógia irá-
nyába fogok továbbtanulni, de aki még bizonytalan, annak 
ezek az elődadások szerintem segítettek. 
- Minden évben tartunk egy pályaválasztási napot, ez az 
Edukáció kiállításnak az idejére esik -  nyilatkozta lapunk-
nak Molnár Róbertné, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium és Kollégium intézményvezető-helyettese. - Ezen 
kívül a gimnáziumba is eljönnek a felsőoktatási intézmé-
nyek megtartani pályaválasztási tájékoztatójukat, illetve a 
gyerekeknek arra is van lehetőségük, hogy elmenjenek az 
egyetemek, főiskolák nyílt napjaira. 

ema 

8. � Gyermekeink 2022. október 20.

Ismerkedés a mentővel, a mentősökkel.

Több száz kilogramm állateledelt gyűjtöttek össze a Széchenyis diákok.

A népes csapat a menhelyen.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tokaji Edit 

a 4. sz. választókerület képviselője

2022. október 26-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

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.) helyben fogyasztással történik.
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 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

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
Október Helye Ideje Kinek a részére

20.                        
csütörtök Központi étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

24.                   
hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezésmegrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30-12.00
Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezé megrendelés

25. 
kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

26. 
szerda

Kazinczy-ház (Gimnázium)
7.30-12.00 
és 13.00-

16.00
Minden étkező

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Bóbita,Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-
mek és alkalmazott pót-

befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)
08.00-12.00 

és 13.00-
15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Központi ét-
terem) 8.00-15.00 Pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés megrendelés

27.                        
csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00
Minden étkező

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes képviselők figyel-
mét, hogy a 2022. szeptember 30. nap-
ján hatályba lépett, a 2022/2023. tanév 
rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) 
Korm. rendelet alapján a 2022/2023. tan-
év rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM 
rendeletben meghatározott őszi szünet a 
2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől 
a nemzetiségi oktatásban részt vevő isko-
lák sem térhetnek el.
A veszélyhelyzeti jogszabály miatt a ko-
rábbiaktól eltérően az ingyenes szünidei 
étkezés a téli szünetben 4 nappal meg-
hosszabbodik, valamennyi, azaz 11 mun-
kanapon (2022. december 22., 23., 27., 
28., 29., 30., 2023. január 2., 3., 4., 5., 6.) 
vehető igénybe.

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 vagyonnyilatkozat 
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilat-
kozattételi 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 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. 

2022. október 20. 9. � Közlemény



Fizioterápia, masszőr, reflexológus, 
házi beteggondozó

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

Házi beteggondozás
Tiszaújváros, Örösi út 18.

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, 
alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres 

minőségellenőr 
munkatársat

Elvárások:
• középfokú végzettség 
• precíz, önálló, lelkiismeretes munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásában szerzett gyakorlat
• MS Office alkalmazások ismerete
Ajánlatunk: 
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 4 műszakos munkarend 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, 
küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő e-mail címre:
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542 084/121
Jelentkezési határidő: 2022. október 26.

Temetői autóbuszjáratok menetrendje
Október 28. (péntek)

Indul Érkezik
11.30 Tisza-part városrész aut. vt. 13.25
11.32 Tisza-part városrész elágazás 13.23
11.37 T.szederkény, Műv. ház 13.18
11.38 T.szederkény, Kossuth u.
11.39 T.szederkény, Kossuth u. 70.
11.40 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 13.17
11.41 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 13.16

T.szederkény, Kossuth u. 70. 13.15
T.szederkény, Kossuth u. 13.14

11.42 T.szederkény, Műv. ház 13.13
11.43 T.szederkény, Bocskai I. u. 13.12
11.46 T.újváros, termálfürdő 13.09
11.47 T.újváros, Brassai középiskola 13.08
11.48 T.újváros, Kazinczy út

T.újváros, Bethlen G. út 13.06
11.50 T.újváros, aut. áll. 13.05
11.55 S.szöged, temető 13.00

