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Együtt ünnepelt a város advent első vasárnapján és az első gyertya is meggyúlt Tiszaújváros adventi koszorú-
ján. A gyerekek korcsolyáztak, míg a felnőttek a pálya szélén forralt bort, teát ittak. A Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ nyugdíjas klubja és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szeretetvendégséget tartott, 
kosarakból kínálták az édes- és sós süteményeket az ünneplőknek. Képriportunk a 12. oldalon.

Támogatás 
áramra, gázra 

és tűzifára
/3. oldal

Plusz 35 millió 
áramdíjra

/4. oldal 

Kiss Gergely 
ezüstérmes

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő Kiss 
Gergely fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szerzett 
az Abu-Dhabiban megrendezett U23-as triatlon világ-
bajnokságon.
A 21 esztendős Kiss Gergely bravúros teljesítményével 
folytatta a tiszaújvárosiak U23-as világbajnokságokon 
elért remek szériáját, Lehmann Csongor 2019-es ezüst-, 
és 2021-es aranyérme mellett tovább gyarapította a klub 
vb-érem kollekcióját. 
- Nagyon jó érzést jelentett közösen megélni ezt a si-
kert, a világbajnoki ezüstöt. Összességében magasan 
felülmúltam az elvárásaimat ebben a szezonban. Úgy 
érzem, már bátrabb tervekkel vághatok neki a követ-
kező szezonra való felkészülésnek, természetesen egy 
kis pihenés után - nyilatkozta az újdonsült világbajnoki 
ezüstérmes. Részletek a 10. oldalon.

Közvetlen buszjárat 
Budapestre

A lakosság igényeit figyelembe véve a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai már hosszú ideje keresték annak 
a lehetőségét, hogy újra közvetlen autóbuszjárat indul-
hasson Tiszaújvárosból Budapestre, miután 2020 végén 
a Volánbusz Zrt. megszüntette a menetrendszerinti já-
ratát.
Valamennyien egyetértettünk abban, hogy egy ilyen 
közvetlen járat nagy segítséget jelent, kényelmes és 
kulturált utazási lehetőséget biztosít az utazóközön-
ségnek korosztálytól függetlenül. Mivel a helyközi 
autóbuszjáratok és a helyközi vasúti közlekedés az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium felelősségi 
körébe tartoznak, melyek változtatására a helyi ön-
kormányzatoknak nincsen ráhatása, ezért a Pénzügyi, 
Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály munkatársai 
alternatív megoldást kerestek a probléma orvoslása ér-
dekében. Egy lakossági bejelentés alapján értesültek a 
Trans-Tour 90 Kft. által Beregsurány-Polgár-Budapest 
útvonalon üzemeltetett rendszeres autóbuszjáratról. A 
cég vezetőivel és az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériummal folytatott egyeztetéseknek köszönhető-
en az említett járat 2022. december 12-től Tiszaújváros 
érintésével közlekedik. 

Dr. Fülöp György 
polgármester

A menetrend lapunk 9. oldalán.

Gazdaságos és barátságos
Zsúfolásig megtelt Városháztér fo-
gadott advent első vasárnapján. 
Évek óta először éreztem azt az ün-
nepi hangulatot, amit gyermekként 
annyira szerettem. Nagy szerepe 
volt ebben az idén először felállított 
plasztik korcsolyapályának. 

Régi-régi, ügyetlen koris énemre visz-
szagondolva még nem vettem a bátor-
ságot, hogy magam is felfedezzem a 
pályát. A vidáman körözgető gyerme-
kek és szüleik láttán azért furdalt a kí-
váncsiság: Vajon milyen lehet?
- Először vagyunk itt a kislányommal 
- kezdte élménybeszámolóját Szabó 
Anett. - Mi nagyon élvezzük, kikap-
csolódásnak kitűnő. Nyilván nem 
lehet összehasonlítani az igazi jég- pályával, de arra szerintem tökéletes, 

hogy a gyerekek ismerkedjenek a kor-
csolyázással, és arra is, hogy jól érez-
zék magukat. Biztosan jövünk még.
Horváth Sándor ugyancsak a kislá-
nyával érkezett, ők már harmadszor 
tértek vissza a pályára a múlt pénteki 
nyitás óta.
- Amint látja, sokan vannak lent, a 
gyereknek is nagyon tetszik, és ez a 
lényeg - mondta Sándor. - Gyanítom, 
hogy nem a felnőtteknek készítették 
ezt a pályát, de minden bizonnyal így 
is elérte a célját. Nagy előnye, hogy 
nem kerül semmibe kipróbálni, és 
nem kell Miskolcra vagy Debrecenbe 

elutazni, ha ilyesfajta szórakozásra 
vágyik az ember. A jelenlegi gazda-
sági helyzetben szerintem nincs ennél 
barátságosabb és jobb megoldás az 
ünnepi hangulat fokozására.
- Remek volt, nagyon jól éreztük ma-
gunkat - mesélte Farkas Bettina, aki 
két gyermekével először próbálta ki 
a pályát. - Természetesen nem olyan, 
mint egy igazi pálya, de egy laza szó-
rakozásra együtt a kicsikkel minden-
képpen megfelelő. Kikapcsolódunk, 
együtt vagyunk, ez a fontos. Nem 
utoljára voltunk itt, mert a gyerekek-
nek nagyon tetszik.

Ördögh IstvánNem olyan, mint az igazi, de csúszik.

A pályát elsősorban a gyerekek használják. 



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja  11.28. és 12.04. kö-
zött: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 7.00, szom-
bat 18.00. Vasárnapi szentmise, gyermekmise 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.
November 28-ától december 23-áig a hétköznapi szent-
misék reggel 7.00-kor kezdődnek, kivétel a lelki gya-
korlat napjai, december 9, 10. Ebben az időszakban es-
ti szentmise csak szombaton lesz.
December 8., Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. 
Adventi lelkigyakorlat december 9-10, 17.00-tól gyón-
tatás, 18.00-tól szentmise. December 10-én 17.00-tól az 
„Erőtér” előadássorozat következő előadása. Az előa-
dást és a lelkigyakorlatos szentmiséket Füleczki István 
teológiai tanár tartja.
Görögkatolikus
Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.15 Szent Li-
turgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.15 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Hétfőn 17.00 vecsernye. Kedden (Szent 
Miklós püspök ünnepe): 17.00 Szent Liturgia.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros: 
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra, Úrnapi istentisztelet: 
vasárnap 11.00 óra, Gyermek-istentisztelet: vasárnap 
11.00 óra, Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Kalmár attila 
53 éves korában elhunyt.

Temetése 2022. december 9-én, pénteken  11 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik
Berta istván

 temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám 

FeKete Károlyné (szül.: Kapitány eszter) 
életének 79. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése 2022. december 3-án (szombat) 11 órakor 

lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, 

hogy a szeretett gyermek, szerető férj és édesapa 
Baranyai JózseF 

 életének 60. évében hirtelen elhunyt.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

FáBri imre
életének 88. évében elhunyt.

Temetése 2022. december 09-én, pénteken 12 óra 30 
perckor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

luKács Gyuláné

szül.: Kiss erzséBet
„Oh a sír sok mindent elfed,
Bút, örömet, fényt, szerelmet;

De ki gyermekét szerette,
Gondját sír el nem temette.”

/Gyulai Pál/
Fájó szívvel emlékezünk halálod első évfordulójára

                    Édesanyád, gyermekeid és unokáid
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Mese
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk decem-
beri sorozatunkat. 
A megfejtéseket november 29-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.



Támogatás áramra, gázra és tűzifára
December elsejétől új szociális alapú tá-
mogatási formákat vezet be Tiszaújvá-
ros önkormányzata. A képviselő-testü-
let döntése szerint a villamos energia és 
a földgázenergia kedvezményes tarifa 
feletti (piaci, versenypiaci) árának kifi-
zetéséhez, valamint tűzifa vásárlásához 
igényelhetnek támogatást a rászorulók. 

