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A hagyományoknak megfelelő forgatókönyv szerint és helyszíneken tartották meg városunkban az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseket október 23-án délelőtt. 
A tiszaszederkényi Hősi emlékműnél Mátyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelödési Központ és Könyvtár igazga-
tója, az ’56-os emlékhelyen dr. Koncz Ibolya Katalin, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tan-
székvezető egyetemi docense osztotta meg gondolatait az ünneplő közösséggel. Tudósításunk a 3. oldalon.
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Óraátállítás vasárnap
A téli időszámítás idén október 30-án, vasárnap kezdő-
dik: az órák mutatóit hajnali 3-kor 2-re állítjuk vissza. 
Egy órával korábban fog sötétedni, cserébe viszont reg-
gelenként ugyanennyivel korábban kel a Nap. Cikkünk 
a 2. oldalon.

Korlátozott díszkivilágítás
Az idén korlátozott területen, csak 
a városközpontban, illetve a Bocs-
kai és a Verebély úton lesz karácso-
nyi díszkivilágítás - jelentette be hi-
vatalos facebook oldalán dr. Fülöp 
György polgármester.

A polgármester bevezetőjében arról ír, 
hogy a város vezetése folyamatosan 
keresi azokat a takarékossági intéz-
kedéseket, melyekkel csökkenthetők 
városunk kiadásai az energiaválság 
időszakában. Ebben a kérdéskörben 
nincsenek kivételek, a város működé-
sének minden területét felülvizsgál-
ják, hogy észszerűen és a legkevesebb 
kellemetlenséget okozva lehessen ta-
karékoskodni.
Dr. Fülöp György emlékeztet arra, 
hogy az elmúlt években folyamato-
san bővült azon városrészek és utcák 
köre, melyeket ünnepi fénybe öltöz-
tettek a Városgazda munkatársai. 
Ezzel párhuzamosan azonban a költ-
ségek is emelkedtek. A számítások 
szerint idén közel 25 millió forintba 
kerülne, ha a hagyományokat meg-
tartva díszítenék fel a város utcáit. Ez 
az összeg nemcsak a megemelkedett 
energiaköltségeket foglalja magában, 
hanem a kihelyezéshez és leszerelés-
hez szükséges munkaerő és eszközök 
díját is. Amennyiben idén a városköz-
ponti részre - Szent István út, Beth-
len Gábor út, Városháztér -, illetve 

Tisza-part városrészben a Verebély 
út, Tiszaszederkényben a Bocskai út 
területére korlátoznák a díszkivilágí-
tást, úgy várhatóan több mint 14 mil-
lió forint takarítható meg.
„A leírtakat mérlegelve az érintett 
munkatársaimmal úgy döntöttünk, 
hogy idén „csak” az említett utcák-
ban helyezünk el világító díszeket, de 
a Városháztéren továbbra is a meg-
szokott karácsonyi hangulat fogadja 
majd az érdeklődőket, ide összpon-
tosítjuk az erőforrásainkat - írja be-
jegyzésében a polgármester. -  Ebben 
a bizonytalan és nehéz időszakban 
most még nagyobb szükségünk van 
a(z ésszerű keretek között szerve-
zett) közösségi rendezvényekre. Az 

Adventi hangolódás programsorozat 
ezért idén is a megszokott színvona-
lat ígéri, a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ munkatársai már hónapok-
kal ezelőtt megkezdték a rendezvény 
szervezését. Újdonságként egy ide-
iglenesen felállított korcsolyapályát 
is kipróbálhatnak! Ez az amerikai 
gyártmányú négyévszakos műanyag 
pálya költséghatékony, hiszen nincs 
szükség elektromos áramra a jég hű-
téséhez, és környezetbarát is.
Bízom benne, hogy a térre varázsolt 
ünnepi hangulat mindenkit kárpótol 
az idén visszafogottabb díszkivilágí-
tásért. Kérem Önöket, hogy fogadják 
megértéssel a döntésünket” - írja dr. 
Fülöp György. 

Zárva a hivatal
Tájékoztatjuk  a Tisztelt   Lakosságot, hogy munka-
nap-áthelyezés következtében 2022. október 31-én 
(hétfő, pihenőnap) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Heti cuki

Már készülnek 
a szalagavatóra 

Bár csak hetek múlva lesz az Eötvös gimnázium szalaga-
vatója, a végzősök már megkezdték a felkészülést a jeles 
eseményre. A nyitótánc a hagyományoknak megfelelően 
keringő lesz, melynek próbái a Derkovitsban Művelődési 
Központ tükrös termében zajlanak.

Nagy erővel készülnek a töklámpások.

A téren minden marad a régiben.



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja 10.25 és 10.29 kö-
zött: kedd, csütörtök, péntek 18.00, szerda 8.30. Vasár-
napi 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 30. a hónap utolsó vasárnapja. A szentmise a 
névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulóju-
kat ebben a hónapban ünneplőkért lesz felajánlva.
Az „Erőtér” előadássorozat következő előadása no-
vember 19. 17.00 Dr. Zachar Péter egyetemi docens, 
történész. Az előadás címe: Hogyan építették keresz-
tény uralkodóink az európai Magyarországot?
November 4. péntek idősek, idősotthonok látogatása.
November 5. szombat, a szentmise kivételesen 8.30. 
Este nem lesz szentmise. 
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap: 08.00 - 
18.30, október 29. és november 2. között: 8.00-20.00.
A plébániairoda nyitvatartása: szerda 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek: 15.30-17.30. November 1-jén, kedden 
az iroda zárva tart!
Görögkatolikus
Szombaton 17:30-kor vecsernye, vasárnap 10 reggeli 
istentisztelet. 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn 17:30 parak-
lisz, kedden 8:30 Szent Liturgia.
Református
Tiszaszederkény
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök, péntek 18.00 óra.
Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: vasárnap 
9.30 óra.
Reformációi istentisztelet: hétfő 10.00 óra.
Temetői istentisztelet: kedd 15.30 óra.
Tiszaújváros
Bűnbánati istentisztelet: csütörtök, péntek 17.00 óra.
Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: vasárnap 
11.00 óra.
Reformációi istentisztelet: hétfő 11.00 óra.
Istentisztelet a sajószögedi temetőben: kedd 17.00 óra.
Sajószögeden 2022. október 30-án, vasárnap 9.00 óra-
kor úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, 
hogy 

Virág LászLó 
életének 78. évében 

hosszan tartó betegség után 
elhunyt. 

Szerettünket  2022. október 27-én, csütörtökön 
12:30-kor szentmisével búcsúztatjuk 

a tiszaújvárosi római katolikus templomban, 
temetése 13 órakor ugyanitt az altemplomban lesz. 

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot október 30-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd októ-
ber 31-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952) látja el. A telefonos készenléti szol-
gálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után 
kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezés-
re állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes 
gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgál-
ja 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

Mindenszentek és halottak napja
Újabb év telt el, napokon belül 
mindannyian elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk majd. Mindenszentek 
ünnepét - amely a katolikus egyház-
ban minden üdvözült lélek emlék-
napja - a IV. században a pünkösd 
utáni első vasárnapon tartották, az 
ortodox keresztény egyházban ez a 
mai napig így van. A nyugati egyház 
a VII. század óta tartja számon, IV. 
Gergely pápa (827-844) regnálása 
óta november elseje Mindenszentek 
napja. A halottak napja (novem-
ber 2.) egyházi ünnepből alakult az 
elhunytakról való megemlékezés 
napjává.

Az emléknapok közeledtével a ha-
gyománnyá vált szokásokról kérdez-
tük a járókelőket.

Bálint Istvánné

Több helyre kell mennünk, Polgárra, 
Tiszapalkonyára és Sajószögedre is. A 
virágot általában csak az utolsó napon 
vesszük meg, amikor már megyünk 
a temetőbe, mert gyorsan elhervad, 
fontos, hogy szép, friss legyen. Na-
gyon nagy a választék, de elég drága 
is. Nem egyszerű kiszorítani, de nem 
számít, erre a napra rászánja az em-
ber, bármennyibe is kerül. A mécsese-
ket már korábban megvettem - jó so-
kat -, úgyhogy már csak a vendégeket 

várom. Bárcsak olyan jó idő lenne, 
mint most!

Farkas Gyuláné

Minden évben nagyon fájdalmasak 
ezek a napok, mert a kislányom ti-
zennyolc éves korában ment el. En-
nek már harmincegy éve. A férjem 
sincs már. De nem leszek egyedül, 
most is - mint minden évben - a két 
lányom jön az unokáimmal, és együtt 
gyújtunk majd gyertyát a temetőben. 
Én az istentiszteletre is bemegyek 
majd, egy picit könnyebb úgy nekem. 
Mindig nagyon sok pénzt kell elkölte-
ni, de most különösen nagy a drága-
ság, és nem látni a végét.

Kalló Jánosné Zsóka

Sokat utazom majd, sajnos sok helyre 
kell mennünk. A Bodrogközbe a szü-
leimhez, Miskolcra a testvéreimhez, 

Sajószögedre a férjemhez - hozzá 
2-án is ellátogatunk. Élő, szálas virá-
got veszek majd. Elég drága, 50%-kal 
biztosan többe kerül tavalyhoz képest, 
de ilyenkor az ember csak megveszi, 
mert sokkal szebb a művirágnál. No-
vember 1-jén otthon is fogok gyertyát 
gyújtani és imádkozom is majd. 