Érkezik Indul

Október 30. (vasárnap)
Indul Érkezik

13.00 15.00 Tisza-part városrész aut. vt. 14.55 16.25
13.02 15.02 Tisza-part városrész elágazás 14.53 16.23
13.07 15.07 T.szederkény, Műv. ház 14.48 16.18
13.08 15.08 T.szederkény, Kossuth u.
13.09 15.09 T.szederkény, Kossuth u. 70.
13.10 15.10 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 14.47 16.17
13.11 15.11 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 14.46 16.16

T.szederkény, Kossuth u. 70. 14.45 16.15
T.szederkény, Kossuth u. 14.44 16.14

13.12 15.12 T.szederkény, Műv. ház 14.43 16.13
13.13 15.13 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.42 16.12
13.16 15.16 T.újváros, termálfürdő 14.39 16.09
13.17 15.17 T.újváros, Brassai középiskola 14.38 16.08
13.18 15.18 T.újváros, Kazinczy út

T.újváros, Bethlen G. út 14.36 16.06
13.20 15.20 T.újváros, aut. áll. 14.35 16.05
13.25 15.25 S.szöged, temető 14.30 16.00

Érkezik Indul

Október 31. (hétfő) - November 1. (kedd)
Indul Érkezik

13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész aut. vt. 14.55 16.25 18.25
13.02 15.02 16.32 Tisza-part városrész elágazás 14.53 16.23 18.23
13.07 15.07 16.37 T.szederkény, Műv. ház 14.48 16.18 18.18
13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Kossuth u.
13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Kossuth u. 70.
13.10 15.10 16.40 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 14.47 16.17 18.17
13.11 15.11 16.41 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 14.46 16.16 18.16

T.szederkény, Kossuth u. 70. 14.45 16.15 18.15
T.szederkény, Kossuth u. 14.44 16.14 18.14

13.12 15.12 16.42 T.szederkény, Műv. ház 14.43 16.13 18.13
13.13 15.13 16.43 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.42 16.12 18.12
13.16 15.16 16.46 T.újváros, termálfürdő 14.39 16.09 18.09
13.17 15.17 16.47 T.újváros, Brassai középiskola 14.38 16.08 18.08
13.18 15.18 16.48 T.újváros, Kazinczy út

T.újváros, Bethlen G. út 14.36 16.06 18.06
13.20 15.20 16.50 T.újváros, aut. áll. 14.35 16.05 18.05
13.25 15.25 16.55 S.szöged, temető 14.30 16.00 18.00

Érkezik Indul
 

Masszázs

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- az intézmény műsorainak, rendezvénye-
inek technikai előkészítése,
- hangtechnikai feladatok megvalósítása,
- gépjárművezetés.
Munkavégzés helye: Derkovits Művelő-
dési Központ.
Pályázati feltételek:      
- középfokú képesítés,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák: 
- kiváló kommunikációs, problémameg-
oldó és konfliktuskezelő képesség, 
- csapatmunka, 
- precizitás, 
- empátia, tolerancia, 
- önálló munkavégzés, 
- terhelhetőség, rugalmasság, 
- kiegyensúlyozott, stressztűrő személyi-
ség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hang-, és fénytechnikai eszközök keze-
lésében való jártasság,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retke (MS Office, Windows, iOS, lokális 
hálózatok, programok)
- műszaki beállítottság, érdeklődés.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. tör-

vény a munka törvénykönyvéről hatályos 
jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazo-
lások:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat-
kozat (letölthető az intézmény honlapjá-
ról),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 4.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. november 11.
Az állás 2022. november 14. napjától 
tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszá-
mon lehet.
A pályázatot elektronikusan a derkovits@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton 
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „rendezvénytechni-
kus” munkakör megnevezést feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő 

rendezvénytechnikus 
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben, 

3 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel. 

10. � Közlemény/Hirdetés 2022. október 20.



Megvan a harmadik győzelem
KOSÁRLABDA. A bajnokság ne-
gyedik fordulójában a Dunaha-
raszti együttesét fogadta a Phoenix. 
Mindkét csapat rövid paddal vá-
gott neki a találkozónak, de végül 
a szervezetten küzdő Phoenix szer-
zett magabiztos győzelmet.