Az energia-veszélyhelyzet júliusi meg-
hirdetésével véget ért a hatósági árszabás 
Magyarországon, ennek következtében 
2022. augusztus elsejétől a lakossági át-
lagfogyasztás mértékéig biztosítja a kor-
mány az olcsóbb díjazást, ami a villa-
mos energiánál 210 kilowattóra/hó, 2523 
kilowattóra/év, a földgáznál pedig 144 
köbméter/hó, 1729 köbméter/év, míg az 
e fölötti részre már a piaci ár érvényes. A 
kedvezményes tarifa 2022. augusztus 1. és 
2023. július 31. között biztosított. 
A drasztikus energia áremelkedés, vala-
mint a magas infláció és a gazdasági re-
cesszió a lakosság elszegényedését ered-
ményezheti, ezért szükségessé vált a város 
szociális ellátórendszerének felülvizsgála-
ta és a támogatási rendszer kibővítése.
Tiszaújváros önkormányzata lehetősége-
ihez mérten szeretné enyhíteni a kedve-
zőtlen gazdasági helyzet okozta nehézsé-
geket, segíteni a veszélyhelyzet ideje alatt 
anyagi és szociális problémákkal szembe-
sülő személyeket, családokat. Ennek érde-
kében a szociális ellátórendszer keretében 
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az idősza-
kosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő lakosok részére - a 2022. december 
1-től 2023. július 31-ig terjedő időszakban 
- a rendkívüli települési támogatáson be-
lül új jogcímként az eseti villamos energia 
díj-támogatást, földgázenergia díjtámoga-

tást, valamint a tűzifa vásárlásához nyúj-
tott támogatást vezet be. A cél az, hogy 
a normativitás elve mentén bevezetett tá-
mogatások hatékony és gyors segítséget 
jelentsenek a megemelkedett villamos 
energia- és földgázenergia díjat fizetők, 
valamint a tűzifát vásárlók számára.
A támogatások jogosultsági értékhatárát 
az elmúlt időszakban bekövetkezett nyug-
díj- és béremelésekre tekintettel, egyedül 
élő, vagy egyedülálló kérelmező esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-ában (142.500 Ft), csa-
ládos kérelmező esetén az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
460%-ában (131.500 Ft) határozták meg. 
A villamos energia- és földgázenergia díj-
támogatás ugyanazon lakásra, vagy lakó-
házra csak egy jogosultnak egy alkalom-
mal és egy felhasználási hely tekintetében 
állapítható meg. Kivéve az egy lakóház-
ban élő azon személyeket, családokat, 
akik külön-külön mérőórával rendelkez-
nek és a fogyasztási helyről a szolgáltató 
által kiállított dokumentummal igazolják, 
hogy az éves fogyasztásként meghatáro-
zott időszak (2022. augusztus 1. és 2023. 
július 31. között) legalább egy hónapjában 
a villamos energiát lakossági piaci áron, 
míg a földgázt versenypiaci költségeket 
tükröző áron vételezte.
A tűzifa vásárlásának támogatásánál  a 
2022. június 1. és 2023. május 31. közötti 
időszakban kiállított számlával szükséges 
igazolni a tűzifa megvásárlását. A tűzifa 
vásárlásához nyújtott támogatás ugyana-
zon személynek egy ingatlanon és ugyan-
azon lakóházra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakóházban élő 
személyek és családok számától. A tűzifa 
vásárlásához nyújtott támogatás és a föld-
gázenergia díjtámogatás, valamint a tárgy-
év január, február és december hónapjában 

természetbeni ellátásként nyújtott tüzelő-
segély együttesen nem állapítható meg. 
A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás 
esetében fatüzelésre alkalmas fűtőberen-
dezéssel kell rendelkeznie a támogatással 
érintett lakóháznak, melyről a kérelem 
beadásakor az igénylőnek nyilatkozatot 
kell tennie. A fűtőberendezés meglétét a 
Tiszaújvárosi Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat környezettanulmány útján elle-
nőrizheti. 
A villamos energia díjtámogatás összege 
a kérelmező által a hivatal felé benyújtott 
- az egyetemes szolgáltató által kiállított 
- számlában szereplő, a villamos energiát 
lakossági piaci áron történő igénybevétel 
összege, de legfeljebb havi 5.000 Ft, fel-
szorozva a kérelem beadásától függő hó-
napok számával, de legfeljebb 8 hónappal, 
vagyis maximum 40.000 Ft.
A földgázenergia díjtámogatás összege a 
kérelmező által a hivatal felé benyújtott 

- az egyetemes szolgáltató által kiállított 
- számlában szereplő, a földgáz verseny-
piaci költségeket tükröző áron történő 
igénybevételének összege, de legfeljebb 
havi 15.000 Ft, felszorozva a kérelem be-
nyújtásától függő hónapok számával, azaz 
maximum 120.000 Ft. A villamos energia- 
és földgázenergia díjtámogatás együttesen 
is igényelhető. 
Földgázenergia díjtámogatásra nem jo-
gosult az a személy, aki számára tűzifa 
megvásárlását segítő támogatást, valamint 
tárgyév január, február és december hó-
napjainak egyikében természetbeni ellá-
tás formájában tüzelősegélyt állapítottak 
meg.
A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás 
összege a kérelmező által, a meghatáro-
zott időszakban kiállított számlákon (több 
számla is becsatolható) szereplő kifizetett 
összeg, de legfeljebb 120.000 Ft. 

f.l.

Zárva lesz a Derkó és a hivatal
Újabb energiamegtakarítást ered-
ményező intézkedésekről határo-
zott városunk képviselő-testülete. 
December 2-től 2023. február 28-ig 
zárva lesz a Derkovits Művelődési 
Központ, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban pedig meghosz-
szabbítják az eredetileg is tervezett 
igazgatási szünetet.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár (TMKK) igazgatója - át-
tekintve a szakmai munkatervet, fi-
gyelemmel a kötelezően ellátandó ön-
kormányzati kulturális szolgáltatásra 
- a költségtakarékosság jegyében kez-
deményezte, hogy a Derkovits Műve-
lődési Központ 2022. december 2-től 
2023. február 28-ig zárjon be.
Az indoklás szerint - mellyel a testü-
let egyetértett - a decemberi felada-
tok nagyrészt az Adventi hangolódás 
programsorozathoz, illetve a város 
két településrészének karácsonyi ün-
nepségéhez köthetők, amelyek kültéri 
rendezvények. A januári kultúra ün-
nepe alkalmából tervezett programok 
pedig az energiakrízis okozta hely-
zethez történő igazítással (színházi 
előadás helyett pódiumműsor), meg-
rendezhetők az intézmény más épüle-
teiben. A februári, elsősorban külsős 
intézmények által szervezett progra-
mok esetében (iskolai farsangok, Eöt-
vös bál) szükséges új helyszínt talál-
niuk a szervezőknek.
A művelődési központ művészeti 
közösségeinek foglalkozásai és az 
egyéb rendszeres összejövetelek a 
Széchenyi úti próbateremben, a Ti-
szaszederkényi Művelődési Házban, 

illetve a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár előadótermében bonyolíthatók le. 
A művelődési központban dolgozó 
művelődésszervezők, adminisztra-
tív és gazdasági dolgozók, illetve az 
igazgató és helyettese a napi felada-
tok ellátását az intézmény más telep-
helyein, illetve egyéb önkormányzati 
épületben végzik majd.
Az átmeneti bezárással az 1948 m2 
alapterületű épület 3 havi, közel 80 
millió forintos fűtési költsége jelentős 
költségmegtakarítást jelent az önkor-
mányzat számára.
Az energiaárak elszabadulása miatt a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
energiaköltségei is jelentősen meg-
nőttek, a távhőnél például tizenötszö-
rös az emelkedés. A közműköltségek 
ellensúlyozására a téli igazgatási 
szünet tervezett időtartamának meg-
hosszabbításáról határozott a képvi-
selő-testület. 

Az igazgatási szünet időtartama a ha-
tályos kormányrendelet szerint télen 
legfeljebb két egybefüggő naptári hét 
lehet, amely a január 1-jét közvetle-
nül követő vasárnapig tarthat.
A rendeletmódosítás szerint a hivatal 
2022. december 23-tól 2023. január 
8-ig lesz zárva. Ez összességében - az 
ünnepnapokkal, hétvégékkel együtt - 
17 nap, melytől jelentős energia- és 
költségmegtakarítás várható.
 Az igazgatási szünet alatt a hivatal 
zárva lesz ugyan, de a halaszthatatlan 
ügyek (főleg anyakönyvi ügyek) inté-
zésére ügyelet működik majd.
A határozat kitér arra is, hogy az igaz-
gatási szünetről és az ügyelet rend-
jéről a lakosságot az önkormányzat 
honlapján és a helyi médiában tájé-
koztatni szükséges, hogy az ügyfelek 
időben fel tudjanak készülni a munka-
rendváltozásra. 

f.l.

Közel a lakossághoz
Nagyné Kántor Judit nyugdíjba vonulása miatt az ön-
kormányzat pályázatot írt ki a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet főigazgatói posztjára. A munkakörre 
egy jelentkező volt, Dr. Papp Miklós, akit a képvise-
lő-testület egyhangú szavazással alkalmasnak talált a 
feladat ellátására.

