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A napokban kialakult válságos helyzetre való tekintettel a kormány kivezette a 480 forintos ársapkát a benzin-
kutakról - jelentette be kedd este Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL 
elnök-vezérigazgatója. A MOL kútjain 641 forintba kerül a normál benzin literje, a nem prémium dízelért 699 fo-
rintot kell fizetni literenként. Társaságonként azonban eltérőek lehetnek az árak. Cikkünk a 4. oldalon.

Új főigazgató 
a rendelő 

élén
/3. oldal

Nagy dobás 
a téren 

minden téren

/6. és 12. oldal 

Televíziós fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. 
December 14-én (szerdán) ismét találkozhatnak dr. Fü-
löp György polgármesterrel. Városunk első emberé-
vel aktualitásokról beszélgetünk, de természetesen né-
zőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni, ezeket a 
fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy a 49/341-
844-es illetve 49/341-755-ös telefonszámunkra várjuk 
december 12-én, hétfőn 12 óráig. 

Okos kerékpártárolók két helyszínen
Újabb okos eszközzel gazdagodott 
Tiszaújváros, két intézmény bejá-
ratához is telepítettek újgenerációs 
kerékpártárolót. Az intelligens, lo-
pásgátló tároló mindenki számára 
ingyenesen használható.

A városi rendelőintézet elé egy öt-, 
míg a Sportcentrum bejáratához egy 
tíz férőhelyes okos kerékpártárolót te-
lepítettek a múlt héten. Az okos eszköz 
önzáró, mobil applikációval is nyitha-
tó és zárható, nem kell hozzá lakat és 
elektromos-kerékpár töltési lehetősé-
get is biztosít. Használata ingyenes és 
egyszerű: egy szabad dokk sorszámát 
kell beírni a billentyűzeten, majd egy 
tetszőlegesen kiválasztott négy szám-
jegyű PIN-kódot kell megadni kétszer 
egymás után. Ezt követően a tároló 

automatikusan kinyílik, amibe behe-
lyezzük a biciklit és rázárjuk a kaput. 
A parkolás végeztével a folyamat nem 
változik, azonban a dokk kiválasztá-
sát követően a PIN-kódot már csak 
egyszer kell beírni, ami után a tároló 
kinyílik és kivehetjük a kerékpárt. A 
többfunkciós utcabútor a Smart City, 
azaz az Okos Város koncepció része, 
csakúgy, mint a már működő okos 
pad, solar állomás vagy okos zebra.
- Ez egy ízig-vérig magyar találmány, 
2019-ben találtuk ki az egyetemi cso-
porttársammal - nyilatkozta Szilágyi 
Szabolcs, a BLOCK Startup alapítója 
és ügyvezetője. - Kettő ponton zárja a 

legtöbb városban használt kerékpárt, 
és mindehhez csupán egyetlen moz-
dulatra van szükségünk, egy kaput 
kell rázárni a bringákra. Mindezen 
felül, miközben a parkolás zajlik, az 
elektromos járgányokat tölteni is le-
het. Ez a technológia a települések 
fenntarthatósági és Okos Város törek-
véseit segíti elő. A használata egyér-
telmű, hiszen törekedtünk az egysze-
rű és kielégítő felhasználói élmény 
kialakítására, így a felhasználó felület 
mindössze egy LCD kijelzőből, egy 
billentyűzetből és egy infomatricából 
áll. 

venna

Közvetlen buszjárat
Újra közvetlen autóbuszjárattal utazhatunk Tiszaújváros-
ból Budapestre és vissza. Korábban is lehetett közvetle-
nül a fővárosba utazni busszal, de 2020-ban a Volánbusz 
Zrt. ezt megszüntette. A lakossági igénynek eleget téve 
egy magáncég járatára szállhatunk fel december 12-étől 
az autóbusz-állomás 1-es kocsiállásán. A járatra előre kell 
jelentkezni legkésőbb az utazást megelőző munkanapig. 
Menetrend és további információk lapunk 8. oldalán. 

Jabil-ajándékozás
A fogyatékkal élők világnapja alkalmából közel kétszáz-
ezer forint értékben projektort, vetítővásznat, és fejlesz-
tőjátékokat ajándékozott a Jabil Circuit Magyarország 
Kft. az „Esély” Napközi Otthonnak. Ide olyan speciális 
igényekkel élő fiatal tiszaújvárosiak járnak, akiknek élet-
korukból adódóan már nincs helyük az állami ellátásban, 
családjuknak viszont nagy könnyebbséget jelent, hogy 
napközben képzett szakemberek gondoskodnak a fejlesz-
tésükről és felügyeletükről.
Az adományok a lakók mindennapi életében és foglalkoz-
tatásukban nyújtanak segítséget. Az ajándékokat a fiata-
lok egy kedves karácsonyi történet előadásával köszönték 
meg. A projektort és a vásznat a vállalat vásárolta, a játé-
kokat pedig a vezetőség saját pénzéből finanszírozta. A Ja-
bil élen jár a társadalmi szerepvállalásban, már sokadjára 
ajándékoz városi intézményeknek.

Surányi P. Balázs

Holnap ki fog tanítani? 