Luczi Istvánné

Máskor is odafigyelünk, de ilyenkor 
különösen szépen feldíszítjük a síro-
kat, hogy méltóképpen emlékezzünk 
meg a szeretteinkről. Idén anyagilag 
sokkal megterhelőbb, ahogy számol-
tam, majdnem a duplájába kerül a 
virág tavalyhoz képest. Mi csak min-
denszentek napját tartjuk, aznap este 
mécsest és gyertyát gyújtunk, együtt, 
a családdal emlékezünk majd.

2. � Sokféle 2022. október 27.
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Vágy
Ezzel a rejtvénnyel zárjuk októberi 
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.



Szabadság, függetlenség, szolidaritás
A hagyományoknak megfelelő forgató-
könyv szerint és helyszíneken tartották 
meg városunkban az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 66. évordulója 
alkalmából rendezett megemlékezéseket 
október 23-án délelőtt. A tiszaszederké-
nyi Hősi emlékműnél Mátyás Zoltán, a 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, az ’56-os emlék-
helyen dr. Koncz Ibolya Katalin, a Mis-
kolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának tanszékvezető egyetemi docen-
se osztotta meg gondolatait az ünneplő 
közösséggel.

„A hétköznapok egyszerű, csendes, pro-
fán józanságában az Én, aki csak önmagát 
akarja, egyedül akar lenni, s minden tudást, 
örömet magának akar megtartani, megvan 
és él. Az ünnepen azonban az Én-nek meg 
kell halnia. Az ünnepen a hétköznap értel-
me lepleződik le: az ember a többi ember-
rel egy magasabb létben találkozik és kilép 
a hétköznapi, az egyéni létezésből. Ez az 
ünnep a közösség.” 

Ezzel a Hamvas Béla idézettel kezdte ün-
nepi beszédét Tiszaszederkényben Má-
tyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója, majd így 
folytatta:

Emberi méltóság, önbecsülés

Most, 1956 nemzeti ünnepén is az élet egy 
kiemelt pillanatában élünk, mert nemzeti 
önérzetünk szempontjából is fontos, hogy 
tisztán lássunk, számot vessünk múltunk-
kal és továbbadjuk utódainknak. Október 
23. megünneplése nem csak arra hivatott, 
hogy gyászos emlékeket idézzünk fel, ha-
nem arra is hivatott, hogy az ország képes 
volt a szörnyű évek után hinni, reményked-
ni és cselekedni. A politikai szabadság és 
a nemzeti függetlenség ügye a legkülön-
bözőbb politikai és társadalmi hátterű em-
bereket volt képes közösséggé egyesíteni. 
Az évekig oly apatikusnak tűnő országban 
megszűnt a kényszerű, egykedvű, közöm-
bös hallgatás. Nem a lehetséges új beren-
dezkedés részleteiről folyt a vita, hanem 
alapvető kérdésekben alakult ki megegye-
zés, mégpedig a szabadság és a független-
ség dolgában. A világos értékek melletti el-
kötelezettség adta a forradalom tisztaságát, 
azt a sokat hangoztatott egységet, ami az 
egymás iránti megértésnek és szolidaritás-
nak is alapja volt. 1956-ban minden egyér-
telmű volt, minden igaz volt, a legmélyebb 
értelmében igaz volt. Nem lehetett meg-
alkuvónak lenni, nem lehetett félrenézni, 
nem lehetett elvtelen kompromisszumokat 
kötni. Egy fegyvert nem lehetett félig erre, 
félig arra fordítani. Világos volt az üzenet, 
és ezt kellene végre nekünk is megtanul-
nunk!
Ezt követően a szónok a történelmi előz-
ményeket, eseményeket, tényeket elevení-
tette fel, végül e gondolatokkal zárta be-
szédét:

Hajtsunk fejet a nemzeti egység előtt, hajt-
sunk fejet a mártírok emléke előtt, Nagy 
Imre és társai előtt, a pesti srácok előtt, 
a vidéki értelmiségiek, a munkás- és pa-
rasztemberek előtt, akik egy jobb életért, 
a demokratikus politikai berendezkedé-
sért, a szabadságért és a függetlenségért, 
tulajdonképpen értünk és utódaikért, a mi 
jövőnkért is küzdöttek. '56 a méltóság, az 
emberi méltóság visszaállításának forra-
dalma volt. Önbecsülésünk volt, ezáltal 
több volt, mint forradalom, mert bebizo-
nyította az egész világ számára, hogy a 
belülről táplálkozó rend erősebb, szilár-
dabb, mint a diktatúra jól szervezett, kar-
hatalommal megtámogatott, az embereken 
átgázoló államszervezetének rendje. 1956 
forradalma azért is győzött, mert maga volt 
a csoda. Maga volt a csoda már megszüle-
tésében, maga volt a csoda létezésében, és 
csoda volt halálában is. Születésében, mert 
ott és akkor jött a világra, ahol és amikor 
senki sem számított rá. Létezésében, mert 
azokban a napokban emberfeletti erő győz-
te le a poklot. És halálában is csoda volt, 
mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé for-
dítva, szögesdróttal összekötözve temették 
el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma 
is, és itt vannak azok is, akik hitet tesznek 
mellette újra és újra. 
Tisztelt Ünneplő Közösség! Mi a forra-
dalom üzenete?
'56 szelleme, a mérce ma is kötelez. Ma is 
rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozás-
tól, származástól, vagyoni helyzetünktől 
függetlenül elsősorban valamennyien ma-
gyarok vagyunk, egy nemzet, egy közös-
ség. Csak egy nemzetként védhetjük meg 
a szabadságunkat, csak egy nemzetként 
lábalhatunk ki a válságból, csak egy nem-
zetként tervezhetünk jövőt magunknak és 
csak egy nemzetként tarthatjuk meg mél-
tóságunkat. Itt Tiszaújvárosban is csak 
együtt sikerülhet! Ottlik Géza gondolatai-
val zárom ünnepi köszöntőmet:
„Aki nem volt ott végig, semmiféle költői 
képzelőerővel, forradalomért lüktető szív-
vel, akár lángelmével sem tudhatja felfog-
ni, mi volt ez. Én sem tudtam volna előre 
elképzelni, hogy milyen ez a boldogság, 
amivel az ember járt Budapest utcáin - 
mert nem ismertem, egyszerűen fogalmam 
sem volt róla… A rongy, a talán túlságosan 
ronggyá vált élete - senkinek sem drágább, 
mint a haza absztrakt becsülete. Lássa meg 
az arcokat, vegye észre rajtuk a megköny-
nyebbült nyugalmat! Mert ez a döntő: nem 
bátor elszántság, nem hősies vakmerőség, 
hanem ez van a szemükben: boldog meg-
könnyebbülés. Mennek együtt vagy külön, 
mély, boldog nyugalommal neki a tankok-
nak, a rájuk célzott ágyúknak, gépfegyve-

reknek. Semmi nem drágább nekik, mint a 
visszanyert emberi méltóságuk.”

Sokszínűség, nemzeti egység

Dr. Koncz Ibolya Katalin a Miskolci Egye-
tem tanszékvezető egyetemi docense az 
’56-os emlékhelyen, Nagy Imre szobránál 
tartott ünnepi beszédében a forradalom 
összetettségéről szólt, középkori misztéri-
umjátékhoz hasonlítva azt, ahol a színpad 
több emeletén külön-külön történetet ját-
szanak, és mégis eggyé áll össze a darab. 

1956 egyik csodája éppen az volt, hogy 
percek alatt teremtődött meg a valódi és 
elsöprő többséget megérintő nemzeti egy-
ség - mondta a szónok, aki ezt követően a 
forradalom közvetlen előzményeit vázolta 
fel, és az október 23-ai budapesti és vidéki 
eseményeit idézte fel, majd így folytatta:
 A zászlóból kivágták a szovjet mintájú 
címert, így lett lyukas zászló a forrada-
lom jelképe. Izgatottak voltak, kaland-
vágyók és fiatalok, az 1848-as márciusi 
ifjakhoz hasonlóan. Még nem sejtették mit 
hoz a jövő. Aznap este Gerő Ernő rádió-
beszédének elhangzását követően a békés 
tüntetés szinte órák alatt felkeléssé, majd 
a szovjet csapatok beavatkozását követő-
en fegyveres harccá vált. Este fél tízkor 
már a Sztálin szobrot is ledöntötték azt a 
10 méteres talapzaton álló szobrot, ahol 
a 8 méteres szoborból lényegében a csiz-
mái maradtak meg. És hogy milyen volt, 
milyen káosz uralkodott? A hírek szerint 
később virgácsot helyeztek a csizmákba. 
Október huszonhárom és november eleje 
között a fegyveresek jogi politikai helyzete 
többször is gyökeresen megváltozott. Kez-
detben statáriális bírósággal fenyegették 
őket, majd büntetlenséget ígértek. Végül a 
forradalom katonáinak fogadták el. Az esti 