- A szakmai pályafutásom há-
rom párhuzamos szálon futott, 
ortopéd sebészként dolgoz-
tam a miskolci megyei kór-
házban 34 évet, lépegettem 
felfelé a lépcsőfokokon, hat 
évig az osztály vezetője vol-
tam. Ezzel párhuzamosan tu-
dományos munkát végeztem, 
először PHD majd Methabil 
képesítést szereztem, illetve a 
Miskolci Egyetem egészségügyi karán 1992-től oktatok, 
bátran kijelenthetjük, hogy a megyében dolgozó összes 
gyógytornászt már oktattam. Ebben az átmeneti, bizony-
talan időszakban mindenféleképpen a legfontosabb, hogy 
a szakrendelő itt működjön, az integritását meg tudjuk 
őrizni. Abban az esetben, ha lehetőségünk van rá, akkor 
nagyon szép terveink vannak, amit remélem, meg tudunk 
valósítani. Azokat az ellátási formákat szeretném erősí-
teni, amik nemcsak itt, hanem országosan nehezen elér-
hetők. Illetve a megelőzésre helyezném a hangsúlyt, ami 
összhangban áll a szakmapolitikai elképzelésekkel, tehát 
a lakosság közeli ellátás elveivel. Én bízom abban, hogy 
lesz rá lehetőségünk, hogy a terveinket megvalósítsuk - 
mondta „szűzbeszédében” Dr. Papp Miklós. 
A főigazgatói kinevezés 2022. december 28-ától határo-
zatlan ideig szól.
A testület egyhangúlag döntött a rendelőintézet gazdasági 
igazgatói munkakörének betöltéséről is, Görömbei Eme-
sét bízva meg a feladattal, aki korábban is ebben a munka-
körben dolgozott.
És még egy egészségügyi fejlemény, Dr. Kébel Zsolt há-
ziorvosi praxisát a jövőben Dr. Marosi Gyula háziorvos 
veszi át.
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Dr. Papp Miklós 2023. február 28-ig zárva tart a művelődéi központ.

Tűzifavásárláshoz maximum 120 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat.



Kétarcú volt a gombaszezon
Beköszöntött a december, és újra el-
érkezett az idő a számvetésre, azaz 
hogy mérlegre tegyük az idei gom-
baszezont a Tiszaújvárosi Krónika 
hasábjain. A tapasztalt gombászok 
persze tudják, hogy a hideg bekö-
szöntével is lehet gombát találni.

Még kitart a lilatönkű pereszke, és ha 
szerencsénk lesz, akkor egész decem-
berben találkozhatunk környékünk 
legkedveltebb gombájával. Sőt, a téli 
„szezon” első hírnöke, a téli fülőke is 
szedhető, amelyből az elmúlt vasár-
nap másfél kilót hoztak be a gomba-
szakellenőri helyiségbe. Keressük a 
téli fülőkét, hiszen gyógygomba és 
könnyű felismerni. Enyhébb téli na-
pokon még találkozhatunk a judás-
fülgombával is, amelyet megint csak 
gyógygombaként tartunk számon.
Ha egy szóval szeretném jellemez-
ni az idei szezont, akkor ez a szó az 
lenne, hogy „kétarcú”. Alapvetően 
úgy indult, mint a tavalyi, azaz kevés 
téli és tavaszi csapadékkal. Mindezek 
ellenére kirajzottak a gombaszedők, 
és ellenőriztettek kucsmagombákat, 
májusi pereszkét, sárga gévagombát 
és egy-két csiperkét. A kerti mun-
kák megindulását a tövisaljagomba 
forgalma szokta jelenteni, hiszen ta-
vasszal a kerti gyümölcsösök, első-
sorban a barack- és szilvafák kedvelt 
partnere ez a faj. A nyárra mindenki 
emlékszik: perzselő hőség, aszály és 
semmi csapadék. A tavalyi szárazsá-
got az idei minden viszonylatban fe-
lülmúlta. Még a szokásos nyári ziva-
tarok is elmaradtak, így a klasszikus 
nyári fajok, a tinóruk, a vargányák, 
a rókagombák és a galócák közül 
egyiket sem lehetett megtalálni. Aki 
gombázni ment, az legalább sétált 
egy jót. Meglepő módon volt érdeklő-
dő a gombaszakellenőrnél, és kivétel 
nélkül mindenki azt kérdezte, hogy 
hol lehet gombát szedni.  „A Dunán-
túlon!” - válaszoltam készségesen, 
ugyanis nemcsak a legelőink, hanem 
még a Bükk és a Zemplén is teljesen 
felperzselődött. Én magam is azt gon-
doltam, hogy innen nincs visszaút, a 
gombatelepek elpusztultak, ezáltal az 
én munkám is felesleges.
Mindez szeptember közepéig tartott, 
amikor is leszakadt az ég. Körülbelül 
három hét alatt lehullott a teljes nyá-
ri csapadékmennyiség, amely jóté-
kony hatással volt az elpusztulnak hitt 

gombatelepekre. Rám viszont nem 
volt jótékony hatással. Olyan döm-
ping indult meg, hogy nem egyszer 
kezelhetetlenné vált a gomba- (és em-
ber) tömeg. Végig csörgött a telefo-
nom, ”zaklattak” emailben, a sor vége 
a Főzelékbárnál, estébe nyúló túlórá-
zás, stb. Az elkobzott hatalmas meny-
nyiségű gombát nem egyszer nem 
tudtam hová tenni, és másnap reggel 
a Városgazda markos legényeit kel-
lett kihívni, hogy feltegyék a kocsijuk 
platójára a zsákokat. A forgalom csak 
fokozódott, miután Miskolcon felfüg-
gesztették a hétvégi szakellenőrzést. 
A lefedettségi területem érezhetően 
kitolódott. Hoztak gombát Nyéklád-
házáról, Kistokajból, Hejőszalontá-
ról, de még Kisgyőrből is.
Mondanom se kell, hogy új rekor-
dok születtek. Szeptember végén az 
elkobzott gombák mennyisége 34-38 
kg körül mozgott, nagyjából ugyan-
ennyit adtam vissza fogyasztásra. 
Október 3-án 46-an jöttek gombát el-
lenőriztetni, kb. 100 kg-ot, amelyből 
46 kg-ot el kellett koboznom. Idén 
összesen 255-en ellenőriztettek gom-
bát. Sokféle emberrel találkoztam: 
vadászok, túrázók, horgászok, tanya-
gazdák, mezőőr, gátőr, juhász, erdész, 
áramszolgáltató munkatársai (akik a 
puszta közepére mennek ki póznát ja-
vítani és gombát is szednek), stb.
Sok tanulsággal szolgált az idei sze-
zon. A klímaváltozás szélsőségessé 
teszi az időjárást: aszály, nem egyen-
letesen eloszló csapadék. De a gom-
ba nagy túlélő és a telepek az aszály 
ellenére is életben maradtak. Forga-
lomnövekedést okozott az élelmisze-
rárak növekedése is. (A gomba hús-

sal felérő táplálék, szokták mondani, 
és ez idén tényleg bebizonyosodott.) 
Öröm volt olyan fajokat látni, ame-
lyek egyáltalán nem szokványosak 
errefelé: fattyú kucsmagomba (ehe-
tő), élénkszínű nyirokgomba (ehető), 
lomberdei csiperke (ehető), tejperesz-
ke (ehető, védett). A mérgező selymes 
döggomba idén tömegesen nőtt, né-
hány évre valószínűleg újra eltűnik. 
Megmagyarázhatatlan az őzlábgaló-
ca (védett, nem ehető) gyakorisága, 
amely az ország más vidékein ritka. 
Szeretnék köszönetet mondani a pi-
acos lányoknak, Tóthné Ildikónak és 
Horváthné Áginak az áldozatkész se-
gítségért, valamint Sávolyi Péternek, 
a Városgazda közhasznú részlegveze-
tőjének. Külön köszönet illeti a gom-
bázókat, akik bizalommal fordulnak 
felém, türelmesen kivárják a sorukat, 
és jólesik, hogy számítanak rám. 

Kákóczki Balázs 
gombaszakellenőr

Plusz harmincötmillió 
áramdíjra

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében a köz-
világítás, közterületi áramdíjak előirányzaton bruttó 
87,5 millió forintot hagyott jóvá, melyet legutóbbi ülé-
sén kénytelen volt további 35 millióval kiegészíteni.