Beszédes kép. Az Eötvös gimnázium tanári korfája.
Az új tárolóknál nem kell vesződni a 
kerékpárok lezárásával.

A rendelőintézet elé öt férőhelyes tárolót telepítettek. 



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja 12.05. és 12.10. kö-
zött: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 7.00,  péntek,  szom-
bat 18.00. Vasárnapi szentmise: 11.00. Hétköznapi 
szentmisék 12.12. és 12.17. között hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 7.00, szombat 18.00. Vasárnapi szent-
mise 11.00. December 23-áig a hétköznapi szentmisék 
(hétfő-péntek) reggel 7.00-kor kezdődnek, kivétel a 
lelki gyakorlat napjai, december 9, 10. Ebben az idő-
szakban esti szentmise csak szombaton lesz. Decem-
ber 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása - főünnep, 
szentmise reggel 7.00. December 13-án, kedden a reg-
geli szentmise után 7.30-tól 8.30-ig engesztelő imaóra. 
Szentségimádás a békéért.
Görögkatolikus
Pénteken 17.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. 
Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra. Angyalváró - adven-
ti játszóház óvodások és kisiskolások számára: szom-
bat 10.00 óra. Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra. 
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 14.00 óra.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Számunkra te sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Kormos Józsefné 
(szül. Guba Julianna) 

életének 80. évében hosszan tartó, türelemmel viselt 
betegség után december 1-jén elhunyt. 

Temetése 2022. december 8-án, csütörtökön 
13 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

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

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám 
Kurucz Imréné (szül.: menczel margIt) 

életének 85. évében elhunyt.
Temetése 2022. december 14-én (szerda) 11 órakor 

lesz a sajóörösi  Községi Temetőben. 
Gyászoló fia

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot december 11-ig (vasárnap) a Remény Gyógy-
szertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd 
december 12-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. A telefonos ké-
szenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. 
Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mel-
lett szolgálja ki a betegeket.

Drágább lesz a piacolás és a temetkezés
A városközponti piac és vásárcsar-
nok, a Tisza úti vásár, valamint a 
köztemetők jelenlegi díjtételei 2017 
óta változatlanok, de már nem so-
káig. A képviselő-testület ugyanis 
2023. január elsejétől mindhárom 
területen átlagosan 20 százalékos 
díjemelésről határozott legutóbbi 
ülésén.

A képviselő-testület utoljára 2017-
ben határozta meg a városközponti 
piac és vásárcsarnok, a Tisza úti vá-
sár, valamint a köztemetők díjtételeit. 
Tekintettel erre, továbbá arra, hogy a 
Kormány által a veszélyhelyzet idő-
szakában elrendelt díjemelési tilalom 
2022. június 30-án lejárt, ezt követő-
en nyílt lehetőség a gazdasági körül-
ményekhez igazodó, inflációkövető 
korrigálásra. 
A Polgármesteri Hivatal egyeztetést 
folytatott a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft.-vel, mint a városköz-
ponti piac és vásárcsarnok, a Tisza 
úti vásár, és a köztemetők üzemelte-
tőjével a díjtételekről. A Városgazdá-
val szerződéses jogviszonyban álló, 
temetőgondnoki feladatokat ellátó 
vállalkozás ezzel egy időben jelezte 
a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a 
megnövekedett költségek kigazdál-

kodása egyre nehezebb, ezért kérték a 
díjak felülvizsgálatát, módosítását.
A felülvizsgálat során azt állapították 
meg, hogy az elmúlt években a bérek 
és a feladat ellátásához igénybe vett 
szolgáltatások díjai, az energiaárak 
(villamos energia, gáz), az üzemanya-
gárak jelentősen megemelkedtek. 
Megvizsgálták az üzemeltetést végző 
cég adatait, és úgy látták, hogy a je-
lenlegi díjtételek alkalmazása mellett 
a költségek jelentősen meghaladják a 
bevételeket, ennek mérséklése, vala-
mint a szolgáltatások jelenlegi szín-

vonalának megtartása érdekében va-
lóban indokolt az emelés. 
A temetők esetében áttekintették né-
hány hasonló nagyságú és közelben 
lévő település temetőjének aktuá-
lis díjtételeit és azt állapították meg, 
hogy mindenhol magasabb díjakat al-
kalmaznak, mint Tiszaújvárosban az 
emelés után. Például az egyes sírhely 
megváltása januártól bruttó 10.600 
forint lesz Tiszaújvárosban, míg je-
lenleg Polgáron 19.500, Kazincbar-
cikán 45.720, Mezőcsáton 31.750 
forint. Kettes sírhely esetében Tisza-
újváros: 17.600, Polgár: 38.100, Ka-
zincbarcika 65.580, Mezőcsát: 50.800 
forint. Urnasírhelynél Tiszaújváros: 
8.800, Polgár: 12.700, Kazincbarcika: 
30.480, Mezőcsát: 25.400 forint.
A díjak kidolgozásakor méltánylást 
érdemlő körülményként vették figye-
lembe a gazdaság szereplőit, és a la-
kosságot egyébként is sújtó, az elsza-
baduló energiaárak és infláció miatti 
terheket. 
Mindent figyelembe véve a testület 
szükségszerűnek és indokoltnak tar-
totta az átlagosan 20%-os mértékű 
díjemelést, és a piac esetében 2, a te-
metőnél 3 tartózkodó szavazat mellett 
elfogadta annak 2023. január 1-jétől 
történő alkalmazását. 

f.l.
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Erkölcs
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk de-
cemberi sorozatunkat. 
A megfejtéseket december 28-ig 
EGYBEN várjuk e-mailben a kro-
nika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre.