és éjszakai órákban a fegyveres csoportok 
elfoglalták a Magyar Rádió, a Szabad Nép 
székházát, a telefonközpontot, rádióadót, 
fegyverraktárat, rendőrség és üzem is a fel-
kelők kezére került. Lényegében a rádiónál 
folyó eseményekkel egy időben, de 1600 
kilométerrel keletebbre Moszkvában Hrus-
csov két fontos döntést hozott. Egyrészt a 
Budapest környéki laktanyák harckocsi-
jait a városba rendelte, másrészt utasítást 
adott átmeneti időnyerés céljából, hogy a 
magyar tömegek által követelt Nagy Imrét 
ideiglenesen miniszterelnökké nevezzék 
ki. A Corvin köz és környéke a forrada-
lom egyik legfontosabb harci csomópontja 
volt, hetekig keményen tartották magukat 
itt a harcolók. Leveses tányérokat tettek ki 
az útra, ahonnan a tankokat várták. Nem 
is mentek tovább a harci járművek, mivel 
azt gondolták, hogy a magyarok aknákat 
helyeztek el. Utolsó napjaiban a forrada-
lomnak, több helyen vidéken felülmúlták a 
pesti eseményeket. Mosonmagyaróváron a 
karhatalom által rendezett sortűzben több, 
mint százan meghaltak. 
Október 28. és november 3. között lénye-
gében a forradalom győzelme időszakáról 
beszélhettünk. Kialakult Nagy Imre prog-
ramja, aki ugyancsak október 28-án meg-
tartott rádióbeszédében kitűzte legfőbb 
terveit. De elérkezett november elseje, a 
forgószél hadművelet terve Magyarország 
katonai lerohanására. November 4-én haj-
nali 4 órakor indult meg a támadás. Utoljá-
ra Csepel-Újpest esett el, vidéken Dorog, 
Tatabánya, Pécs tartott ki legtovább, de no-
vember tizenegyedikére mindenütt elhall-
gattak a fegyverek. Az elbeszélésekből, a 
feltárt anyagokból így tudjuk megközelí-
teni 1956-ot. A politikai paletta sokszínű-
vé válásához hasonlóan az utcán harcoló 
fegyveres felkelők és tüntetők sem voltak 
egységesek, de a nemzeti függetlenség 
visszaállítása mindegyikük elsődleges cél-
ja között szerepelt. 
A forradalom 13 napja az október 23-ai 
tüntetések kezdetétől a szovjet csapatok 
forgószél hadműveletéig csak egy villanás 
a magyar múlt közel 1200 éves időszaká-
ban. Ugyanakkor nekünk mégsem lehet 
mindez egy gyors, feledhető pillanat, hi-
szen történelmünk ez idáig utolsó olyan 
eseménye, amely nagybetűkkel kerül be a 
könyvekbe, annak eseményei és hatásai ha 
rövid időre is, de Magyarországra irányí-
tották az egész világ figyelmét.
Az ünnepségek végén mindkét helyszínen 
elhelyezték az emlékezés koszorúit, virá-
gait, mécseseit. Az ünnepi műsorokban a 
Club ’96 Fiatalok Egyesülete és az Eötvös 
Diákszínpad tagjai léptek fel.

F.L.
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Koszorúzás az '56-os emlékhelyen Nagy Imre szobránál.

Mátyás Zoltán

Dr. Koncz Ibolya Katalin



Az örök dilemma: óraátállítás
A téli időszámítás idén október 30-
án, vasárnap kezdődik: az órák 
mutatóit hajnali 3-kor 2-re állítjuk 
vissza. Egy órával korábban fog 
sötétedni, cserébe viszont reggelen-
ként ugyanennyivel korábban kel a 
Nap. 

A nyári időszámítást a XX. század 
nagy háborúi vezették át a gyakor-
latba energiatakarékosságból, a világ 
országai fokozatosan tértek át a téli 
és a nyári idő váltogatására. A cél az 
volt, hogy a mindennapi tevékenysé-
günket jobban összehangoljuk a Nap 
mozgásával, amivel főleg a világí-
táshoz használt elektromos áramból 
tudunk spórolni. A XXI. századra az-
tán a megtakarítás elenyészővé vált 
a hátrányok mellett: így például az 
emberi szervezetet megterheli, hogy 
évente kétszer alkalmazkodnia kell a 
változáshoz.
A 2010-es évektől egyre több állam 
törölte el az óraátállítást, az Európai 
Parlament pedig 2019-ben úgy dön-
tött: két évet hagy a tagoknak annak 
eldöntésére, hogy melyik időszámí-
tást válasszuk. Ám azóta sem sike-
rült megegyezni. Először a korona-
vírus-járvány, majd az Ukrajnában 
zajló háború és a válság miatt halasz-
tódott, halasztódik a döntés. 
Brüsszelben egyelőre nincs napi-
renden az óraátállítások eltörlése. 
Hazánk pedig várakozó állásponton 
van, a többségi akarat alapján sze-
retné meghozni a döntést. Egységes 
álláspontra lenne szükség, ellenkező 
esetben ugyanis akár két óra eltérés 
is bekövetkezhetne még a szomszé-
dos uniós országok között is.
Hiába szereti a többség a nyári idő-
számítást, mert akkor „tovább van 
világos”, az eredeti, az óraállításokat 
megelőző idő az volt, amit most té-
linek nevezünk. Ettől jelent eltérést 
energiatakarékossági okokból az, 
hogy március utolsó vasárnapjától 
október utolsó vasárnapjáig eggyel 
előrébb tekert óramutatók szerint 
élünk.

Mennyit spórolunk?
Benjamin Franklin gyertyákat kívánt 
megspórolni a nyári időszámítás be-
vezetésére tett javaslatával annak 
idején, de mi manapság mit spórol-
hatunk a téli és a nyári időszámítás 

váltogatásával? A megtakarítás abból 
adódik, hogyha a lakosság ébrenléti 
ideje minél jobban egybeesik a napon 
belüli világos periódussal, hiszen ak-
kor kevesebb energiára van szükség 
a világításhoz. Más áramfogyasztási 
területen ez nem számít, még az utcai 
világítást sem befolyásolja, hiszen a 
sötét napszak hossza az óraállítással 
nem változik.
A Magyar Villamosenergia-ipari Át-
viteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) 
szerint a nyári időszámítással egy 
közepes méretű város éves fogyasz-
tásának megfelelő villamos energiát 
spórolunk meg. Ez hozzávetőleges 
érték, pontos számot akkor lehetne 
mondani, ha ebben az időszakban 
minden évben azonos időjárási, gaz-
dasági, stb. körülmények lennének.
Ebből a szempontból 2017 jó pél-
da, mert a március 26-ai óraátállítás 
előtti és utáni hetek időjárása ha-
sonlóan alakult, így 80 gigawattórát 
meghaladó csökkenést mértek, ami a 
háztartásokban, az építkezéseken, a 
hosszan nyitva tartó intézményekben 
és a szolgáltatóknál, illetve a középü-
letek díszkivilágításán keletkezett.
A 80 gigawattóra 80 millió kilowat-
tórát jelent, hazánk teljes áramfo-
gyasztása ugyanakkor az adott év-
ben 37,23 milliárd kilowattóra volt, 
2021-ben pedig 39,799 milliárd.
Csupán 0,2 százalékról van tehát szó, 
de  mennyit jelent ez forintban?  A 
lakossági piaci és a nem egyetemes 
fogyasztókra érvényes árból kiindul-
va körülbelül 6-10 milliárd forint a 

2017-es fogyasztási adatok alapján. 
A mintegy négymillió magyar háztar-
tásra leosztva ez 2-3 ezer forint meg-
takarítást jelent. Nem tudni azonban, 
hogy a kormány meddig tudja tartani 
a rezsicsökkentést, milyen árak lesz-
nek érvényesek jövő március végén, 
amikor a nyári időszámítás, s ezzel a 
spórolás megkezdődik.

Téli vagy nyári?
Egy korábbi felmérés szerint a ma-
gyarok 80 százaléka eltörölné az 
óraátállítást, kétharmaduk pedig a 
nyári időt véglegesítené. A kérdés az, 
hogy reggel legyen-e előbb világos, 
vagy délután tartson tovább a nappal. 
Naná, hogy az utóbbi, vágják rá so-
kan, de akkor  reggelenként sötétben 
kell ébredni, készülődni, munkába és 
iskolába indulni. Az amúgy is ködös, 
szürke téli időszakban nagyon késő-
re csúszna a napkelte: november 24-
től reggel nyolc óra utánra, december 
végén és január elején fél kilencre.
De nem mindegy, hogy reggel vagy 
este, rándíthatnánk meg a vállunkat. 
A Magyar Alvás Szövetség szerint 
nem.  Ha sötétben kell felébredni, el-
kezdeni a napot, azzal sokkal inkább 
roncsoljuk magunkat, mintha délután 
egy órával korábban kapcsolunk vil-
lanyt.
A reggeli ráhangolódás tehát sokkal 
nehezebb, mint az esti „leeresztés”, 
ezért az élettani hatásokat, a testi és 
lelki egészséget tekintve kifejezetten 
káros lenne a nyári időszámítás be-
vezetése az egész évre.

f.l.