A 87,5 millió forintos előirányzaton számolják el a köz-
világítás áramdíját és egyéb költségeit, valamint a csa-
padékvíz-átemelők, szökőkutak szivattyúinak, térfigyelő 
kameráknak, sebességmérőknek, a szobrok, terek, és a re-
formátus temető megvilágításának az áramdíját és minde-
zek egyéb költségeit. 
A közvilágításra a 2022. január 1. - 2023. december 31. 
közötti időszakra megkötött kereskedelmi szerződésben 
az áram díját nettó 22,70 HUF/kWh áron rögzítették 350 
HUF/EURO árfolyamon számolva. A forint év közbeni 
gyengülése miatt azonban jóval magasabb áron számláz-
zák az áramdíjat, ráadásul július 1-jétől jelentősen emel-
kedtek a forgalomarányos díjak is. Az átviteli díj minden 
csatlakozási kategóriában három és félszeresére nőtt, a 
forgalmi díj pedig több mint kétszeresére emelkedett. 
A közterületi áramnál az önkormányzat 2022. július 31-
ig az egyetemes szolgáltatást vette igénybe, ezt követően 
azonban az önkormányzatok kikerültek a kedvezményes 
körből, ezért a nagyobb fogyasztású helyeken több mint 
négyszeresére emelkedett a díj. 
Az energiaszámlák, melyek tartalmazzák az áramdíjakat, 
az átviteli és forgalmi díjakat, mindent összevetve havi 
szinten több millió forinttal emelkedtek.
Tekintettel arra, hogy 2022-ben még további számlák kifi-
zetése szükséges, az önkormányzat költségvetésében a 
közvilágítás, közterületi áramdíjak előirányzatát bruttó 35 
millió forinttal kiegészítette a képviselő-testület.

F.L.

Felújítás a Brassaiban
Új tetőt kapott, és a gyakorlati műhelyeknél található vi-
zesblokkot is felújították a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakkép-
ző Iskolában. A beruházási költség 74 millió forint volt, 
melyből 70 millió forint támogatást a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnőttképzési Hivataltól kapott az iskola, a mara-
dék összeget a szakképzési centrum saját költségvetéséből 
finanszírozta. A közbeszerzést a tavasz során indították 
el, a munka nagy részét a nyári szünidőben végezték. A 
felújítási munkálatok hamarosan az iskola tornateremében 
folytatódnak.

4. � Aktuális 2022. december 1.

A megújult tetőszerkezet és a vizesblokk.

Jelentősen drágult a közvilágítás.

255-en ellenőriztették gombájukat. 

Szeptembertől sok dolga volt a gombaszakellenőrnek.



Kezdődik a karácsonyi hajrá
Egyre előrébb tolódik a karácsonyi 
bevásárlási szezon. Míg korábban 
„tiszteletben tartották” a keres-
kedők a mindenszentek gyertyáit, 
mécseseit, mostanában már a sírok-
ra készült díszek, koszorúk mellett 
előbukkannak a csokimikulások is, 
aztán néhány nap alatt beömlik a 
rengeteg játék, szaloncukor és az 
előre legyártott bejgli is az üzletek-
be. November végén az úgynevezett 
Black Friday akciós napok hozzák 
el az igazi vásárlási lázat. 

- Lassacskán elkezdjük az ünnepi be-
vásárlást - mondta Tóth Endréné, aki 
férjével szerzi be az ünnepi hozzá-
valókat. - Bár nem vagyunk sokan a 
családban, így nem kell sok mindent 
beszereznünk, de szeretünk boltba 
menni, szétnézni ilyenkor. Az interne-
ten is nézelődünk, ha látunk valami jó 
dolgot, megrendeljük. Így vegyesen 
szoktunk vásárolni, attól függ, hol, 
mit látunk és mennyiért.
Egyre többen választják a kényelmes 
internetes vásárlást, itt azonban az 
időre is oda kell figyelni, hogy időben 
megérkezzenek a csomagok. Kará-
csony előtt ugyanis megduplázódnak 
a rendelések, több időbe kerül a cso-
magok összeállítása és kézbesítése is.        
- Már mondhatjuk, hogy nyakig ben-
ne vagyunk a szezonban - nyilatkozta 
lapunknak Balázs Attila, a GLS Futár-
szolgálat ügyvezető helyettese. - Mi 
erre az időszakra, erre a két hónapra 
készülünk egész évben. Ilyenkor 50 
és 100 százalék közötti forgalomnö-
vekedésre számítunk, amihez termé-
szetesen szükség van a megfelelő szá-
mú munkaerőre is. 10 hónapot meg 
tudunk oldani kevesebb autóval, ke-
vesebb futárral, de ahhoz, hogy a ka-
rácsonyi szezont le tudjuk bonyolítani 
zökkenőmentesen, a tartalék munka-

erőket is munkába kell állítanunk.
- Mit tanácsol, mikor rendeljük meg 
a csomagokat, hogy december 24-én 
biztosan a fa alá kerüljenek?
- Azt érdemes mindenkinek számítás-
ba vennie, hogy nem csak a kiszál-
lítástól függ az, hogy mikor érkezik 
meg a csomag. Ilyenkor az interne-
tes áruházaknak is megnövekszik a 
forgalmuk, a csomag összekészítése 
több időt vesz igénybe. Amikor a fu-
társzolgálatunk megkapja a kézbesí-
tendő csomagot, igyekszünk, hogy a 
megrendelő már a következő munka-
napon kézhez kapja. Ez vonatkozik a 
karácsonyt megelőző napokra is.   
- A házhozszállítás vagy a csomag-
pontra szállítás a népszerűbb?
- Bár egyre több csomagátvevő pont 
van országszerte, mégis még mindig 
népszerűbb a házhoz szállítás. Főleg 
ebben a home office-os időszakban. 
Sokan otthon dolgoznak, így termé-
szetes, hogy ezt a szolgáltatást veszik 
igénybe. Viszont csak a GLS-nek 
összesen 1100 csomagpontja és 700 
automatája működik az országban. 
Ez is a vásárlók kényelmét szolgálja, 

hiszen egy-egy termékért nem kell 
elutazni, hanem közelebb visszük ne-
kik, és ahogy az idejük engedi, a cso-
magponton átvehetik a rendelését.    
- Az elmúlt időszakban sok ismerősöm 
és én magam is kaptam olyan SMS-t, 
ami szerint egy csomagot akartak ne-
kem kiszállítani, de arra kértek, hogy 
pontosítsam a címet. Csakhogy én 
nem rendeltem sehonnan semmit. Ez 
lett gyanús. 
- Igen ez gyanús kell, hogy legyen, 
hiszen ebben az esetben valószínű-
leg csalók próbáltak adatokhoz hoz-
zájutni. Sajnos a karácsony előtti 
időszakban megszaporodnak ezek az 
üzenetek, kihasználják a szokásosnál 
nagyobb forgalmat. Ha sokat rendel 
valaki, nem biztos, hogy figyeli, hogy 
honnan jön az SMS vagy az email, 
automatikusan rákattint és megadja 
az adatait, abban bízva, hogy hama-
rabb átveheti a csomagját. Ez ve-
szélyes. Általában valamilyen plusz 
szállítási költséget akarnak fizettetni a 
vevővel. Fontos tudni, hogy ha valaki 
nem volt otthon, vagy valamiért nem 
tudtuk neki átadni a csomagját, akkor 
azt kiszállítjuk másodszor vagy akár 
harmadszor is, és ezért nem kérünk 
plusz pénzt a címzettől. Tegyük fel 
magunknak a kérdést, hogy rendel-
tünk-e csomagot, ha nem, és kaptunk 
hasonló SMS-t vagy email-t, akkor 
csalókkal lehet dolgunk. Abban az 
esetben, ha rendeltünk valamit, annak 
mindig van azonosító- vagy csomag-
száma. A futárszolgálatok ezek alap-
ján tudnak kommunikálni a partne-
rekkel, címzettekkel. Ha bármilyen 
probléma merül fel, mindig ezeket az 
azonosítókat kérjük, de ha egy úgy-
nevezett „kamu” üzenetet kapunk, 
akkor általában személyes adatokra, 
illetve bankkártya- vagy számlaszám-
ra kíváncsiak.

ema 

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma sze-
retettel meghívja a tisztelt városlakókat és minden kedves 
érdeklődőt a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus 
Templomba a 2022. december 7-én 18 órától kezdődő 
Adventi hangversenyre, melyet a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány rendez. 
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola és Óvoda, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános Iskola, a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kórusa, 
a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai, továb-
bá a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégi-
um kórusa. 
A hangversenyre a belépés díjtalan.

Makrai Marianna
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának 

elnöke 

Adventi hangverseny
2022. december 1. 5. � Ünnepváró

Karácsony előtt kétszer annyi megrendelést teljesítenek a futárszolgálatok.

A csomagokat automatákból is át lehet venni, de fel is lehet adni.  