A piaci bérleti díjak átlagosan 20 százalékkal emelkednek januártól.

Régiónkban Tiszaújvárosban a legalacsonyabbak a temetői díjtételek. 



Az új főigazgató erősítené a betegközeli ellátást
December 28-ától új főigazgatója lesz a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnek.  
Dr. Papp Miklóst már ismerhetik a ti-
szaújvárosiak, hiszen az ortopédia szak-
rendelés szakorvosa közel két éve dolgo-
zik nálunk. A főorvos tervekkel érkezett 
a főigazgatói székbe, erről is kérdeztük 
első, bemutatkozó interjújában. 

- Főorvos úr, mióta van kapcsolata Tisza-
újvárossal?
- Nagyon régóta, hiszen sok barátom él itt. 
Én már akkor is többször megfordultam 
Tiszaújvárosban, amikor csak emeletes há-
zakból állt, szerintem 25-30 éves a kapcso-
lat. Itt a szakrendelőben pedig másfél éve 
dolgozom ortopédorvosként. 
- Hogy tetszik, amit látott ez idő alatt? Mit 
tapasztalt, milyen rendelőintézetet vesz át?
- Nem az új cím mondatja velem, de csak 

pozitív benyomásom van. Nagyon kelle-
mesek a betegek, könnyedén lehet velük 
kommunikálni, megértik a kérdéseket, 
adekvát válaszokat adnak, tehát abszolút jó 
benyomásaim vannak és a szakmát illetően 
is. Jó tapasztalataim vannak a rendeléseket 
illetően, sok betegen tudok műtéti úton is 
segíteni, abszolút pozitívnak értékelem, 
azt, amit itt látok. 
- Milyen tervekkel érkezik az új posztra? 
- Egy héttel ezelőtt azt mondtam volna, 
hogy nagyon sok minden függ attól, hogy 
az egészségügyi törvény jelenleg is zajló 
átalakítása milyen irányt vesz. Most úgy 
gondolom, hogy nagyon nagy valószínű-
séggel önkormányzati kézben marad a 
szakrendelő, ami záloga lehet annak, hogy 
a terveket megvalósítsuk, illetve a humán 
erőforrást megtartsuk. Az önkormány-
zat teljes körű támogatásáról biztosított. 
A terveim arról szólnak, hogy a betegkö-
zeli ellátást erősítsük, ennek négy pillérét 
képzeltem el. Az egyik a szubakut ellátás 
erősítése, itt arra kell gondolni, hogy nincs 
sürgős szükség, de a vizsgálat vagy a ke-
zelés elmaradása az egészségben töltött 
éveket negatívan befolyásolná. Gondolok 
itt elsősorban a hasi ultrahangszűrésnek a 
kiterjesztésére, továbbá a gasztroentero-
lógiai betegségek ambuláns kezelésére, 
beleértve az endoszkópos ellátást is, vi-
szont mindenekelőtt azt mondom, hogy a 
minimális cél, hogy a jelenlegi színvonalat 
megtartsuk. A háziorvosokkal egyeztet-
nék, hogy van-e olyan reális igény, amivel 
kapcsolatban jelen pillanatban ellátás még 
nincs. Amennyiben van, akkor nyilván biz-
tosítani kellene a megfelelő szakembere-
ket, illetve a jelenleg frekventált rendelé-
seket is meg kéne erősíteni. Fontos pillér 
a szűrőprogramok megerősítése, beveze-

tése, itt is elsősorban a hasi ultrahangra, 
illetve a gasztroenterológiai vizsgálatokra 
gondolok, ami biztosítaná azt, hogy a tü-
netek és a diagnózis megszületése közötti 
időtartamot lerövidítsük, illetve a diagnó-
zis megszületésével a megfelelő betegutat 
ki tudjuk jelölni. Úgy gondolom, hogy ez 
összhangban van az egészségpolitika elvá-
rásaival, és akár pályázati úton is tudnánk 
erre forrásokat szerezni. A negyedik, ami 
megint csak a betegközeli ellátáshoz szo-
rosan kapcsolódó ellátási forma, az egy-
napos sebészet, ami úgy gondolom, hogy 
bővíthető lenne csőtükrözéses vagy art-
roszkópos beavatkozásokkal, de ha nagyot 
gondolunk, akkor akár urológiai kis sebé-
szeti beavatkozásokról is szó lehet.
- Több helyen is praktizál, tanít, igazgató 
lesz Tiszaújvárosban, szakorvos a rendelő-
ben. Marad mindegyik a következő évtől, 