Juli néni 
bevásárlókosara

Állt a tejtermékek előtt, és nem hitt a szemének! Már 
megint emelték az árakat. Hogyan tudja így beosztani 
kevéske nyugdíját, amikor egy túrós csusza elkészítésé-
hez kétnapi élelemre szánt pénze menne rá? Már meg-
tanulta figyelni az akciós napokat és árakat. A rózsa-
színű cetliket, amikhez nem győzött elég közel hajolni, 
hogy a nagyon apróbetűs részt elolvasva megtudja, egy 
vagy két darab megvételekor adják-e olcsóbban. Múlt-
kor, a pénztárnál figyelte meg, hogy egyesek több 20%-
os kuponnal fizetnek, amit a lépcsőházi szórólapokból 
vágnak ki. Neki ebből soha nem jutott…
Tervet módosítva beállt a húshoz vezető sorba. Sokszor 
főzött pulykából, csirke belsőségekből, farhátból ebé-
det, ami nemcsak olcsóbb volt a többi húsnál, de sze-
rették is. Meglátta a nyesedéket, milyen szép darabok, 
mintha csirkemell falatkák lennének. Pár gombával 
együtt  isteni pörkölt lesz belőle tejfelesen, nokedlivel. 
Már érezni vélte az ízét, ha nem szólalt volna meg háta 
mögött az ismerőse: - Te is a kutyádnak viszed?
Kedvenc rakott keljétől is búcsút kellett mondania, 
meglátva a többszörös áron behozott lengyel káposztát 
a zöldséges polcon. Hol van a magyar kel? Csak nem 
kiviszik külföldre, mint a cukrot? Amikor panaszkodott 
a szomszédasszonyának, hogy reggel 6-ra kell a boltba 
mennie 2 kg cukorért, az boldogan újságolta, hogy neki 
az Ausztriában dolgozó fia 45 kg-ot hozott haza. Bőven 
lett a téli eltevésekhez és a pálinkafőzéshez is. Adott 
neki is egy kilóval, és nem akart hinni a szemének: ma-
gyar cukor volt!
Mindig is érezte - bár eddigi élete során megúszta a 
háborút, az éhezést - lesznek még nehéz idők. Már ak-
tív, dolgozó korában elhatározta, ha megéri a nyugdíjas 
éveket, még beosztóbban él. Mozgás az élet, hát ő majd 
elsétálgat több közeli üzletbe, és ott vásárol, ahol ked-
vezőbb az ár. Hálás volt anyja tanácsának, hogy a télire 
szánt élelmet már augusztusban szerezze be és tegye 
el. Jó volt végigsimítania szemét a kamra polcain el-
tett befőtteken, savanyúságokon. Gyerekeire is gondolt, 
milyen szívesen visznek majd belőle. 
Nem tudni, milyen hideg és hosszú lesz a tél. Lassan 
be kéne szerezni az ünnepekre valót is. Eddig faluról, a 
sógor Józsitól kapott frissen vágott húst, diót, de már ők 
sem a régiek. Megöregedtek, és a kert sem termett úgy, 
mint szokott az aszályos nyár miatt.
Akkor sem adja fel és meglesz a szokásos karácsonyi 
menü! Van még egy kis zsák dió, majd megtöri, és lesz 
torta is. Ezekkel a gondolatokkal már mosolyogva, ter-
vekkel teli ért haza. Bár kosarában alig volt valami, az 
adás örömétől csillogtak szemei.
Álmában unokájának diótortát sütött.

Gál T Olgi
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Menjen a mutató vagy maradjon?



Ismét egyre több a beteg
Azon gondolkodtam, lassan átne-
vezhetnénk az influenza szezont 
Covid szezonná, de megtudtam, 
hogy jön az is, mármint az influen-
za, és két oldalról fognak támadni. 
Ugyanis amíg el voltunk foglalva 
a Coviddal, az influenzavírus ki-
csit „megsértődött, mellőzve érezte 
magát”, és mivel nem terjedhetett 
olyan jól a maszkos közegben, mint 
régen, a virológusok szerint most 
kigyúrva, újult erővel fog megje-
lenni. Így már nem csak a Covid 
emlékeztető oltást, hanem az influ-
enza elleni oltást is ajánlják, hogy 
beadassuk. Fónagy-Sütő Zoltán 
belgyógyász, kardiológus, házior-
vost kérdeztem a jelenlegi Covid 
helyzetről, és az utóbbi időben is-
mét egyre növekvő számú Covid 
utáni panaszokról.

- Nagyon megnőtt a covidosok száma 
az utóbbi néhány hétben?
- Igen, legalábbis a gyanúsak száma. 
A tünetek részben ugyanolyanok, 
mint azelőtt, kivéve, hogy keveseb-
ben panaszkodnak íz- és szag érzés 
elvesztéséről. Nincs nagyon magas 
láz, inkább átmeneti, időszaki megfá-
zásjellegű dolgok vannak.
- Így nagyon nehéz megkülönböztetni 
egy influenzától?
- Az influenzától annyiban könnyebb 
megkülönböztetni, hogy az hirtelen 
magas lázzal, levertséggel jár, va-
lamint klasszikus, tehát felső légúti 
hurut tüneteivel. A Coviddal az a baj, 
hogy ha valaki egyszer átesett a fertő-
zésen, utána teljesen kiszámíthatatlan 
módon tapasztaljuk az úgynevezett 
szubakut, a néhány héttel, vagy egy-
két hónappal utána jelentkező kró-
nikus tüneteket. Ezt Long Covidnak 
hívják, vagy poszt Covid szindrómá-
nak, ami fél évig, egy évig, vagy akár 
másfél évig is eltarthat, és maradan-
dó károsodást is tud okozni, akár a 
szív-érrendszerben, akár az agyban. 
Mentális zavarokat, szívizomgyulla-
dást, szívelégtelenség kialakulását is 
okozhatják ezek a késői tünetek.
- Külföldi klinikák orvosai azt mond-
ják, hogy akik Coviddal kórházba 
kerültek, illetve súlyosabb tüneteik 
voltak, azoknak nagy része Long Co-
vidos lesz. Két évvel a Covid fertőzé-
sem után én is érzem magamon, hogy 
extrém fáradt vagyok, és nem emlék-
szek dolgokra. Ez mennyire gyakori, 
sok ember panaszkodik Long Covid 
tünetekről?
- Igen, ez gyakori, és olyan sok ember 
panaszkodik, hogy gyakorlatilag már 
a Covid megjelenésének első évében 
elkezdtük a kardiológián mindenféle 
külön szakrendelés és külön finan-
szírozás nélkül az úgynevezett poszt 
Covid rendelést. Volt olyan időszak, 
tavaly majdnem egész évben, hogy az 
itt megjelenő, tehát az akut betegek 
létszámnak körülbelül 25-30 százalé-
kát ezek a panaszok tették ki. Olyan 
súlyos tünetekkel is jöttek fiatalok, 
sportolók, hogy az első emelet megté-
tele után meg kellett állniuk pihenni. 
Olyan is előfordult, hogy azért nem 
tudott aludni, mert úgy érezte, hogy 
megfullad. Fel kellett kelnie, ablak-
nyitás, levegő, és pár perc múlva ez 
megszűnik. Ezekkel túl sok mindent 
nem tudunk kezdeni. Türelemre tud-
juk inteni őket, multivitamin szedé-
sét, nyomelemeket, tehát cink, szelén 
bevitelét, a vitaminok közül a B3 és a 
C-vitamint ajánljuk, illetve a koenzim 
Q10-et tartalmazó, hangsúlyozom, 

gyógyszertári készítményt, mert azok 
be vannak vizsgálva, és garantálható 
hatóanyagtartalmuk van. Türelem, 
egészséges életmód, fokozatos terhe-
lés. Általában a 130-as pulzusszámig 
lehet terhelni a szervezetet lábadozás 
vagy a poszt Covid időszakában. Utá-
na, ha már van javulás, vagy egész-
séges a szívizomzat, akkor ennek pár 
percen belül vissza kell térnie az alap 
pulzusszámra, ami 60-70 körüli. Amit 
még szoktunk egyébként is javasol-
ni, hogy a rizikófaktorokat nézessük 
meg. A koleszterint, ott is az LDL-t, 
a másik fajta zsírt, a trigliceridet, il-
letve ami most már önálló rizikófak-
tornak számít a cukorbetegség. És ne 
felejtsük el a tömeggyilkost, a magas 
vérnyomást sem, ami nem egysze-
rűen csak egy mért adat, hanem egy 

komoly betegség. Javasoljuk a szabad 
levegőn mozgást, amennyi jólesik, de 
ami megerőltető, annál a szintnél áll-
jon meg, és nagyon óvatosan terhelje 
tovább. Sajnos ennél jobb tanácsot 
nem tudunk adni, se a mostani vari-
ánsok okozta Covid betegségben, se a 
poszt Covid szindrómában.
- Tehát a Covid-fertőzésen átesésnek 
olyan sok kockázata van, hogy nem jó 
stratégia azt mondani, hogy inkább 
direkt elkapom, hogy védett legyek?
- Ez semmiképpen sem jó ötlet, nem 
szabad ilyen könnyen venni. Fontos 
lenne a maszk megfelelő használata. 
Most ez csak az egészségügyben kö-
telező, de a több ezres, több tízezres 
rendezvényeken, zárt terekben, tö-
megközlekedési eszközökön nem.

Surányi P. Balázs

Helyzetkép
Az október 19-én közzétett adatok szerint a beoltottak száma 6 418 810 fő, 
közülük 6 205 327 fő a második, 3 898 566 fő a harmadik, 357 678 fő már 
a negyedik oltását is felvette. Az előző héten 11 947 új fertőzöttet igazoltak, 
ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 132 490 főre nőtt a beazonosított 
fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az 
elhunytak száma 47 798 főre emelkedett. 
A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben 
kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi 
gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová pénte-
kenként időpontfoglalással és a nélkül is lehet menni.
Már felvehető a megerősítő oltás az 
új típusú, omikron elleni Pfizer vak-
cinával is. Az oltóanyag egyadagos és 
kizárólag emlékeztető oltásra kapott 
uniós engedélyt. A megerősítő oltás a 
pénteki oltási napokon időpontfogla-
lás nélkül is felvehető.