Észrevenni mindazt, ami szép és érdekes
Városunk ismert és elismert fotográfu-
sai, Nagy Zoltán és Tóth László abban 
a korban kezdtek el a fényképezés va-
rázslatos világával ismerkedni, ami-
kor még közel sem volt olyan elterjedt, 
mint manapság. Talán ezért is éreztem 
annyira erősen azt az alázatot beszél-
getésünk közben, amellyel a pillanatok 
megörökítése felé fordulnak. Felvételeik 
professzionálisak, mégsem profikként 
hivatkoztak magukra, amikor legutóbbi 
sikereikről kérdeztem őket. Pedig van 
mire büszkének lenniük, képeikkel a kö-
zelmúltban sikert sikerre halmoztak ha-
zánk legrangosabb fotópályázatain.

- Milyen örömhíred van számunkra, Zoli?
- A Magyarország 365 fotópályázaton vet-
tem részt, amelyen közel 38000 kép volt 
versenyben. Az Elrepült című képemet be-
válogatták a legjobb 165 közé. Ezeket ki 
is állítják majd Budapesten, az Eiffel Mű-
helyházban. Ott lesz a díjkiosztó is. Önma-
gában már az is hatalmas öröm számomra, 
hogy egy ilyen különleges helyszínen és 
környezetben lesz látható a felvétel. A he-
lyezésekről később döntenek.
- Hogyan készült ez a kép, és vajon miért 
nyerhette el a zsűri tetszését?
- Egy speciális objektívvel készült, amit ki-
mondottan épületek fotózására találtak ki. 
Egy próbaképnek indult, nem is ez volt az 
eredeti elképzelésem, de aztán megláttam 
a galambokat, ahogy folyamatosan fel-fel-
szállnak a templom tetejéről. Volt pár órám 
kipróbálni az objektívet. Tiszaújvárosban 
kevés olyan épület van, ami erre alkalmas 
- a római katolikus templom ilyen - ezért is 
örülök ennek a versenynek és a fotó sike-
rének, mert városunk még fiatal, nem árad 
úgy belőle a történelem, mint egy nagy 
múltú településből. Lehet, hogy éppen ezt 
is látta meg a felvételben a zsűri: hogy nem 
egy sokadszorra lefotózott téma, és még ott 

vannak mellette a galambok, amelyek hoz-
zátesznek a mondanivalóhoz.
- Mindig törekszel a mondanivalóra, nem 
elégszel meg pusztán a szépséggel?
- Szeretem alátámasztani a képeimet pár 
gondolattal, amelyek építenek azokhoz 
egy történetet, amiből aztán másnak eset-
leg egy újabb történet kerekedik. Igyek-
szem mindig értéket közvetíteni a fotóim-
mal. Például azt, hogy Magyarország egy 
csodálatos világ, tele kincsekkel, amelyek-
be lehet és kell is kapaszkodni. Amikor 
jársz-kelsz az országban - mindegy, hogy 
városban, hegyen vagy erdőben - azt ve-
szed észre, hogy mindennek van egy tör-
ténete, amitől érdekessé válik. Nemcsak 
fotós szemmel, hanem hétköznapi, patrióta 
szemmel is. Zűrös időket élünk, törekszem 
arra, hogy a képeim által derűt mutassak.
- Tulajdonképpen ez a hitvallásod?
- A fotózás arra tanít, hogy olykor tudj meg-
állni és tudd meglátni a jót, az érdekeset, és 
arra, hogy ne csak mindig a rosszra kon-
centrálj. Laci esetében a természetfotózás 
is abszolút ilyen. Kimegy a semmi köze-
pére és eltölt ott órákat, kilép a pörgésből.
- Egyetértesz, Laci?
- Igen, világéletemben szerettem sok időt 
eltölteni a természetben, amely meghatá-
rozza a fotós utamat, és segít kiszakadni a 
hétköznapok zajából. Ha jellemezni kelle-
ne a látásmódomat, azt mondanám, hogy 
olyan képeket szeretek készíteni, amelyek 
elsősorban érdekesek és csak másodsorban 
szépek. Önmagában az, hogy lefotózunk 
egy állatot - én inkább madarakat szoktam 
- már nem elég, ha pályázni is szeretnénk 
a felvétellel. Húsz évvel ezelőtt még elég 
volt egy szép madár, ma már ugyanaz a 
madár akció közben érdekes, ha pedig a 
környezet is esztétikus, az a non plus ultra. 
Ezt igen nehéz elérni, ehhez nagyon sokat 
kell kint lenni a szabadban és várni. 
- Mégis elérted, hiszen az Év természetfo-
tósa pályázaton kimagasló eredményeket 

értek el a fotóid. Melyek voltak ezek?
- Magyarország egyik legnagyobb termé-
szetfotó pályázatáról van szó, amelyen fe-
jenként huszonöt fotóval lehet elindulni. 
3533 alkotás érkezett be idén a megméret-
tetésre, ebből válogatták ki a 117 legjob-
bat, köztük négy fotómat. Hármat díjaztak 
is: a Papírhajó című felvétel a második 
helyezést érte el, valamint két különdíjat is 
nyert. Ezen kívül a Madarak című munkám 
második lett, a Téli rajz győzött, a Siklás 
pedig dicséretben részesült. Nagyon régi 
vágyam volt, hogy ezen a versenyen az 
első háromban végezzek, ez hajtott, ami-
kor beneveztem a versenyre. Sikerült. De 
a legnagyobb öröm az volt, hogy a kiállítás 
anyagából készült album borítójára a Pa-
pírhajó került.
- Hol és hogyan készült a Papírhajó?
- Munkahelyem, a helyi iparvállalat terü-
letén „kaptam el”, van ott egy nagyon régi 
mésziszap-tároló. Már nem használják 
semmire, de összegyűlik benne az esővíz, 
ami szikes tavi körülményeket teremt és 

vonzza a különleges madarakat a nagy fák-
lyától kétszáz méterre. Kaptam engedélyt a 
fényképezésre, minden tavasszal és nyáron 
visszajárok. Letakartam magam hálóval és 
lehasaltam, így készült a kép.
- Mit gondolsz, mi döntheti el a végered-
ményt egy fotópályázaton?
- A siker sok tényezőtől függ. Előfordult 
már, hogy az általam „másodosztályú-
nak” ítélt képeim tetszettek a zsűrinek és 
nem azok, amiket én a legjobbaknak gon-
doltam. De ugyanígy számíthat az értéke-
lésnél, ha felfedezik mögötte a történetet. 
Mint tíz évvel ezelőtt, amikor megnyertem 
egy kategóriát. Remek visszaigazolás volt. 
Főleg úgy, hogy egy olyan képem győzött, 
amit váratlanul készítettem. Nem fotózni 
indultam, csak kirándulni, de nálam volt 
a masina. Egy közel sem csúcskategóriás, 
de a felvétel mégis érdekes lett. Ennek el-
lenére azt mondom: a jó természetfotóhoz 
szükséges a komoly technikai felszereltség 
is.

Ördögh István

A katolikus iskola hírei
A Ferro-Sped Szállítmányozási Cég által hirdetett országos rajzpályázatra iskolánk 
alsó tagozatos diákjai közül több mint 50-en pályáztak. Az ország minden területéről 
több mint 300 szebbnél szebb alkotás került beküldésre. 
A 2.a osztályos Török Botondnak kedvezett a szerencse és ő lett az alsós korcsoport 
egyik nyertese, nyereménye egy Családi Móka utalvány. A többi résztvevő gyermek 
névre szóló Elismerő Oklevelet vehetett át. Felkészítő pedagógus: Torma-Kazai Györ-
gyi.
A miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola által szervezett angol nyelvi ver-
senyen az 5. évfolyamosok közül Kónya Dorinka 5.b osztályos diákunk az előkelő 
második helyezést érte el. A megmérettetés során olvasott és hallott szövegértéssel 
kellett megbirkózni.
Sikeréhez gratulálunk!
Felkészülését segítette: Pogonyi-Simon Edit angoltanár
2022. november 19-én az előző évekhez hasonlóan Debrecenbe látogattak a katolikus 
iskola tanulói, hogy ismét felkössék a korcsolyát. Nagyon jól érezték magukat, már 
alig várják a következő alkalmat. 
Szervező pedagógusok: Nemes Nándor, Császár Zoltán                                                                                                  

Koscsó Mónika igazgató

Jubiláló KEF
Nem lehet pénzkérdés a fiataljaink, gyermekeink megóvása - mondta dr. Fülöp György 
a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ünnepi ülésén. A polgármester, a 
KEF-et méltató köszöntőbeszédében az önkormányzat további támogatásáról biztosí-
totta a jubiláló szervezetet. A 2001-ben alakult KEF a 21. évébe lépett idén, ám a 20. 
jubileumi ülést csak most 
tudták megünnepelni fe-
hér asztal mellett, hiszen 
a koronavírus járvány ezt 
nem tette lehetővé. Az 
ünnepi ülésen Pálnokné 
Pozsonyi Márta elnök 
megköszönte kollégái 
áldozatos munkáját, és 
elbúcsúztatták a nyugdíj-
ba vonuló Nagyné Kán-
tor Judit társelnököt, aki 
helyett Poropatich Péter 
tölti be ezt a posztot. 