vagy valamit el kell majd engednie?
- A jogi kereteken belül adott lehetősé-
gekkel élek, tehát itt mindenféleképpen 
rendelnék tovább, illetve a praxisomat is 
folytatnám. Kulcskérdés az, hogy jelenléti 
igazgató legyek, tehát a hétnek a nagy ré-
szében itt akarok lenni, beleértve a rende-
lést, illetve a főigazgatói munkakörrel kap-
csolatos tevékenységeket is. Ugyanakkor 
a praxist is a jogi kereteken belül folytat-
nám, ami jelen esetben egy magánkórhá-
zi tevékenységet jelent Debrecenben. Két 
gyermekem van, a lányom közgazdász, a 
fiam pedig aneszteziológus orvos, a pá-
rom műtős szakasszisztens. A debreceni 
magánklinikán a felállás úgy néz ki, hogy 
a fiam altat nekem, illetve a párom a mű-
tősnő, ami nagyon harmonikus és nagyon 
összeszokott társaságot jelent. 

berta

Kilencvenmilliós megtakarítás
Hosszabb lesz az igazgatási szünet 
a Polgármesteri Hivatalban és a 
Derkovits Művelődési Központ sem 
lesz nyitva jövő márciusig. Az ön-
kormányzat az energiatakarékos-
ság jegyében hozta meg a döntést, 
hiszen az elszabaduló energiaárak 
és a gazdasági recesszió felülírta a 
korábbi terveket.

December elsején bezárt a Derkovits 
Művelődési Központ épülete. A fo-
lyamat előkészítése többlépcsős volt, 
hiszen 15 munkatársat kellett új hely-
re költöztetni. A gazdasági részleg 
négy dolgozója a Polgármesteri Hi-
vatalba, míg azt intézmény vezetése, 
a művelődésszervezők és a technikai 
állomány a városi könyvtárban foly-
tatja munkáját következő 3 hónap-
ban.
- Körülbelül 80 millió forintos meg-
takarítást ér el a város ezzel a lépés-
sel, amit, akármilyen nehéz és szo-
morú is a szakmánk számára, meg 
kellett tenni - kezdi Mátyás Zoltán, 
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatója. - A szakmai 
munkánkban azonban nem szabad 
megállnunk, és nem is tudunk, hi-
szen folyamatban lévő programjaink, 
rendezvényeink vannak, például az 
Adventi hangolódás, a Szederkényi 
gyertyagyújtás, illetve a Tisza-parti 
csillagszórás. Már folynak a tavaszi 
és nyári eseményeknek az előkészí-
tése, tervezése is. Januárban lesz a 
kultúra ünnepe, ehhez kapcsolódóan 
Tiszaszederkényben és itt, a városi 
könyvtárban is lesz egy pódiummű-
sor, illetve a kiállítóteremben Zajácz 
Tamás jubileumi kiállítása. A másik 
fontos feladatunk, hogy a művészeti 

közösségeink, például a fúvószene-
kar vagy a kézműves szakkörök is 
megfelelően tudjanak próbálni a kö-
vetkező 3 hónapban, ennek megfele-
lően Tiszaszederkényben és a könyv-
tár előadótermében is folynak majd 
próbák.
A képviselő-testület februárban dön-
tött arról, hogy az év utolsó hetében 
igazgatási szünet lesz a Polgármes-
teri Hivatalban. A legutóbbi ülésen 
azonban újabb határozatot hoztak, 
ami összhangban van a kormányzati 
igazgatási szünettel. Így december 
23-ától egészen január 6-áig lesz zár-
va a hivatal.
- Az első olyan nap, amikor újranyit 
a hivatal, január 9. lesz - kezdi dr. Ju-
hos Szabolcs jegyző. - A bezárás oka, 
hogy ezzel jelentősen mérsékelhető 
az energiafogyasztás. A számítások 
szerint - függően persze a téli hőmér-

séklettől - akár 8-10 millió forint is 
megtakarítható ezzel az intézkedés-
sel. A dolgozók évi szabadságának 
terhére fog ez menni, a városlakókat, 
az ügyfeleket pedig rendszeresen, 
több felületen is fogjuk tájékoztatni. 
Lesz ügyelet, de ez kizárólag a ha-
laszthatatlan ügyek, elsősorban az 
anyakönyvi ügyek intézésére. De-
cember utolsó és január első hetében 
is két-két napon lesz ügyelet bizto-
sítva, 2022. december 28-án (szer-
dán) és december 30-án (pénteken), 
valamint 2023. január 3-án (kedden) 
és január 5-én (csütörtökön) 08:00 
- 10:00 között. 2023. január 9-étől 
(hétfőtől) a megszokott munkarend 
szerint működik a Polgármesteri Hi-
vatal.
(Lásd még a polgármesteri hivatal 
közleményét a 8. oldalon.) 