Heti ciki
Több ez, mint ciki. Ez már fájdalmas. Szó szerint az.
A Tisza Média amúgy is maroknyi csapatának több mint fele maródi e sorok 
írásakor. Az elmúlt héten heten „nyaltuk be” a Covidot. A szerkesztő-ripor-
terek mindegyike. További két kollégánk „csak” sima légúti megbetegedés-
sel küszködik. 
A Krónikát még, úgy ahogy sikerült összehoznunk (home office és kapott 
anyagok), a Tisza TV szerdai adása azonban az október 23-ai ünnepségek 
közvetítésére korlátozódott.
De már gyógyulunk, lázasan készülünk a következő hétre.

-efel-

Emlékeztek a fiatalok

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
diákjai is megemlékeztek az 1956. október 23-ai forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről. Péntek délelőtt két 
előadást is tartottak a középiskolások, ahol a gimnázium 
tanulóinak adták elő az ünnepi műsort. A Derkovits Mű-
velődési Központ színpadán megelevenedtek a történelmi 
pillanatok, modern, zenés, látványos megemlékezéssel re-
pültek vissza a múltba a diákok. Az ünnepi műsort Olasz 
Gyula és Cseh Katalin, a gimnázium pedagógusai állítot-
ták össze.

Kacagás, kocogás, lazítás
A Tisza-Szivárvány Alapítvány megalakulása óta nagyon 
fontos feladatának tartja, hogy a Szivárvány óvodába járó 
óvodásoknak és családjaiknak tartalmas, értékorientált 
programokat szervezzen. A nagysikerű nyári Szent-Iván 
éji családi program után ősszel folytattuk a sorozatot, s 
szeptember végén a Népmese Napjához egy egész mese-
hetet, majd októberben a hagyományokkal rendelkező Ka-
cagás-Kocogás-Lazítás elnevezésű sportprogramot szer-
veztük meg.  A rendezvényekhez a Pro Filii Alapítvány 
nyújtott jelentős támogatást, melynek felhasználásával az 
óvodai gyermekcsoportok értékes könyvcsomagokhoz és 
sportszerekhez jutottak. Beszereztünk egy hangosító be-
rendezést, melynek használata fontos eszköze a kültéri 
programoknak, s nagy örömmel vették birtokba a gyere-
kek az ugrálóvárat is, melyet szintén a támogatásból vásá-
rolt alapítványunk.

Tóth Márta kuratóriumi elnök

2022. október 27. 5. � Aktuális

Kacagtak, kocogtak, lazítottak az óvodások.

Kúsztak a boldogságban.

Dr. Fónagy-Sütő Zoltán: Csak az egészségügyi intézményekben kell a maszk.



Jubilál a református énekkar
Megalakulásának 20. évfordulóját ün-
nepli idén a Tiszaújvárosi Református 
Énekkar. A jubileum alkalmából tartot-
tak koncertet a református templom-
ban. A gyönyörű akusztikát és a dalla-
mokat az újság hasábjai nem adhatják 
vissza, de a közös élményeket, emlékeket 
együtt tudják idézni az olvasóknak a kó-
rus tagjai. 

Molnár Olga 

Én 2012-ben csatlakoztam a kórushoz. 
Sorsszerű volt. A szaunában találkoztam 
az egyik kórustaggal, aki nagyon lelkesen 
beszélt az énekkarról. Ennyi elég is volt 
nekem, hogy elmenjek az egyik próbára, 
és egyből megfogott, amit ott láttam, hal-
lottam, és itt ragadtam. A lelkemnek is na-
gyon jó volt ez a kórusnyitás. Akkoriban 
volt egy kis gondom és nagyon sokat segí-
tett rajtam a társaság, a dalok és az ének-
lés. És 10 éve tart ez a barátság. Egyébként 
gyerekkorom óta nagyon fontos nekem az 
ének, a szereplés - mert konferálok is -, így 
ki tudom elégíteni a művészi hajlamaimat. 
A közönségtől kapott visszajelzések mi-
att is érdemes csinálnunk. Én csak a saját 
ismerőseimről tudok beszélni, akik kicsit 
félve jönnek ide, hogy ez egy református 
kórus, aztán nagyon lelkesen távoznak 
koncert után, mert egy élménnyel gazda-
godtak a szívhez szóló dallamok által, és 
persze a minőség, amit Juditkának, a kar-
nagyunknak köszönhetünk, ez is hozzátesz 
mindehhez.

Éles Mihályné

Én a kezdetek óta itt vagyok a kórusban. 
Nagyon szeretem a zenét, komolyzenét, 
kórusmuzsikát. Annak idején, amikor 
meghirdették az újságban, hogy várják a 
zenekedvelőket, jöttünk, rohantunk. Nagy 
hangom nincs, viszont azért a fülemmel 
hallom, amit énekelni kell, és az már maga 
nagyon jó. Gyönyörűséget okoz még a ta-
nulási folyamat is, amikor tanulunk egy-
egy új darabot, hogy elkaptam azt a hangot 
és ki tudom énekelni. Maga ez az öröm, 
hogy alkotok valamit a hangommal.  Fő-
leg zsoltárokat énekelünk, azokat kezdet-
től fogva, most azonban már becsempé-
szett Juditka újakat, német szerzők műveit, 
négyszólamú dalokat, és bizony meg kell 
vele dolgozni, de amikor készen van az 
csodálatos. Sok gyönyörűséget kapunk itt 
a kórusban. 

Olasz Szabó Mihályné 

Én 2001. március 15-e óta énekelek, tehát 
22 éve. Szeretek itt lenni, az orgona hangja 

fellelkesít, megkönnyebbülök, elfelejtem 
bajomat, bánatomat, egyszerűen jó itt len-
ni. Sokféle dalt éneklünk, mindegyiknek 
van valami szépsége. Én különösen a nép-
dalokat szeretem, de az egyházi műveket 
is szeretem énekelni. Szépek, dallamosak, 
a lélek megnyugszik tőlük, mert az ember-
nek sok baja van a családban, magával is, 
az éneklés pedig megnyugtat, megnyug-
szik az ember lelke, teste, aztán tud aludni 
békésen. 

Szutor István

Családi okai is vannak, hogy csatlakoztam 
ehhez a kórushoz, hiszen egyrészt a zene 
szeretete hozott, másrészt lelkészcsaládból 
származom, és ez az énekkar megalakulás 
úgy megfogott, hogy mindjárt be is léptem.
Mindig ötös voltam énekből, ez adott egy 
alapot, és itt próbáltam ki magam a refor-
mátus kórusban, és itt énekeltem először 
karéneket. Először basszus szólamban vol-
tam, aztán tenorba tettek, mert nagy hiány 
volt, és itt ragadtam. Sokat fejlődtem, a 
hangom, a ritmusérzékem és a kottaisme-
retem is. 

Birtalan Judit, karnagy

Csak egyházi énekek vannak a jubileumi 
koncertünk repertoárján, a 14 műből 10-
nek a zeneszerzője a férjem, Birtalan Jó-
zsef. Ő megérdemli, mert nagyon sokat tett 
ezért az egyházért és a kórusért is. Úgy ér-

zem, hogy a zene bennem van, egyszerűen 
hajt engem. Amikor nyugdíjba mehettem 
Marosvásárhelyen a filharmóniától, at-
tól féltem, hogy ha nekem nem lesz zene 
megint a kezem alatt, akkor végem lesz, de 
az Úr megsegített engem, mert jöttek a kö-
vetkező felkérések. Hívtak a marosvásár-

helyi vártemplomhoz, hogy alakítsak egy 
kórust, majd 2000-ben jöttünk Magyaror-
szágra és itt folytathattuk. Hálás vagyok 
azért, mert Varga István nagytiszteletű úr 
felkért erre a feladatra, 5 év múlva meg a 
mezőkeresztesi kamarakórust is megalapí-
tottam. 

Kórustörténet Szutor István tollából
Kórusunk helyzete speciális, és sokak által irigyelt. Karnagyunk egy Erdély-szerte 
ismert és elismert karnagy és zongoraművész Birtalan Judit, míg férje, Birtalan József 
szintén széles körben ismert zeneszerző, és karnagy volt, akinek művei a Kárpát-me-
dence egészében ismertek. Magyarországon leginkább egyházzenei feldolgozásokat 
alkotott rendkívüli szorgalommal. Ezeket a műveket kórusunk repertoárjára vette, jó-
val több, mint 100 művet tanultunk be, ezek túlnyomó részben Birtalan feldolgozások. 
2011-ben alakult énekkarunk 2006 óta egyesületi formában működik. Ez a felállás 
teszi lehetővé pályázatok benyújtását, felajánlások fogadását, vagyis a kórus aktív mű-
ködését. Anyagilag az önkormányzatnak köszönhetünk legtöbbet, de nagyon jelentős 
támogatást kapunk a református egyháztól is a próbaterem biztosításával, és az 1%-os 
felajánlások is sokat segítettek. Egyházi kórus lévén aktívan részt veszünk a gyüleke-
zet életében, de fellépünk nagy városi ünnepségeken is. Sok kitüntetéssel és szakmai 
elismeréssel is büszkélkedhetünk. Az idők során sokrétű zenei kapcsolatunk alakult 
ki számos magyarországi és erdélyi településsel, egyházzal, és énekkarral, legutóbb 
Szovátán kórusunk a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségétől aranyminősítést 
nyert. Legintenzívebb kóruskapcsolatunk a Mezőkeresztesi Kamarakórussal alakult 
ki, hiszen 15 évig Birtalan Judit ott is karnagyoskodott. Ez hozta magával az időnkénti 
közös fellépéseket is. Kórusunk a tiszaújvárosi és tiszaszederkényi társegyház tagja-
iból áll, de nyitottak voltunk és vagyunk más vallású, vagy kívülálló zenekedvelők 
irányában is. Létszámunk az idők során 30 fő körül ingadozott, az alapítók közül már 
csak nyolcan vagyunk, szerencsére a folyamatos utánpótlás mindig biztosította műkö-
dőképességünket. 