6. � Művészet/Oktatás 2022. december 1.

Nagy Zoltán és Tóth László.

Nagy Zoltán: Elrepült Tóth László: Téli rajz



December 1., csütörtök
 A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Önkormányzati rezsitámogatás - Ünnepi 
csomagcsúcs - Karácsonyi bevásárlás - Adventi nyitány 

-  Adathalászok, online csapdák - Kapni jó, adni még 
jobb - KEF ünnep - Brassai szalagavató

9:15 Hétről-Hétre: Advent első vasárnapja - Adventi 
hangversenyre hangolódva - Főigazgatóváltás a rendelő-
intézetben - Kosárlabda - Sport: kosárlabda, sportcent-

rum évértékelő 

December 7., szerda
18:00 Élő kapcsolás a római katolikus templomba: a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítvány Adventi hangverse-

nye

Utána
Héthatár: VárosFa Program: faültetés - Új autóbuszjárat 
- Igazgatási szünet - Márkus-díj átadás - Advent máso-

dik vasárnapja - Megjött a Mikulás 

December 8., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Szalagavató 
a Brassaiban

Nyolc osztály 110 tanulója kapott szalagot péntek dél-
után a Derkovits Művelődési Központ színháztermé-
ben. A Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Technikum és Szakképző Iskola végzősei közül 59 diák 
a szakképző iskolai, 51 pedig a szakgimnáziumi kép-
zésből ballag el jövő tavasszal. A tanulók keringővel 
nyitották az estét, majd zenés, humoros műsorokkal 
léptek a színpadra és köszöntek el a középiskolai évek-
től.

A végzősök keringőjével indult az este.

Adventi hangverseny 
élőben a tévében

December 7-én, szerdán 18.00 órakor kezdődik a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítvány adventi hangversenye. 
Csakúgy, mint minden esztendőben, a helyszín idén is a 
római katolikus templom lesz, ahol a helyi általános is-
kolák, az Eötvös gimnázium kórusai, tanárai, valamint 
a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és zenepeda-
gógusai hoznak karácsonyi dalcsokrokat a templomba. 
Az adventi hangversenyt a helyszínről élőben közvetíti 
a Tisza Televízió szerda este 6 órától, a koncert után 
rövid híradót láthatnak az elmúlt egy hét közéleti és ün-
nepi eseményeinek összefoglalójával. 

2022. december 1. 7. � Mindenes



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője

2022. december 5-én (hétfő) 16.00 órától 
Tiszaszederkényben, (Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2022. december 6-án (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben (Tisza-parti Szabadidőház, Neu-

mann J. út 1.) fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. december
December Helye Ideje Kinek a részére

01. 
csütörtök

Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

02. 
péntek

Kazinczy ház 
(Gimnázium) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 

étkező

05. hétfő
Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon

Tiszaparti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

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

07. 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

08. 
csütörtök

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szociális étkezés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB SZÉP kártyát elfogadunk!

Bezárt a gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok terü-
letén a lakossági gombavizsgáló 2022. december 1-től zárva tart.
Várható nyitás: 2023. április (időjárás függvényében)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán József 

a 3. sz. választókerület képviselője

2022. december 7-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Pap Zsolt alpolgármester

a 6. sz. választókerület képviselője

2022. december 5-én (hétfő) 10.00 órától 12.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti ön-
kormányzati tárgyaló.

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

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefon-
számra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester

a 8. sz. választókerület képviselője

2022. december 7-én (szerda) 15.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.

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

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

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefon-
számra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2022. december 7-én (szerdán) 13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

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

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

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

Polgármesteri Hivatal

Adventi különjáratok
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. november 27. és december 
18. között rendezi meg az Adventi hangolódás elnevezésű rendezvénysorozatot a Vá-
rosháztéren, melyhez kapcsolódóan vasárnaponként különjárati autóbuszt indít az 
alábbi menetrend szerint.

2. járat 2022. december 4. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszaszeder-
kényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból

3. járat 2022. december 11. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszaszeder-
kényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor úti megállóból

4. járat 2022. december 18. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház - Tiszaújváros
17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor utcai megállóból

A járatok a Tisza-parti városrészben a buszmegállóból (Verebély László utca), Tisza-
szederkényben a művelődési ház előtti megállóból (Bocskai István utca 33.) indulnak.

Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellá-
tása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot december 4-ig (vasár-
nap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd december 5-től (hét-
fő) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. A telefo-
nos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik 
és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap

Arany Sas          8-17         8-12            -
Borostyán          8-17           -                -
Remény          8-17         8-12            -
Tisza          8-20         8-20          8-15

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatokkal 

kapcsolatos támogatások összesített adatai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általá-
nos Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2022-ben is „A” és „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra lehetett pályázni, 
melyek benyújtási határideje 2022. november 3-án járt le. Az ÁSZF alapján a pá-
lyázóknak a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kellett benyújtani. 
A határidő leteltéig 6 fő regisztrált az EPER-Bursa rendszerben és töltötte fel pályáza-
tát elektronikusan. A fenti létszámból 4 fő nyújtotta be a pályázatát az önkormányzat-
hoz nyomtatott formában is. A be nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vettek 
részt. Fenti feltételek nem teljesülése miatt 2 fő pályázata érvénytelen, és bírálat nélkül 
el lett utasítva. 
Három hallgató „A” típusú pályázatot nyújtott be, ösztöndíjra valamennyien jogosult-
ságot szereztek. Egy tanulónak „B” típusú pályázata érkezett be önkormányzatunk-
hoz. A pályázó az ösztöndíjra akkor szerezhet jogosultságot, ha a 2023. évi általános 
felvételi eljárásban először nyer felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait 
a 2023/2024. tanévben a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően tényle-
gesen megkezdi. 
A támogatás összege egységesen 10.000 Ft/hó/fő. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi költsé-
gigénye: 
A 2023. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 3 hallgató ösztöndíjának költségigénye 10 
hónapra 300.000 Ft. A 2023. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató 
költségigénye 5 hónapra 50.000 Ft. 2022. évi és 2021. évi „B” típusú pályázatokat 
nem nyújtottak be. A 2020. évi „B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató 
költségigénye 5 hónapra 5.000 Ft-tal számolva 25.000 Ft.
2023-ban a teljes költségigény 375.000 Ft.

Dr. Fülöp György 
polgármester 

8. � Közlemény 2022. december 1.



Tisza úti vásárok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár decemberben a karácsonyi 
ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel. A Tisza úti vásár idő-
pontjai: 2022. december 02. (péntek), 2022. december 09. (péntek), 2022. december 
16. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

Beépítetlen telek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tisza-
Szolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a 
TiszaSzolg 2004 Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdo-
nában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter úton lévő beépítetlen telekingatlant: 

Építési telek adatai

HRSZ Terület (m2) Övezeti 
besorolás

Alapár 
(Ft+Áfa)

Biztosíték 
összege (Ft)

1144/57 1.800 Vt/3 25.500.000+Áfa
32.385.000 2.550.000

Az ingatlan értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 
32.500.000 Ft felett 200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről 
készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hi-
vatalban átvehetőek. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: 
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Nagy Gábor tel: 49/544-049 vagy 
70/383-25-49), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tályán (Tiszaújváros Bethlen Gábor út 7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. 
iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje: 
2022. december 19-én 12:00 óráig. Papír alapon a TiszaSzolg 2004 Kft. Nagy Gábor 
munkatársnál, elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2022. december 20-án 09:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. irodaház 205. sz. tárgyaló-
ban.

TiszaSzolg 2004 Kft. és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2022. december 1. 9. � Közlemény/Hirdetés



Kiss Gergely világbajnoki ezüstérmes
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub színeit képviselő Kiss 
Gergely fantasztikus versenyzéssel 
ezüstérmet harcolt ki az Abu-Dha-
biban megrendezett U23-as triat-
lon világbajnokságon. 