venna

Tanuszoda-felújítás
Sürgős beavatkozásra, a pincében lévő helyiségek teljes 
felújítására van szükség a Deák téri Tanuszodában. A 
munkálatokra 10 millió forintot szavazott meg a kép-
viselő-testület. A Deák téri Tanuszoda 1988-ban épült, 
2009-től a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. üze-
melteti. Az uszoda alagsori szerkezetében bekövetke-
zett károsodások okának megállapításához és a szüksé-
ges megerősítési és javítási munkálatok kivitelezéséhez 
a kft. egy statikai-tartószerkezeti szakvéleményt készít-
tetett. 
A statikus a helyszíni szemle során a meglévő épületet 
kívülről is szemrevételezte, károsodásra utaló jeleket 
nem észlelt. Azt állapította meg, hogy a károsodás a 
gépészeti részen, a pincében keletkezett - a savtároló, 
hypotároló és gépészeti helyiségekben -, a rendkívül 
agresszív környezeti hatások következtében. A savtáro-
ló és a hypotároló helyiségeknél a falazatok és a födém 
is vasbetonból készült, a helyiségek szellőztetése nem 
megoldott. 
A gépészeti helyiség a technológiából adódóan gépé-
szeti tárgyakkal (tartályok, gépészeti csővezetékek, 
stb.) sűrűn beépített, ezért több „zegzugos” rész alakult 
ki alacsony belmagassággal, agresszív környezettel. A 
galériakialakítás és a nem kellően szellőztetett belső te-
rek miatt itt keletkeztek a legnagyobb méretű és számú 
szerkezeti károsodások, melyek az állapotuk miatt sür-
gős beavatkozást igényelnek. 
A képviselő-testület mindezek alapján szükségesnek és 
indokoltnak tartotta a pincében található helyiségekben 
a teljes felújítást, továbbá a helyiségek intenzívebb át-
szellőztetését. A munka elvégzésére bruttó 10 millió fo-
rintot szavazott meg a grémium.

F.L.

2022. december 8. 3. � Aktuális

Kihalt a Derkovits Művelődési Központ aulája. Az emeleti irodákból is a városi 
könyvtárba, illetve a polgármesteri hivatalba költöztek a munkatársak. 

Dr. Papp Miklós

Az új főigazgató ortopédorvosként is tovább praktizál a rendelőintézetben.



A Mikulás elvitte az ársapkát
A napokban kialakult válságos 
helyzetre való tekintettel a magyar 
kormány kivezette a 480 forintos 
ársapkát a magyar benzinkutakról 
- jelentette be kedden késő este Gu-
lyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és Hernádi Zsolt, 
a MOL elnök-vezérigazgatója. A 
MOL kútjain 641 forintba kerül a 
normál benzin literje, a nem prémi-
um dízelért 699 forintot kell fizetni 
literenként.

Az elmúlt napokban egyre nagyobb 
méreteket öltött az üzemanyaghiány 
a magyar kutakon, a töltőállomások 
közelében kígyózó sorok voltak Ti-
szaújvárosban is. Már a hatósági áras 
üzemanyaghoz sem ragaszkodtak az 
autósok, csak legyen valami a tank-
ban. Ez azonban nem bizonyult egy-
szerű feladatnak, mert minden ben-
zinkút korlátozta a mennyiséget, 10 
vagy 20 litert lehetett tölteni egyszer-
re, persze, ha egyáltalán volt miből.   
A Magyar Ásványolaj Szövetség 
(MÁSZ) már november végén jelez-
te, hogy komoly ellátási problémák 
léptek fel az országban. „Azon az ál-
lásponton vagyok, hogy már ki kellett 
volna vezetni az ársapkát, hiszen ez 
nagyon komoly ellátási problémához 
vezet. Mire gondolok? Az év elején 
több mint 20 százalékkal volt maga-
sabb a fogyasztás a korábbi évek ha-
sonló időszakához képest. Ennek egy 
jelentős része a külföldiek által ger-
jesztett többletigény volt, de komoly 
mennyiséget jelentett a kedvezmé-
nyezettek által megvásárolt mennyi-
ség is. Ez a fogyasztástöbblet egyen-
súlytalansághoz vezetett, mert annak 
ellenére, hogy több volt a termelés, 
több üzemanyagot vásároltak volna 
meg a fogyasztók, mint amennyi a 
piacon van. Gyakorlatilag kevesebb 
érhető el, hiszen az import a jelentős 
árkülönbség miatt teljes mértékben 
eltűnt a piacról. Ennek aztán az lett 
az eredménye, hogy korlátozásokat 
kellett bevezetni, és ahogy látszott az 
utóbbi napokban, sajnos bármilyen 
műszaki probléma esetén még ezen 
korlátozások mellett is kritikus hely-
zet alakulhat ki a töltőállomásokon.” 