Szutor István
az énekkar elnöke

6. � Énekszó 2022. október 27.

A Tiszaújvárosi Református Énekkar.

Birtalan Judit, az énekkar szíve-lelke. A 93 éves karnagy kifogyhatatlan lendülettel veze-
ti a kórust. 

Koncert előtti pillanatok. Beéneklés, közös gyakorlás a templomkertben. A férfi szólamot 
fiatalok is erősítik. 



Október 27., csütörtök 
A szerdai adás ismétlése

9:00  Történelmi pillanatok ’56 
Összefoglaló a tiszaszederkényi és a városi ünnepség-

ről, valamint az Eötvös gimnázium színpadi műsorából.

Október 28., péntek
18:00 B4 Híradó

Október 31., hétfő
18:00 Sporthétfő, benne a Phoenix KK - SMAFC baj-

noki kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről 

November 2., szerda
18:00 Héthatár: Home office-ban? - Nyelvvizsgaköz-

pont a gimiben - Népszámlálás - Lakásvásárlás okosan 
-  Gázos gázárak 

18:15 Hétről-Hétre: Remény Klub - 20 éves a reformá-
tus kórus - A film: Begyulladva - Bajnoki  kosármérkő-

zés - Akarok egy szakállt - Színház Határok Nélkül

November 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Az egész város a játszóterük volt
Dudás Balázs filmrendező Begyul-
ladva címmel azokat a sztorikat 
írta meg forgatókönyvében, ame-
lyek vele és kortársaival történtek 
tizenéves korukban itt, Tiszaújvá-
rosban. A film forgatása egy éve 
kezdődött, és városunkban is sok 
jelenetet vettek fel.

- Kezdjük a legfontosabb kérdéssel, 
hogy áll most a film?
- Most ott tartunk - mondja Dudás 
Balázs, a film rendezője -, hogy az 
eddig leforgatott jelenetekből össze-
raktam egy közel egyórás kisjátékfil-
met. Ez igazából a történetnek csak a 
fele, ezért szeretnék belőle nagyfilmet 
csinálni. Sajnos most elfogyott min-
den forrásunk, így elkezdtük keresni 
a lehetőségeket, hogy befejezhessük 
a filmet. A Nemzeti Filmintézettől 
azt a választ kaptuk, hogy ők nem 
támogatnak olyan filmeket, amelyek 
nem a saját fejlesztéseik, úgyhogy 
más utat kellett keresnünk. Vannak 
olyan nemzetközi lehetőségek, ahol 
olyan filmek szoktak bemutatkozni, 
amelyek már nagyjából leforogtak, és 
utómunkára, forgalmazóra vagy kop-
rodukciós partnerekre van szükségük. 
Egy ilyen lehetőséget találtunk most 
Cottbusban. A fesztivál szervezői-
nek nagyon megtetszett a történet és 
az eddig leforgatott részek, úgyhogy 
meghívtak minket.
- Itt nőttél fel Tiszaújvárosban. Mik 
azok a jellemző helyek, amelyeket 
mindenképpen meg akartál mutatni a 
filmben, amelyek tizenéves korodban 
sokat jelentettek számodra?
- Tizennyolc éves koromig itt lak-
tam, és vannak olyan szívemhez nőtt 
helyek, amelyek benne is vannak a 
filmben. Például a vasúti resti, az ot-
tani kocsmába sokat járogattunk ki, 
ott volt a legolcsóbb a sör, lehetett 
biliárdozni, meg volt csocsó. A resti 
mostanra megszűnt, de hál’ istennek 
maga a terem megmaradt. Ezt újra 
berendeztük, és újra életre keltettük. 
Van egy jelenet, amit itt a restiben, 
és a vasútállomás környékén vettünk 
fel. Ami számomra még fontos volt 
elmondani, hogy kamasz koromban 
nem nagyon voltak itt szórakozási 
lehetőségek - volt egy diszkó, az is 
bezárt, meg nem is voltunk diszkóba 
járósak, így maradtak a kocsmák -, de 
mindig olyan jól feltaláltuk magun-
kat, mindig szerveztünk valami bulit, 
vagy nagyon sokat lógtunk az utcán 
haverokkal, mindig csináltunk vala-
mit. Igazából nekünk az egész város 
volt a játszóterünk.
- A főhősöd bűncselekményeket követ 
el, és igen erősen italozik. Ilyen nehéz 
volt itt felnőni?
- A főhős nem azonos velem, sőt, na-

gyon más, másról mintáztam. Benne 
vagyok valamilyen szinten én is, de 
azért ez nyilván dramatizálva van. 
Úgy indult ez a film, hogy beszélget-
tünk, sztorizgattunk a régi haverokkal, 
ezeket a beszélgetéseket felvettem, és 
nagyon sok anekdotát összegyűjtöt-
tem. Azokról az időkről is, amikor 
nem volt a haveroknak pénzük, akkor 
hogyan csempészték ki a boltból a 
piát, és amikor rájöttek, hogy ez mi-
lyen egyszerűen megoldható, akkor 
még többet kicsempésztek, eladták, és 
abból mentek bulizni. Vannak olyan 
történetek is, amik már nem fértek 
bele a forgatókönyvbe, például ami-
kor nem volt pénzük buszra, akkor 
felszálltak a gyári járatra, mintha me-
lósok lennének, és úgy jártak Debre-
cenbe. Nem voltunk anyagilag olyan 
nagyon eleresztve, de érdekes, hogy 
nem szakadtunk szét. Voltak köztünk 
olyanok is, akiknek több pénzük volt, 
meg voltak abszolút csórók is, mégis 
együtt lógtunk, együtt hülyéskedünk.
- Ha visszagondolsz tizenéves korod-
ra, mi az ami rossz volt itt, vagy mi az 
ami hiányzott nektek innen? Mi kellett 
volna, hogy jobban érezzétek magato-
kat?
- Nem éreztük rosszul magunkat. A 
filmben is ezt próbálom megmutatni, 
hogy ezek a srácok nem szomorkod-
nak, hanem jól érzik magukat, felta-
lálják magukat. Nyilván van benne 
egy olyan szál is, ami egy picit ki van 
hegyezve, hogy hogyan szereznek 
pénzt, vagy valami bizniszt akarnak 
mindig összehozni. De ők nem nyo-
morban szomorkodnak, hanem jól 
szórakoznak ezeken a történeteken, 
amikbe belesodródnak, tehát élvezik 
az egészet.
- A tizenéves kori bandából, akikkel 
együtt lógtál, mekkora része az, akik 
a főszereplőhöz hasonlóan lázadók 
voltak, mekkora része az, amelyik be-
letörődött abba, hogy itt kisvárosi me-
lós élet van és itt maradt, és mekkora 
része az, aki elment innen?

- Huszonöt évesen, amikor elkezdtem 
gyűjteni ezeket a történeteket, em-
lékszem, hogy volt, aki még otthon 
lakott, és kérdeztem, hogy mi a terv, 
mit fogsz magaddal kezdeni? Akkor 
még mindenkinek nagy tervei voltak, 
hogy majd belekezd valami üzletbe, 
tehát még senki sem, vagy legalábbis 
nagyon kevesen gondoltak arra, hogy 
mi fog várni rájuk felnőtt korukban. 
Vannak egy jó páran, akik most me-
lósok. Azt látom, hogy aki itt maradt, 
sok esetben az történt, hogy egyszer 
csak hirtelen családjuk lett. Lett egy 
barátnő, jött egy gyerek vagy terve-
zetten, vagy nem tervezetten, és ak-
kor kezdtek el felnőni, elmentek dol-
gozni, ahova tudtak. Akinek nem lett 
család, azokból van, aki Pestre ment, 
vagy külföldre. És van egy pár olyan 
is, aki elment egyetemre, és kicsit fel-
jebb került a társadalmi ranglétrán.
- Több mint tíz éve elkerültél innen 
Tiszaújvárosból. Amikor visszajöttél 
forgatni, akkor hogy láttad, nagyon 
megváltozott a város?
- Az egyik legnagyobb meglepetés 
az volt, hogy beleírtam a történetbe a 
bezárt erőmű strandot, ahova még mi 
azért néha kijártunk. Belógtunk, és ott 
lehetett iszogatni, meg focizni. Volt 
valami romantikája annak az elhagya-
tott helynek. Írtam oda egy jelenetet, 
és amikor most kimentem megnézni, 
meglepődve tapasztaltam, hogy már 
feltöltötték a medence helyét. Ez na-
gyon nehéz volt, ragaszkodtam ehhez 
a helyszínhez, nekem fontos volt ez 
a strand. A jelenetben a srácok egy 
bulit szerveznek oda, mintegy újra-
nyitják a strandot, amire aztán kijön 
a rendőrség. Ragaszkodtam ehhez a 
strandhoz, és nagyon nehéz volt még 
egy ilyet találni az országban, ami a 
hangulatában ezt az érzést hordozza. 
De például a főhős otthonát sem volt 
könnyű megtalálni. A forgatókönyv 
szerint panelházban lakik, és a lelki 
szemeim előtt nem egy felújított, le-
szigetelt ház van. Nagyon kevés régi 
kinézetű ház maradt itt a városban. A 
legtöbbet leszigetelték, befestették, 
színes kockák lettek. Nagyon nehéz 
volt találni olyan lakást is, amiben 
még a húsz évvel ezelőtti bútorok 
vannak, és úgy néz ki, mint amikor 
összeházasodtak a szülők, és azóta 
nem újítottak fel semmit. Egy olyan 
lakást kerestem, ahol érződik, hogy 
nihil van, amihez nem nyúltak hozzá 
tizenöt éve, és nagyon nehéz volt ilyet 
találni. Úgy látom, hogy itt is nagyon 
felpörgött az ingatlanpiac, és aki te-
heti, felújít, most már nagyon sokat 
fejlődött ilyen szempontból a város. 
Ezek a régi helyek eltűnnek, úgyhogy 
valószínűleg ez a film lesz az utolsó 
látlelete ennek a korszaknak.