Phoenix KK - Dunaharaszti
72-60 

(29-18, 15-12, 15-15, 13-15)
Phoenix KK: Steve Rosemond (22/9), 
Bán Tibor (15/6), Lakatos Péter 
(21/9), Victor Kelechi (5), Gaál Ben-
ce (6/6). Csere: Czimer Adrián (-), 
Taskó István (-), Orliczki Bence (3), 
Rákosi Kornél (-), Kovács Zoltán (-). 
Vezetőedző: Lekli József.
Nagy lendületet adott a Phoenix első 
negyedének Rosemond, aki 12 pon-
tot vállalt be a szakasz eredményé-
ből. Bán nyolc ponttal, Lakatos öttel 
mutatkozott be, de Gaál és Kelechi is 
betalált.A második etapban nehezen 
jött a lendület mindkét csapat számá-
ra, aztán két perc elteltével érkezett 
egy Duna-parti dupla, amit már Ro-
semond is megválaszolt egy távolival. 
Ezt követően Bán, Orliczki és Kelechi 
kosaraival eljutottunk a tizenöt pontos 
előnyig is (38-23), amit azonban nem 
tudtunk tartani. Végül Lakatos és is-
mét Rosemond volt eredményes, így 
összességében megnövelt vezetéssel 
zártuk az első félidőt (44-30).
A harmadik negyedet Lakatos és Ro-
semond  triplái nyitották, ám ezután 
egy 7-0-s dunaharaszti futás követke-
zett, ami megnyirbálta az előnyt (50-
37). Egy időkérés és Bán becserélése 
lendületet adott a csapatnak, a Laka-

tos-Bán-Rosemond trió találataihoz 
Orliczki is csatlakozott, ennek ellené-
re csak megőrizni sikerült a különbsé-
get (59-45).
A záró negyed elején ismét megköze-
lítette a Phoenix a húszpontos előnyt 
(64-45), majd Bán és Lakatos el is jut-
tatta odáig (69-49). A mérkőzés utolsó 
szakaszában viszont a vendégek aka-
rata érvényesült: az utolsó négy per-
cet egy 3-11-es hajrával uralták, ami 
azonban kevés volt az egyenlítéshez.
Lekli József: Gratulálok a Duna-
harasztinak, mert végig szívósan 
küzdöttek; nem sikerült sajnos el-
húznunk, a végén visszajöttek a mér-
kőzésbe. Gratulálok a csapatomnak is, 
mert megcsináltuk azokat a dolgokat, 
amiket akartunk. Csak mindazt, ami 
ránk jellemző, a buta faultokat, a buta 
eladott labdákat el kell kerülnünk, ha 
a későbbiekben komolyabb célokat 
szeretnénk elérni. Úgyhogy van még 

min dolgozni, van hová fejlődni, de 
azon vagyunk, hogy kijavítsuk a hibá-
inkat, és a lehető legjobb eredményt 
érjük el idén.
Ughy Albert: A héten nagyon keveset 
tudtunk dolgozni, négy alapemberünk 
hiányzott. Ettől függetlenül borzasz-
tó rosszul kezdtük a meccset, főleg 
védekezésben nem voltunk agresz-
szívak, nagyon sok támadólepattanót 
engedtünk az ellenfélnek, támadásban 
nagyon impotensek voltunk. Sajnos 
ez meghatározta az egész mérkőzés 
kimenetelét. Kapartunk egész mecs-
csen, ez most sajnos ennyire sikerült. 
Próbálunk azon az úton menni, amit 
elterveztünk, és dolgozunk, hogy ez 
minél jobb legyen.
Kedden lapzártánk után Hepp-kupa 
mérkőzést játszott a csapat. Az iz-
galmas, fordulatos meccsen 85-82-re 
nyert a Phoenix, így továbbjutott a 
következő fordulóba.

Egy pont már van
KÉZILABDA. Mindkét megyei csapatunk vendéglátó-
ként lépett pályára a hétvégén és a férfiak megszerez-
ték első pontjukat.