- nyilatkozta még hétfőn lapunknak 
Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára.
A kormány a kialakult helyzetre re-
agálva kedd estére sajtótájékoztatót 
hívott össze. Ezen Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bejelentette, hogy az állam a pánikvá-
sárlás megszüntetése és a folyamatos 
üzemanyag-ellátás érdekében a MOL 
javaslatára eltörli a benzinárstopot a 
magyar benzinkutakon.
„A helyzet kritikussá vált, elmentünk 
a határig, a MOL eddig bírta. Az el-
látás biztosítása érdekében jeleztük a 
kormánynak, hogy ez így nem mehet 
tovább. Ennél többre ilyen körülmé-
nyek mellett nem vagyunk képesek” 
- hangsúlyozta Hernádi Zsolt, a MOL 
elnök-vezérigazgatója, aki szerint, az 
import visszahozása jelenti az egyet-
len megoldást, ami az árstop mellett 
lehetetlennek bizonyult. 
„A február 5-én életbe lépő szankciók 
újabb válsághelyzetet teremthetnek, 
utána 10 százaléknyi dízel fog hiá-
nyozni az európai piacokról. Újra kell 
tölteni a készleteinket, hogy ha újabb 
probléma jelentkezik, legyen időnk 
reagálni a helyzetre. Ma kell lépni 
ahhoz, hogy jövő év elején feltöltött 
készletekkel rendelkezzen Magyaror-
szág. Nem jó, ha drága valami, annál 
csak az rosszabb, ha valamiből hiány 
van. Most nagy lépést teszünk afelé, 
hogy megszűnjön az üzemanyagká-
osz hazánkban” - tette hozzá Hernádi 
Zsolt.

Az árstopot eltörlő intézkedés de-
cember 6-án 23 órakor lépett életbe, 
a MOL kútjain 641 forintba kerül a 
normál benzin literje, a nem prémium 
dízelért 699 forintot kell fizetni lite-
renként. Az árak azonban társaságon-
ként eltérőek lehetnek.
Újságírói kérdésekre válaszolva Gu-
lyás Gergely elismerte, az intézkedés 
hatására nőhet az infláció, továbbá, 
hogy addig van értelme a sapkának, 
amíg az ellátásbiztonság fenntartható. 
„Nagy veszteséget okozott a MOL-
nak az árstop, annak örüljünk, hogy 
ez az intézkedés ennyi ideig fennma-
radhatott. Ez fájdalmas időszak volt, 
de a kérdés ez ellátásbiztonságról 
szól, a probléma már veszélyeztette 
az ország működőképességét. Itt már 
nem kockázatról volt szó, bekövetke-
zett egy esemény, amire reagálni kel-
lett. A kis benzinkutaknak szánt szál-
lításokat folyamatosan növeljük, arra 
buzdítjuk őket, hogy melegítsék fel a 
régi kapcsolataikat - mondta Hernádi.
 „Soha ne mondd, hogy soha” - mond-
ta Gulyás Gergely, amikor arról kér-
dezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy 
a jövőben valamikor újra bevezessék 
az árstopot a kutakon. A kormány az 
élelmiszerek ársapkájáról még nem 
hozott döntést - tette hozzá. Mint 
mondta, folyamatosan figyelik és 
vizsgálják a helyzetet, nézik, van-e ok 
arra, hogy kivezessék az élelmiszerek 
árstopját is.

f.l.

Az iskolások is 
ültettek fát

Országos fatelepítési programban vesz részt Tiszaújváros. 
A VárosFa elnevezésű kezdeményezés a  MOL-Új Euró-
pa Alapítvány Neked Zöldül programsorozatának része, 
melynek keretén belül újabb harminc fát ültetnek a város 
négy területén. A kőris-, hárs- és juharfákat a Szent István 
út 13-nál, a Hajdú téren, a szánkózó domb környékére, a 
rendelőintézet mögötti füves területen és a szederkényi 
temetőnél ültetik el. A programban a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola negyedik osztályosai és 
tanítóik is részt vesznek. Első körben a Csanyiki és Ba-
goly-vár erdei iskola képviselői tartottak erdőpedagógiai 
foglalkozást a diákoknak, majd a fák ültetése következett, 
amiben a Városgazda Kft. munkatársai és a katolikus isko-
la tanulói is közreműködnek.

Állati Mikulás-nap
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola Diák-
sport Egyesületének természetjáró kis Mikulásai - viszon-
zásképpen az elmúlt időszak természettől kapott szép él-
ményeiért - ajándékkal készültek. A szokásostól eltérően 
most nem a gyerekek kaptak, hanem ők adtak ajándékot 
Mikulás-nap alkalmából. A megajándékozottak a közvet-
len környezetünkben vadon élő állatok voltak. A sok-sok 
almát, répát és más finomságokat a település határában 
lévő gátrendszeren, egy kellemes túra során helyezték el 
az etetőkben vasárnap délelőtt a tanulók. Köszönjük a he-
lyi vadásztársaság vezetőjének a szakszerű és informatív 
segítséget.

Bodolainé Nagy Beáta szervező

4. � Vegyes 2022. december 8.

A Shell árai szerdán reggel.



Hogyan vásároljunk okosan?
Könnyebben és többet vásárolunk ilyen-
kor, decemberben. Tudják ezt az áruhá-
zak, üzletek, webshopok is. Akció akció 
hátán, minden csillog, minden zenél, 
mindennek mézeskalács illata van. Ne-
héz a csábításnak ellenállni. De nem árt 
az óvatosság. Az adventi hangulatban 
nem mindig figyelünk arra, hogy meg-
őrizzük az ajándékok számláit, blokk-
jait. Vagy, ha el is tesszük, az ünnepek 
után már senki nem emlékszik rá, hogy 
hol is van, pedig van, amikor szükség 
lenne rá.  