A magyar trió, Kiss Gergely, Dévay 
Zsombor és Dobi Gergő egy 36 or-
szág, 70 sportolóját felvonultató elit 
mezőnyben próbálhatott szerencsét 
az Egyesült Arab Emirátusok főváro-
sában. Az U23-as korosztály képvise-
lőire az olimpiai táv, azaz 1500 méter 
úszás, 40 km kerékpározás és 10 km 
futás teljesítése várt. 
- Kemény verseny volt, de sikerült 
figyelni azokra dolgokra, melyeket 
vezetőedzőnkkel, Lehmann Tibor-
ral megbeszéltünk - tudtuk meg nem 
sokkal célba érkezése után Kiss Ger-
gelytől. - Az úszás során hamar jó 
pozícióba kerültem és úgy éreztem, 
hogy viszonylag kis erőfeszítések 
árán tartottam a helyemet. Kerékpá-
rozás közben a kritikus pillanatokban 
is a boly elején tudtam maradni. A 
futáson pedig minden kijött, ami ben-
nem volt. Hihetetlen, hogy megélhet-
tem azt, amiről az elmúlt időszakban 
álmodtam. Köszönöm Tibinek, hogy 
ott volt velem, nagyon sokat segített 
a verseny előtti napokban, és a ver-
seny alatt is. Nagyon jó érzést jelen-
tett közösen megélni ezt a sikert, a 
világbajnoki ezüstöt. Összességében 
magasan felülmúltam az elvárásai-
mat ebben a szezonban. Úgy érzem, 
már bátrabb tervekkel vághatok neki 
a következő szezonra való felkészü-
lésnek, természetesen egy kis pihenés 
után.
A 21 esztendős Kiss Gergely bra-

vúros teljesítményével folytatta a 
tiszaújvárosiak elmúlt években az 
U23-as világbajnokságokon elért 
remek szériáját, Lehmann Csongor 
2019-es ezüst-, és 2021-es aranyérme 
mellett tovább gyarapította a klub vb-
érem kollekcióját. 
- Abszolút megvolt az esély arra, 
hogy Gergő jól szerepeljen, hiszen 
fizikálisan és mentálisan is jó álla-
potban érkezett a helyszínre - érté-
kelt Lehmann Tibor. - Ez azonban 
kevés, hiszen hozzá hasonló kiváló 
állapotban jó néhányan voltak még a 
mezőnyben. Tudni kell azonban ver-
seny közben megcsinálni a dolgokat, 
mert csak a legügyesebbek érhetnek 
el sikereket. Az utóbbi időszakban 
szépen felépítettük sportolónk ma-
gabiztosságát, aki hónapról-hónapra 
javult, de a vb az egészen más. Sokat 
beszélgettünk az edzőtáborozások 
során, hogy mikor mit kell tennie a 
versenyen. A rajtlista alapján készí-
tettem neki egy elemzést, melynek 

kapcsán felhívta Csongor fiamat, aki 
érthető módon belülről jobban látja a 
vetélytársakat jellemző vonásokat, az 
erőviszonyokat, de többnyire egybe-
csengett a véleményünk. Ami pedig 
magát a világbajnoki-futamot illeti, 
Gergő az első két számban hiba nél-
kül teljesített, majd betartotta azt a 
taktikai utasítást, mely szerint a fu-
tás 7. kilométeréig „húzódjon meg” 
a bolyban és utána fokozatosan húz-
za a gázt, ami az ő erőssége. A céle-
gyenesben még arra is volt ereje, és 
lélekjelenléte, hogy visszaelőzze a 
második helyre pályázó brit srácot. 
Éretten, magabiztosan versenyzett, 
nagy dolgot vitt végbe. Jó érzés volt, 
hogy elértük, amit kigondoltunk. 
Végeredmény (70 induló): 1. Conn-
or Bentley (brit) 1:50:15 óra, 2. Kiss 
Gergely (magyar) 1:50:24, 3. Hamish 
Reilly (brit) 1:50:29, …18. Dobi Ger-
gő (magyar) 1:52:31, …24. Dévay 
Zsombor (magyar) 1:53:21.

SZIS

Pénzügyi mentőöv 
az úszáshoz

A kényszerűségből bezárt tiszaújvárosi uszodák he-
lyett a kajak-kenusok és a triatlonisták Mezőcsáton 
végzik úszóedzéseiket. Az így jelentkező többletterhek 
enyhítésére 4, illetve 2 millió forintos támogatást nyújt 
az önkormányzat.

Az augusztus 22-ei vihar során a Sportcentrum uszodá-
jának teljes tetőszerkezetét érintő viharkár keletkezett, 
melynek helyreállítása jövőre kezdődhet el. Az építési 
munkálatok alatt az uszoda zárva tart. Szeptember 5-én 
megnyitotta kapuit a Deák téri uszoda, ami a köznevelé-
si intézményekben folyó úszásoktatás mellett lehetőséget 
biztosított az egyesületek számára is az úszóedzések le-
bonyolításához. A megemelkedett távfűtési és villamos 
energiadíjak azonban olyan magas uszodai pályadíjakat 
eredményeztek, hogy a bérlők többsége nem tudja igénybe 
venni az uszoda szolgáltatásait. A veszteséges üzemelte-
tés elkerülése érdekében a Deák téri uszoda így november 
7-től előreláthatólag 2023. február 28-ig zárva tart. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
téli edzéstervében szerepel az úszás, illetve a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klubnak is szükséges edzéslehetőségeket 
biztosítania, hiszen az úszás a sportág része. Mezőcsáton 
az állam által, a Nemzeti Sportközpontok révén üzemelő 
Tanuszoda lehetőséget biztosít ugyan az egyesületek szá-
mára az edzések megtartására, azonban ez jelentős anyagi 
terhet ró a sportolókra, a szülőkre és a sportegyesületekre 
is az utazási költség, illetve a pályabérleti díj megfizetése 
miatt. 
A sportolók színvonalas felkészülése érdekében az ön-
kormányzat is a „zsebébe nyúlt”, a képviselő-testület a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub számára 4 millió, a Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület számára 2 
millió forint működési célú támogatást nyújtott a mező-
csáti uszoda szolgáltatásainak igénybevételéhez a 2022. 
november 7. - 2023. február 28. közötti időszakra. 

A Sportcentrum eseményei
December 3. (szombat) 

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U9 csapatok részére   Játékcsarnok 
           Edzőterem

Tiszaújvárosi Triatlon Klub
11.00 Ifjú Márkus Gábor A Magyar Triatlonsportért 
Alapítvány díjátadó rendezvénye

Súlyemelő versenyterem

Kézilabda
16.00 Tiszaújvárosi SC- Sárospatak
női bajnoki mérkőzés     Játékcsarnok

Felnőttek között
SÚLYEMELÉS. A Tiszaújvárosi Sport Club még juni-
or korosztályos versenyzője Réti Márton is megméret-
tette magát a hétvégi felnőtt országos bajnokságon. A 
verseny jól sikerült, a szoros mezőnyben összetettben 
228 kg-ot teljesített.

10. � Sport Plusz 2022. december 1.

A mezőcsáti uszoda.

Kiss Gergely a célban.



Hazai vereség elszomorító játékkal
KOSÁRLABDA. A nagyszerű idegenbe-
li győzelmek után gyenge játékot hozott 
és vereséggel zárult a Phoenix KTE elle-
ni hazai találkozója.

Phoenix KK - KTE-Duna Aszfalt U23
60-68

(12-15, 9-17, 22-14, 17-22)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Steve Rosemond (28/12), Bán Tibor (6/6), 
Lakatos Péter (13/3), Rákosi Kornél (-), 

Victor Kelechi (6). Csere: Mezei Dávid (-), 
Czimer László Adrián (3/3), Demkó Milán 
(-), Taskó István (-), Molnár Bence (3/3), 
Kovács Zoltán (1). Vezetőedző: Lekli Jó-
zsef.
Hazai találattal indult a találkozó, de a 
Kecskemét gyorsan átvette a kezdeménye-
zést. A második perctől kezdve az üldöző 
szerep jutott a Phoenixnek, aminek legfőbb 
oka a rontott dobások nagy száma volt. 
A második etapban sem sikerült lendületbe 
jönniük a hazaiaknak, a vendégek fokoza-
tosan távolodtak.