Surányi P. Balázs

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.

2022. október 27. 7. � Kultúra

A film főszereplői köztünk élő karakterek.

Nem volt könnyű olyan lakást találni, ahol megállt az idő az ezredfordulón.



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
 

Temetői szertartások
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenszentek alkalmá-
ból az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat:
A Római Katolikus Egyház temetői szertartásai mindenszentek ünnepén:
Sajószögedi templomban szentmise   2022. november 1. 09:30 óra
Tiszaújváros katolikus templomban szentmise:  2022. november 1. 11:00 óra
Sajóörösi Köztemető:    2022. november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi Köztemető:    2022. november 1. 14:30 óra
Városi Temető (Sajószöged):   2022. november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom:   2022. november 1. 16:00 óra
A szertartások után új sírhelyek megáldása október 28-áig történő  bejelentés alapján. 
Szentmise az elhunytakért halottak napján: 2022. november 2. szerda; Sajószöged: 
17.00.; Tiszaújváros: 18.00.; Nagycsécs: november 3. csütörtök 17. 00; Sajóörös: no-
vember 4. péntek 17.00.
A közös gyászmisére elhunyt hozzátartozóikért az előző évhez hasonlóan Tiszaújvá-
rosban az irodában, a filiálisokban a sekrestyében október 28-áig van lehetőség a fel-
iratkozásra.
A Református Egyház temetői istentiszteletek:
Tiszaszederkényi református temető:     2022. november 1. 15:30 óra.
Városi Temető (Sajószöged):   2022. november 1. 17:00 óra.
A polgári szertartású megemlékezések rendje:
Városi Temető (Sajószöged):   2022. november 1. 14:00 óra.
Tiszaszederkényi református temető:    2022. november 1. 15:00 óra.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. � Közlemény 2022. október 27.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője

2022. november 2-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

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

2022. október-november

Október Helye Ideje Kinek a részére

27.                        
csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00
Minden étkező

28.                        
péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30-12.00 Minden étkező

November Helye Ideje Kinek a részére
02. 

szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

03. 
csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30-12.00 és 

13.00-16.00
Minden gimnáziumban 

étkező
07. 

hétfő
Őszirózsa Idősek Klub 7.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon

Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők
08. 

kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30-9.00 Bölcsődés gyerek és al-
kalmazott befizetés

09. 
szerda

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita,Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-

mek és alkalmazott 

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

10. 
csütörtök

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

14. 
hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

15. 
kedd

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

16. 
szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)
8.00-12.00 

és 
13.00-15.00

Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
17. 

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

21.                          
hétfő

Kazinczy-ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

kezés megrendelés

23. 
szerda

Kazinczy-ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 13.00-

16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

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

befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)
8.00-12.00 

és 
13.00-15.00

Szociális étkezők

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

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

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév 
1.félévére a TISZAÚJVÁROSI LAKÓ-
HELLYEL RENDELKEZŐ FIATALOK 
TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, 
AKIK MAGYARORSZÁG ÁLLAMI-
LAG ELISMERT FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYÉNEK NAPPALI TAGO-
ZATOS HALLGATÓI 
Pályázati célok:
A pályázati felhívás feltételeinek megfe-
lelő pályázók számára tanulmányi ösztön-
díj biztosítása - a pályázati feltételekben 
közölt tanulmányi eredménytől függően 
- a 2022/2023-as tanév 1. félévére.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi lakóhely,
• nappali tagozatos hallgató Magyaror-
szág államilag elismert felsőoktatási in-
tézményében,
• első diploma megszerzésére irányuló ta-
nulmányokat folytat:
- alapképzésben (BA, BSc), vagy 
- mesterképzésben (MA, MSc), vagy
- osztatlan képzésben, vagy
- doktori iskolai képzésben,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 
2021/2022-es tanév 2. félévében, melyet 
a felsőoktatási intézmény hitelesített,
• a pályázati adatlapra az adott félév hite-
lesített átlagait írja, több félévre vonatko-
zó görgetett, kumulált átlagokat a kurató-
rium nem vesz figyelembe, 

• egy hallgató csak egy pályázati adatla-
pot nyújthat be,

a pályázati adatlaphoz csatolja a kötele-
zően beadandó mellékleteket:
- hitelesített hallgatói jogviszony-igazo-
lás eredeti példánya a 2022/2023 tanév 1. 
félévére
- hitelesített teljesítési igazolás eredeti 
példánya a 2021/2022-es tanév 2. félévé-
nek hivatalosan lezárt tanulmányi átlaga-
iról, adatkezelési hozzájárulási nyilatko-
zat.

A pályázati kiírás, a pályázati adatlap és 
az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból.
Pályázat beérkezési határideje: 
2022. november 21. (hétfő).

Beküldés:
- Elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu 
e-mail címre kell elküldeni, vagy a
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal elő-
terében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődo-
bozba zárt borítékban a hitelesített eredeti 
mellékletekkel lehet benyújtani.
A kuratórium írásban értesíti döntéséről a 
pályázókat.

a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány Kuratóriuma

Ösztöndíjpályázat

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 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

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).

Köszönet az 1%-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkánkat.
A 2021-ben kapott 277.706 Ft támogatást közalapítványunk tanulmányi ösztöndíjak 
kifizetésére, valamint működési költségre fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány Kuratóriuma

2022. október 27. 9. � Közlemény



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.

Napsugár Horgászbolt 
Utalványok érvényessége!

Megkérjük azokat a vásárlókat, akik 
üzletünkben való vásárlásra vonatkozó 
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL rendel-
keznek, hogy 2022. október 29-ig az 
utalványaikat vásárolják le. 

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
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 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

- 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.

Leesésgátlós gyermekágy eladó 
Méret: 145 x 80 cm. Irányár: 22.000 Ft.
Érd.: 06-30/990-5650

Alsó tagozatos gyermek korrepetálását 
és/vagy felügyeletét max. 4 órában vál-
lalom.
Érd.: 06-30/574-3741

Ruszin étel és kultúra
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden érdeklő-
dőt, különösen a Tiszaújvárosban élő kárpátaljaiakat 2022. november 5-én (szombat) 
17,00 órai kezdettel, a Nádas Csárdában tartandó Ruszin Gasztro-kulturális rendez-
vényre. Jelentkezni lehet a 06-70/314-5938-as telefonszámon 2022. november 3-ig. 

Tudlik Ferencné 
elnök

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. 

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 

2022. október 31-én és 2022. november 1-jén nem 
változik. A hulladékot változatlanul a korábbi megszo-

kott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a 
szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek 

kihelyezni.

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén ta-
lálható hulladékudvarok és ügyfélszolgálati irodák 
2022. október 31-én és 2022. november 1-jén zárva 

tartanak. 

A hulladékudvarok, ügyfélszolgálati irodák nyitvatar-
tásával kapcsolatban és további információkért kérjük, 

látogassanak el weboldalunkra.

BMH Nonprofit Kft.
Elérhetőségeink:

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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A Sportcentrum eseményei

Október 27. (csütörtök) 
Asztalitenisz
09.00 Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő 
          Edzőterem
Labdarúgás
14.00- 16.00 Intézményi Bozsik U13 csapatoknak
              Műfüves pályák

Október 28. (péntek) 
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- SMAFC
U20 csapatok bajnoki mérkőzése   Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - SMAFC
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése    Játékcsarnok

Október 30. (vasárnap) 
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére
      Műfüves pálya, Füves pálya

Október 30 - november 2.
Röplabda
U17 magyar leány válogatott edzőtábora
       Játékcsarnok

Ennél csak eggyel van lejjebb
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB 
III Keleti csoportjának 14. forduló-
jában a Jászberény együttesét látta 
vendégül a Termálfürdő FC Tisza-
újváros. A tipikus egygólos mérkő-
zést a vendégek nyerték, így a sár-
ga-kékek még nehezebb helyzetbe 
kerültek, ugyanis továbbra is kieső 
helyen állnak.