A férfiak a harmadik - igen szoros - meccsüket játszották 
a bajnokságban, a Bőcs gárdáját fogadva. Fej-fej mellett 
haladt a két csapat, a szünetre egygólos előnnyel a „sörö-
sök” vonulhattak. A második játékrész hasonlóan alakult, 
azzal a lényeges különbséggel, hogy ebben a tiszaújváro-
siak voltak jobbak egy góllal. TSC - Bőcs 23-23 (12-13).
A lányok az örök rivális Mezőkeresztest fogadták a 4. 
fordulóban, és a mindössze hét mezőnyjátékossal kiálló 
hazaiak sima vereséget szenvedtek. TSC - Mezőkeresztes 
18-31 (7-14).
A női mezőnyben született egy igencsak figyelemre méltó 
eredmény is, az ózdi LÓCI DSE 53-34-re verte a Sáros-
patakot. Gondoljunk bele, 60 perc alatt 87 gól!! Pedig a 
jegyzőkönyv szerint voltak kapusok is… 

A BKV előre ment, mi maradtunk hátul
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 13. fordulójában sem sok 
babér termett a Termálfürdő FC Tisza-
újvárosnak. A Vitelki tanítványok sima 
3-0-s vereséget szenvedtek a BKV Elő-
re otthonában, és továbbra is a mezőny 
hátsó részében, kieső helyen állnak.

Nehéz helyzetben várta a vasárnapi for-
dulót az újvárosi csapat, amely a 18. he-
lyen szerénykedett a forduló előtt. Per-
sze a BKV Előrének sem volt sok oka az 
örömre, hiszen a 14. pozíciót foglalta el 
Albert Flórián együttese. A találkozó ele-
jén jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, 
ám a tapogatózás perceit követően a há-
zigazdák kerültek előnybe. A 15. percben 
egy jobbról elvégzett szabadrúgást För-
dős csúsztatott a hosszú sarokba, 1-0. Az 
első félidőben ezután nem alakult ki több 
veszélyes helyzet, egyik csapat sem tudott 
kialakítani lehetőségeket ellenfele kapuja 
előtt.
A második 45 percet jól kezdték a közle-
kedésiek, és hamar megduplázták előnyü-
ket. Az 53. percben Kubó középre adása 
lecsúszott, ám így járt jól csapata, hiszen 
a labda a kapufáról a hálóba pattant, 2-0. 
A hátrányban játszó vendég együttes ek-
kor sem találta a mérkőzés ritmusát és 
ahelyett, hogy szépített volna újabb gólt 
kapott. A 71. percben Gyurkó tört be a 
16-oson belülre és egy csel után 12 mé-
terről laposan lőtt Tóth kapujába, 3-0. Ez 
a találat meg is adta a Tiszaújvárosnak 
a kegyelemdöfést. A vendégek egyetlen 
említésre méltó lehetőségét ennek el-
lenére ezek után, a 72. percben lehetett 
feljegyezni, ám Nagy D. lövését hárítot-
ta Horváth G. Az újvárosi alakulat végül 
3-0-s vereséggel távozott a fővárosból és 
tovább folytatta vesszőfutását. Helyzetek 

nélkül nem lehet mérkőzést nyerni és ez 
ma be is bizonyosodott. A tiszaújvárosi 
együttes a 11 megszerzett pontjával a 18. 
helyen áll és október 22-én, szombaton 13 
órától kiesési rangadót játszik a 9 ponttal 
közvetlenül mögötte tanyázó Jászberény 
ellen. Élet-halál harc lesz tehát a 14. for-
duló, hiszen a sárga-kékek győzelmükkel 
leszakíthatják a jászságiakat és megkezd-
hetik a felzárkózást.

BKV Előre - Tiszaújváros 
3-0 (1-0)

Budapest, 50 néző. V.: Iványi
BKV Előre: Horváth G. – Forgács, Szabó 
N., Kubó, Szabó Á., Benke (Csanálosi), 
Fördős (Ihos), Tóth Sz., Gyurkó (Eg-
ressy), Tóth D., Kilin (Körösi). Edző: Al-
bert Flórián.

Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bocsi, Gelsi, 
Tóth B., Vitelki (Kiss B.), Tóth S. (Erős), 
Géringer L. (Gönczi), Fajkó (Illés), 
Lőrincz, Páll (Nagy D.), Valkay. Edző: 
Vitelki Zoltán.

Albert Flórián: Küzdelmes volt az első 
félidő, jókor szereztük az első gólt, amely 
további lendületet adott csapatomnak. A 
második találatunk érzésem szerint eldön-
tötte a mérkőzést. 2-0 után a Tiszaújváros 
kitámadott, mi pedig tudtunk kontrára ját-
szani, amelyből újabb gólt szereztünk.

Vitelki Zoltán: A helyzetünk nem egysze-
rű és ez a mostani meccs sem sikerült jól. 
Keresem, hogy mi lehet a megoldás, hogy 
minden összejöjjön. Ma a motivációval is 
voltak problémák, nem voltunk elég ag-
resszívak, gólra törőek sem. Az mindent 
elmond, hogy nem tudok senkit sem ki-
emelni a csapatból. 

Nagyszerű derbi volt
Zömében gólokban gazdag mérkőzéseket játszottak a fiatalok. Az U16 különö-
sen jól meccselt.

U16
Tiszaújváros - Hatvan 6-6 (1-3) 
Gól: Pózmán, Elek, Suhajda 2, Tóth, Vámosi
Susánszki László: Adományoztunk 25 percet az ellenfélnek, de a srácok mentségére 
szóljon: amíg mást nem kérek, tartják magukat a megbeszéltekhez. Tisztában vannak 
vele, hogy nem szórakozásképp gyakorlunk és hajtunk edzésen is. Tény, a védekezé-
sünket még nem „finomhangoltuk”, viszont a fogadkozások megvalósultak: kitettük 
szívünket, s lelkünket a pályára. Nagyon sok van még mindig a társaságban, de ma 
megmutatták a férfias oldalukat is. Ezt a mentalitást, plusz a 110%-ot kell tolnunk 
minden edzésen és mérkőzésen a jövőben is. Ezt a hatalmas derbit és az eredménnyel 
járó 1 pontot a csapat a kilátogató törzsszurkolóinak ajánlja.

U19
KBSC - FCT 2-5 (2-4)
U15
FCT - Gesztely 1-8 (0-3)
U13
Jászberény - FCT 0-8 (0-5) 
U12
Jászberény - FCT 2-1 (0-0)
Női csapat
Szirmabesenyő - FCT 3-1 (0-0)

További eredmények
DVTK II. - Füzesgyarmat 3-0

Hatvan - Sényő 2-1
Tiszafüred - Békéscsaba II. 3-3

Vasas II. - DVSC II. 2-4
Hajdúszoboszló - DEAC 0-0

Körösladány - Eger 2-1
Jászberény - Pénzügyőr 1-1 

Putnok - Zugló 1-1
Kisvárda II. - Karcag 0-1 

Következik a 14. forduló
2022. október 22., szombat 
11:00 DVSC II. - DVTK II. 

Békéscsaba II. - Sényő 
13:00 Vasas II. - Putnok 

Füzesgyarmat - Tiszafüred
Hatvan - Karcag

Kisvárda II. - BKV Előre 
Tiszaújváros - Jászberény 
Pénzügyőr - Körösladány

Eger - DEAC
Hajdúszoboszló - Zugló

A Sportcentrum eseményei
Október 22. (szombat) 

Asztalitenisz
11.00 Tiszaújvárosi SC - Pegazus-Andornaktálya SE
bajnoki mérkőzés      Asztalitenisz-csarnok

Labdarúgás
10.00 FCT - GFSE Nyírpazony  
U15 csapatok bajnoki mérkőzése       Füves pálya
13.00 TFCT - Jászberényi FC    
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése       Centerpálya

2022. október 20. 11. � Sport

Gólgazdag meccsen ikszelt az U16.

Steve Rosemond (3) volt a legeredményesebb.



12. � Rendezvények 2022. október 20.
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