A harmadik negyed biztatóan alakult. Úgy 
tűnt, Lekli edző sikeresen felrázta a csapa-
tot a nagyszünetben, érkeztek a találatok is. 
Kitartó munkával jött vissza a mérkőzésbe 
az etap végére a Phoenix, és mindössze há-
rompontos lemaradással vágott neki a záró 
szakasznak.
A negyedik felvonás is jól indult, ám 
egyenlítés helyett ismét eltávolodott a 
Kecskemét. Állandósult az öt-hét pontos 
különbség, a hajrában pedig ennél is na-
gyobb hátrány alakult ki.
Lekli József: Gratulálok a Kecskemét csa-
patának, mert nagyon jól játszottak. Az én 
csapatomnak most nem tudok gratulálni. 
Mind fejben, mind fizikálisan borzasztóan 
játszottunk, amiket megbeszéltünk, nem 
tartottuk be. Sürgősen nagyon sok minden-
kinek el kell gondolkodnia, hogy mi a fon-
tos az életében: a kosárlabda vagy egyéb, 
apró elfoglaltságok. Mert a héten többek 
között azért nem tudtunk edzeni, mert va-
laki szalagavatóra ment, valaki ide ment, 
valaki oda ment, és ez rányomja a bélyegét 
a teljesítményre. Mi nem egy olyan csapat 
vagyunk, hogy valaki nulla edzéssel jól 
tudjon játszani, mi csak egységben tudunk 
mérkőzést nyerni. Nagyon sok embernek 
fel kell nőnie a feladathoz, mert az nem 
állapot, hogy csak Bán Tibi és Rosemond 
tud kosarat dobni a csapatból. Ez elgondol-
kodtató a számunkra, és a fiúk a követke-
ző hetekben gyakorolni fogják, hogy mit 

és hogy kell csinálni, mert ez elszomorító 
volt, szégyen volt számomra, ahogy ma 
játszottunk.
Hegedűs Gergely: Nagyon büszke vagyok 
a csapatomra. A fiatal srácok mindent meg-
tettek a pályán, amit kértem tőlük, és na-
gyon koncentráltan tudtunk egész meccsen 
védekezni, ennek köszönhettük a győzel-
met.

Egy emberrel kevesebbel nyertek Egerben
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 19. fordulójában idegenben 
aratott győzelmet a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros együttese. Az őszi utolsó 
játéknapon egy hosszú nyeretlenségi so-
rozatnak vetettek véget Vitelki Zoltán 
tanítványai, s ezzel a győzelemmel re-
mélhetőleg megkezdték a felzárkózást.

Győzelmi kényszerben volt a forduló előtt 
az újvárosi csapat, amely a mérkőzést meg-
előzően zsinórban hét vereséget szenvedett. 
Erre még az édesszájúak is azt mondják; 
ez még gombócból is sok. Azt nem tudom, 
hogy mennyire szeretik a tiszaújvárosi 
focisták a szilvás-, vagy mogyorókrémes 
gombócot, azt viszont tudom, hogy egész 
héten arra készültek, hogy Egerből Bikavér 
helyett 3 ponttal térjenek haza. A találkozó 
jól is indult a vendégek szemszögéből, hi-
szen korán megszerezték a vezetést. A 10. 
percben Tóth B. szerzett labdát az ellenfél 
térfelén, az alapvonalról középre adott és 
Vitelki B. 10 méterről a kapuba bombázott, 
0-1. A folytatásban magára talált az egykor 
szebb napokat is látott hevesi legénység és 
össze is jött számukra az egyenlítés. A 27. 
percben egy balról belőtt labdára az egy-
kori diósgyőri, már-már veteránnak számí-
tó Simon érkezett és bevette Galambvári 
kapuját, 1-1. A gól után a tiszaújvárosiak 
részéről Tóth S. vehemensen reklamált, 
szerinte a hazaiak labdaszerzését szabály-
talanság előzte meg. A játékvezető ezért 
sárga lapot adott a vendégek játékosának, 
de mivel már volt neki egy, ezért a kiállítás 
sorsára jutott. Emberhátrányban sem ad-
ták fel azonban a tiszaújvárosiak, és a 32. 
percben ismét náluk volt az előny. Vitelki 
B. ívelt jobbról egy szabadrúgást, melyet 
Nagy D. fejelt 10 méterről a bal felső sa-
rokba, 1-2. A gól után sem történt sok vál-
tozás a játék képében, a Tiszaújváros őrizte 
előnyét, az Eger pedig csak labdabirtoklás-
ban tudott fölénybe kerülni. 
A második játékrészben sem tudott gól-
helyzeteket kiharcolni az emberelőnyben 
játszó hevesi gárda. A Tiszaújvárosnak a 
75. percben megvolt az esélye a harmadik 

gól megszerzésére, ám Lehóczki fejese a 
kapufán csattant. Meddőnek mondható fö-
lényén túl ziccereket nem tudott kialakítani 
az Eger, így végül a Tiszaújváros egy hosz-
szú nyeretlenségi szériát zárt le hevesi ven-
dégjátékával. Vitelki Zoltán együttese így 
már 14 ponttal rendelkezik, de továbbra is 
a 19. helyen áll a bajnokságban, igaz hát-
ránya most már csak 2 pont a Jászberény 
és 3 a Sényővel szemben. Az őszi szezon 
véget ért, de december 4-én, vasárnap még 
lesz egy mérkőzése Gelsiéknek, ugyanis a 
tavaszi első fordulóban a Pénzügyőr ottho-
nában lépnek pályára. Azon a mérkőzésen 
van miért törleszteni, hiszen Tiszaújváros-
ban 3-0-ra kaptak ki az újvárosiak. 

Eger - Tiszaújváros 
1-2 (1-2)

Eger, 100 néző. V.: Valu.
Eger SE: Szalay - Hadnagy (Dobler), Fé-
nyes, Jónyer (Berki), Simon, Papp, Juhász 
(Seres), Hegedűs, Farkas, Burger, Kovács 
D. Edző: Céró Bálint. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galamb-
vári - Lehóczki, Gelsi, Tóth B., Vitelki 
(Gönczi), Tóth S., Fajkó (Jacsó), Lőrincz, 
Molnár M. (Géringer L.), Nagy D. (Páll), 
Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.
Céró Bálint: Csapatomat egész héten a ma-
gyar gondolkodástól féltettem. Most elő-
ször voltunk olyan helyzetben, hogy úgy-
mond elvárt lett volna a győzelem. Egész 
héten tudtuk, hogy ez nem lesz egyszerű. 
Felkészültünk a Tiszaújvárosból, ennek 
ellenére két figyelmetlenségből kaptunk 
két gólt. Utána a csapatnak az az egysége, 
ami hetek óta épült, a kudarc hatására picit 
megbomlott. 
Vitelki Zoltán: Nagyon sokat tettünk ezért 
a győzelemért. Nem volt szép játék, de pa-
rázs csata igen. Utoljára hét fordulóval ez-
előtt vezettünk a félidőben, most is sikerült 
előnyhöz jutni. Azt a meccset megnyertük, 
és hál’ Istennek ezt is. Nagyon apró lépést 
tettük előre, nagyon mély kútból jövünk 
visszafelé, és nagyon bízom benne, hogy 
az idei utolsó mérkőzést is ugyanilyen 
eredménnyel tudjuk majd abszolválni.

Az NB III. Keleti csoport őszi végeredménye

1. Zugló  19 15 4 0 46-8 49  
2. Putnok  19 12 3 4 35-23 39  
3. Körösladány  19 9 7 3 34-21 34  
4. Karcag  19 10 3 6 26-24 33  
5. DEAC  19 10 2 7 31-19 32  
6. DVSC II.  19 10 2 7 40-33 32  
7. BKV Előre  19 9 2 8 27-25 29  
8. Tiszafüred  19 8 4 7 34-34 28  
9. Pénzügyőr  19 8 3 8 25-26 27  
10. Hajdúszoboszló 19 7 6 6 28-24 27  
11. Füzesgyarmat 19 7 6 6 27-29 27  
12. Hatvan  19 8 2 9 32-38 26  
13. Vasas II.  19 7 4 8 45-33 25  
14. DVTK II.  19 7 3 9 27-33 24  
15. Eger  19 7 2 10 25-31 23  
16. Kisvárda II.  19 6 5 8 28-22 23  
17. Sényő  19 4 5 10 24-40 17  
18. Jászberény   19 4 4 11 23-39 16  
19. Tiszaújváros 19 4 2 13 20-48 14  
20. Békéscsaba II. 19 2 3 14 28-55 9  

További eredmények
Tiszafüred - Sényő 2-1

Hajdúszoboszló - Kisvárda II. 1-2
Zugló - Hatvan 4-0

DEAC - Békéscsaba II. 1-0

Körösladány - Füzesgyarmat 1-1
Jászberény - DVSC II. 1-3
BKV Előre - Vasas II. 1-2

Karcag - DVTK II. 2-0
Putnok - Pénzügyőr 4-1
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Elszántság tükröződik a kezdőcsapat tagjainak arcán.

Lekli József: Szégyen volt, ahogy ma ját-
szottunk.Rosemond (3) ismét nagyot alakított, a 60 hazai pontból 28-at szerzett.



12. � Ünnep 2022. december 1.
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