A hatóság folyamatosan ellenőrzi az üz-
leteket, piacokat és az online boltokat is. 
A szakemberek kiemelten figyelnek a sze-
zonális termékekre, így például a mikulás 
csokiktól a szaloncukorig, a szilveszteri 
virslitől a karácsonyi díszekig. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
munkatársai a minőséget nézik, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság pedig azt ellenőrzi, 
hogy a címkén feltüntetett paraméterek 
megfelelnek-e a valóságnak. Emellett elle-
nőrzik a leértékeléseket, az árak megfelelő 
feltüntetését.  
- Manapság már sokan választják a kényel-
mes internetes vásárlást. Milyen szabályo-
kat érdemes betartanunk, hogy ne járjunk 
pórul?. 
- A digitális világ terjedésének köszönhe-
tően egyre jelentősebb az online kereske-
delem forgalma, így évek óta kiemelten 
ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a 
webshopok működését, hogy a karácsonyi 
készülődés mindenkinek békésen és viták 
nélkül telhessen - nyilatkozta lapunknak 
Horváthné Szendrei Szilvia, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Osztályának vezetője. 
- Először is azt javaslom, hogy kellően kö-
rültekintő legyen a vásárló. Meg kell nézni 

az érintett weboldal üzemeltetőjét, hogy 
fel vannak-e tüntetve a cégadatok, rendel-
keznek-e elérhetőségekkel, mik a szállítá-
si és fizetési feltételek. Ne dőljünk be az 
egy-kétnapos szállítási határidőnek, főleg, 
ha tengerentúlról érkezik a kínált portéka. 
A magyartalan weboldalak mindig legye-
nek gyanúsak, mert előfordulhat, hogy 
Google fordítóval lefordított csaló oldallal 
állunk szemben. Tájékozódjunk a webáru-
házak működéséről, olvassuk el a hozzá-
szólásokat, ha sok a negatív vélemény, ne 
rendeljünk onnan.
- Mi a teendőnk, ha meghibásodik a ter-
mék, amit vettünk vagy egyszerűen csak 
nem tetszik, nem jó a méret?
- Az első és legfontosabb, hogy a vásár-
lás tényét igazoló számlát, illetve jótállási 
jegyet meg kell őrizni. A műszaki cikkek 
esetében mindenféleképpen javaslom, 
hogy próbáljuk ki, működik-e, nehogy a 
fenyőfa alatt derüljön ki, hogy valami baj 
van. Ha a műszaki állapota nem megfelelő, 
a termék nem működik rendeltetésszerűen, 
akkor a kereskedő köteles a vásárlástól szá-
mított három munkanapon belül kicserélni. 
Ha később derül ki, hogy a termék hibás, a 
fogyasztó elsősorban a javítást és a cserét 
kérheti, de a vásárlástól való elállással is 
élhet. Amennyiben a kapott ajándék nem 
tetszik, vagy éppen méretben nem megfe-
lelő, a cseréről a kereskedő dönt, ez az ő jó-
indulatán múlik, mivel jogszabály nem kö-
telezi a cserére. Ha bármilyen vita merülne 
föl, javaslom, hogy írjunk a helyszínen a 
vásárlók könyvébe, hiszen a bejegyzéseket 
a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és a 
felmerülő fogyasztói panaszt ki kell vizs-
gálni, 30 napon belül választ kell adni.
- Ha interneten vásárolunk, akkor ez egy 
kicsit bonyolultabb.
- Igen, online vásárlás esetén a fogyasz-
tókat megilleti a 14 napon belüli elállási 
jog, hiszen korlátozottak azon informáci-

ók, amelyek alapján a vásárló a vásárlás 
mellett dönt. Ez azt jelenti, hogy 14 napig 
elállhat a vásárlástól, nem kell megma-
gyarázni, hogy miért nem kéri a terméket. 
Egyszerűen visszaküldi, a kereskedőnek 
pedig vissza kell fizetnie a vételárat. Ezt 
mindenféleképpen az általános szerződé-
si feltételekben megfogalmazottak szerint 
kell teljesíteni. A termék visszaküldésének 
költsége a fogyasztót terheli. Emellett na-
gyon fontos, hogy a közösségi platformo-
kon keresztül érkező ajánlatokat is mér-
legeljük. Itt elsősorban a Facebookra és 
az Instagramra gondolok. Ha lehet ne ott 
vásároljunk, mert azok nem webáruházak. 

- Milyen veszélyek merülhetnek fel ilyen 
vásárlások során?  
- Ezekben az esetekben semmilyen mó-
don nincs lehetősége a fogyasztónak elle-
nőrizni, hogy kivel áll szerződésben. Sok 
esetben előfordul, hogy az Instagram vagy 
a Facebook felületén egy olyan weboldalt 
szerkesztenek, ahol a fizetési lehetőség 
megnyílik, de a fogyasztó nem tudja, hogy  
milyen szállítási feltételekkel fogják telje-
síteni, vagy adott esetben az elállási jogot 
ki felé gyakorolhatja. Mindenképpen azt 
javaslom, hogy ne vásároljanak ilyen felü-
leteken.

ema 

A jótállás azt jelenti, hogy az eladó felelősséget vállal az eladott termékért, hogy hibát-
lanul működik. Ha mégsem rendeltetésszerűen működik a megvásárolt termék, akkor 
sávos jótállás vonatkozik rá, ami az ártól függ: 
A 10-100 ezer forintért megvásárolt termékekre az eladónak legalább egy év jótállást 
kell vállalnia. A 100-250 ezer forintért megvett termékek esetében legalább két év a 
garancia, míg a 250 ezer forintnál drágább termékek esetében minimum három év a 
jótállási idő.