Igazi 6 pontos mérkőzésnek lett be-
harangozva a játéknap előtt 18. Ti-
szaújváros és az egy hellyel mögötte 
álló Jászberény csatája. Az újvárosiak 
két nyeretlen, a vendégek három ve-
retlen találkozó után vághattak neki 
a mérkőzésnek. Az első félidő első 
negyedórájában nem igazán lehetett 
veszélyes helyzeteket feljegyezni, 
Egy-egy lehetőség ugyan akadt, de a 
gól akkor még váratott magára. Nem 
sokáig, hiszen a 25. percben előny-
be került a Jászberény. Borics lövését 
Tóth még kitenyerelte, ám a labda 
Lami elé került, aki lövés helyett rö-
viden Varjas elé tálalt, aki 6 méterről 
laposan a hálóba lőtt, 0-1. A hazaiak 
pontatlanul futballoztak és játékuk-
ban nem volt meg az átütőerő.
A második játékrész legnagyobb 
helyzetét az 55. percben puskázta el 
a hazai alakulat. Lőrincz 27 méterről 
elvégzett szabadrúgását Menczeles 
nagyot vetődve ütötte szögletre. A 
hátralévő időszakban eseménytelenül 
teltek a percek, egyik oldalon sem 
akadt helyzet. A házigazdák nagyon 
akartak, de ennek nyögés lett a vége. 
A Jászberény megérdemelten szerez-
te meg 1-0-s győzelmével a 3 pontot. 
A Tiszaújváros 11 pontjával immár a 
19. helyen áll és egyre nehezebb hely-

zetbe kerül. Vitelki Zoltán tanítványai 
legközelebb október 30-án, vasárnap 
az újonc, de a bajnokságban 5. helyen 
álló Körösladány vendégeként lépnek 
pályára.

Tiszaújváros - Jászberény
0-1 (0-1)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Sándor.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bocsi, Tóth 
B., Jacsó (Kundrák), Gelsi, Bussy, 
Vitelki (Páll), Tóth S. (Géringer L.), 
Lőrincz, Nagy D. (Erős), Valkay. 
Edző: Vitelki Zoltán.

Jászberényi FC: Menczeles - Ludasi, 
Remili (Nagy Sz.), Szőllősi (Palcsó), 
Borics, Lami, Varjas, Sárossy, László, 
Kurunczi, Horváth A. Edző: Lakatos 
Béla.

Vitelki Zoltán: Tudtuk, hogy meg kell 
nyerni ezt a meccset, mert tisztában 

volt mindenki a találkozó fontosságá-
val. Sajnos mindig hendikeppel indu-
lunk, sikerül az ellenfélnek egy olyan 
gólt rúgnia, ami után nagyon nehéz 
felállni. Most is hátrányba kerültünk 
és próbáltunk nyomni, játszani a já-
tékunkat, de a korábbi hibáink most 
is kiütköztek. Bízok benne, hogy 
mindenki magában keresi a hibát. Jó 
volna, ha egy mérkőzésen mi tudnánk 
vezetni, ha pedig ez nem következne 
be, akkor legyen bennünk annyi tar-
tás, hogy meg tudjuk fordítani a mecs-
cset. 

Lakatos Béla: Immár négy találko-
zó óta tart a veretlenségi sorozatunk, 
mely alatt 8 pontot gyűjtöttünk. Ez-
zel a győzelemmel elmondható, 
hogy igyekszünk kijönni a gödörből. 
Az első félidőben három helyzetből 
egyet értékesítettünk. Célunk, hogy 
minél gyorsabban elmozduljunk a ki-
esőzónából.

Le a kalappal a Phoenix előtt
KOSÁRLABDA. Kevés eséllyel fu-
tott neki első mérkőzésének a Phoe-
nix a Hepp-kupában. A hazai talál-
kozón betegségek és sérülések miatt 
mindössze nyolc játékossal tudott 
kiállni a Phoenix, ennek ellenére 
kemény csatára kényszerítette, vé-
gül legyőzte a Piros csoport ötödik 
pozíciójában állomásozó DEAC 
U23 csapatát.

Phoenix KK - DEAC U23
85-82 

(21-20, 17-19, 20-21, 27-22)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Steve Rosemond (32/12), Bán Ti-
bor (12/6), Lakatos Péter (18), Victor 
Kelechi (5), Gaál Bence (11/9). Csere: 
Czimer László Adrián (-), Taskó István 
(-), Kovács Zoltán (7). 
Vezetőedző: Lekli József.
A Phoenix kezdett jobban, Rosemond 
duplájával és Gaál triplájával gyorsan 
mérhető előnyhöz jutott. A debrece-
niek felzárkóztak, de Lakatos nyolc 
pontja, Rosemond, Bán és Kelechi ta-
lálatai megtartották az előnyt az első 
negyed végére.
Kevésbé volt biztató a második etap. 
A DEAC fordításával indult a sza-
kasz, amit a Rosemond-Bán-Kovács 
trió ellensúlyozott ugyan a játékrész 
közepén, de a félidő hajrájában ismét 
a vendégek akarata érvényesült. La-
katos ekkor négy fontos büntetődo-
bást érvényesített, így nem léphetett 
el jelentősen az ellenfél, és a második 
félidőre is nyílt maradt a küzdelem.
A harmadik felvonás közepéig fej-

fej mellett haladt a két csapat, ekkor 
azonban újabb mélypontra került a 
Phoenix. A DEAC eljutott a nyolc-
pontos előnyig is, ám a leginkább 
Rosemond találataira támaszkodó 
Tiszaújváros kilendült a kátyúból, és 
visszajött a mérkőzésbe.
A küzdelmes és feszültségekkel teli 
negyedik etapban javarészt a DEAC 
fölénye érvényesült, a negyed derekán 
az ötpontos előnyt is elérte a hajdúsá-
gi együttes. A tiszaújvárosi fiúk azon-
ban szívósan küzdöttek, Rosemond, 
Lakatos, Gaál, Kovács is eredményes 
volt, így a hetedik percben rövid idő-
re ismét átvette a vezetést. Rosemond 
kipontozódása okozott némi zavart 
a sorokban, az előny újfent a Debre-
cenhez került, ám a végjátékban Gaál 
újabb távolijával fordított, majd Bán 
triplája és magabiztos büntetői bizto-
sították be a győzelmet.

Lekli József: Gratulálok a csapatom-
nak! Óriási küzdőszellemről tettek 
tanúbizonyságot, hiszen megvertünk 
egy olyan csapatot a Hepp-kupában, 
amely a Piros csoportban sorra veri az 
ellenfeleit, és nagyon jól teljesít. Nem 
felejthetjük el persze azt sem, hogy a 
Debrecen soraiból négy meghatáro-
zó játékos is hiányzott most, de így 
is nagyon büszke vagyok a srácokra. 
A szezonban most dobtunk először 
nyolcvanöt pontot élesben, és ez na-
gyon jó jel. Egy negatívumot tudok 
csak kiemelni az egész mérkőzésre 
vonatkozóan: ez a támadólepattanó. 
Tizennyolc támadólepattanót szedett 
ez a csapat ellenünk, és dobott belőle 
huszonkét pontot. Ez tehát negatívum, 
de minden mást tekintve le a kalappal 
a srácok előtt, mert tényleg beletették 
a munkát, óriásit küzdöttek, és még 
egyszer gratulálok nekik.

Lehmann és Kovács 
Európa élén

TRIATLON. Európa élén a tiszaújvárosi triatlonisták. Az 
Európai Triatlon Szövetség múlt héten közzétett ranglistái 
szerint a felnőtteknél Lehmann Csongor az Európa-kupa 
versenysorozat győztese, s ugyanezzel a címmel büszkél-
kedhet Kovács Gyula a juniorok mezőnyében, míg Kiss 
Gergely az U23 harmadik helyezettje.

Hétből hatodikok
TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club (TTC) versenyzői 
egy győzelemmel és öt vereséggel zárták az őszi fordulót.
Eredmények: TTC -  MIVAS  4:5, Rudabánya - TTC 4:5, 
Fehérgyarmat - TTC 9:0, DEAC-DSC - Miskolc - TTC 
6:3, Bibic TC Nyíregyháza  - TTC 5:4, MEAFC - TTC 8:1
Az őszi és a tavaszi eredmények összesítésével a 2022. 
évi bajnokságban a 7 csapat közül a 6. helyen végzett a ti-
szaújvárosi egyesület. A csapat játékosai: Gyuris Norbert, 
Nemes Nándor, Szentandrássy László, Prókai Pál, Fehér 
Péter, Kórik László, Szombati Gábor, Kassai Balázs és 
Fülöp Kende.

Dobogósok a tatamin
KARATE. Miskolcon rendezték meg a 16. Avas kupa 
meghívásos nemzetközi karatebajnokságot, melyre 820 
fölötti nevezés érkezett, ami rekordnak számít. 
A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 8 verseny-
zővel képviseltette magát és szinte mindenki felállhatott a 
dobogóra a nehéz versenyen.
Eredmények: Andó Álmos Bence - szivacs kumite 3. hely, 
Hegedűs Bendegúz Mihály - szivacs kumite 3. hely, Jenei 
Bálint - kata 3. hely, Gyürky Eszter - kata 5. hely, Kurucz 
Hanna - kata kadett 3. hely, junior 5. hely, Grenczer Áron 
- kata 3. hely, Tóth Imre - kata 1. hely.

2022. október 27. 11. � Sport

Alsó sor balról: Andó Álmos Bence, Hegedűs Bendegúz Mi-
hály, Stumpf Fruzsina, Jenei Bálint. Hátsó sor balról: Kuj-
bus Annabella edző, Kurucz Hanna, Gyürky Eszter, Grenczel 
Áron, Tóth Imre, Oláh Sándor bíró.

Steve Rosemond ismét remekelt, 32 ponttal a csapat legeredményesebbje lett.

A kép csalóka, ezt a lövést is hárította a jászberényi kapus.
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