2022. december 8. 5. � Ünnepváró

Legyünk óvatosak az online vásárlásnál.



Nagy dobás a téren minden téren
Hurka, kolbász, forralt bor, min-
denféle testet és lelket melengető 
italok, és a szokásos lángos, vasalt 
lángos, spanyol fánk. Szombat és 
vasárnap este is teljesen megtelt 
a tér, félórás-órás sorok álltak az 
árusok bódéi előtt. Idén újdonság 
a műanyag korcsolyapálya, amit 
az egyik nagymama úgy jellemzett, 
hogy a Nagy dobás.

Idén hosszú lesz a téli szünet, gondo-
lom a korcsolyapálya valamennyire 
segít majd az unokák lefoglalásában. 
Meg is kérdeztem a gyerekeket, hány-
szor estek el eddig.
- Délelőtt tízszer, most még csak há-
romszor - mondja Máté, majd egy 
„Hajrá Loki!” kiáltással tovább csú-
szik.
Drabik Lászlóék Debrecenből jöttek 
az italos standjukkal. A forró gyöm-
bérből 2 deci 600 forint, de nagyon 
finom erdei gyümölcsös beütéssel, és 
nem az émelyítő cukormennyiséggel. 
Ők először vannak itt.
- Nagyon szépen meg van csinálva a 
tér - mondja László -, és nagyon köz-
kedvelt a korcsolyapálya. Azt veszem 
észre, hogy amelyik városban ilyet 
csinálnak, az mindig nyerő. Debre-
ceniek vagyunk, de Nyíregyházán és 
Szentendrén is van standunk. Tiszaúj-
városnak nincs szégyenkezni valója, 
lakosságarányosan sokan lejönnek 
a térre. Az ízesített borokat veszik, 
nagyon szeretik a rumos szilvás, a 
konyakos meggyes forralt borunkat. 
Sokan isznak teát, és a forró csokinak 
is van többféle alkoholos, illetve al-
koholmentes változata, ezek fogynak 
a legjobban. De pont most kóstolta az 
előbb egy hölgy az almalevet, ezt az 
ízt kereste. Ez még itt nem nagyon 
volt jelen, úgyhogy ezt az alma pun-
csot majd be is fogom vezetni itt. Van 
pálinkával töltött karácsonyi bonbo-

nunk is, aki ilyen jellegű dolgot sze-
retne ajándékozni, vagy tévézés köz-
ben nassolgatni.
- Az italok ára is annyit emelkedett, 
mint az élelmiszereké?
- Mindennek emelkedett az ára, ha a 
forró csokoládé, az almalé, bármelyik 
bor, vagy a tejszín árát nézem. Az al-
malének például duplájára emelkedett 
az ára a tavalyihoz képest. Emelnem 
is kellett 50 forintot decinként, de ezt 
az emelkedést ilyen mértékig nem le-
het az árakba beépíteni, mert már nem 
vennék meg. Itt nem lehet megcsinál-
ni azt, amit Budapesten, hogy 1500 
forint a forralt bor. Ettől függetlenül 
azt veszem észre, hogy a tiszaújvá-
rosiaknak van igényük arra, hogy ide 
kisétáljanak, és egy meleg italt, vagy 
mondjuk egy vasalt lepényt megve-
gyenek.
Gál Szabolcsék Mályiból jöttek, ők 
már évek óta visszajáró árusok. Ná-
luk a sajtos-tejfölös lángos egészen 
barátságos áron, 1400 forintba kerül, 
a spanyol fánk pedig 1200.
- Már több karácsonyi vásáron vol-
tunk - mondja Szabolcs -, az idei ed-
dig dupla olyan jó, mint az előzőek. 

Sokkal több ember van, jóval többen 
kijönnek hétköznap is. Lehet, hogy a 
koripálya miatt.
- Az itteni árak sokkal kedvezőbbek, 
mint egy nagyvárosi vásárban. Itt fele 
annyiba kerül a lángos vagy a fánk.
- Igen, de Pesten 5 vagy 6 évvel ez-
előtt 5 millió meg 8 millió forintos te-
rülethasználati díjról beszéltek, azért 
azt ott meg is kell csinálni, ki is kell 
termelni.
- Most, hogy az élelmiszerek ára dup-
lájára nőtt, kellett árat emelniük?
- Nem csak az élelmiszerek, tulajdon-
képpen minden ára sokszorosára nőtt, 
a gáz, a zsír, az olaj. A zsír, amit hasz-
nálunk, a háromszorosára emelkedett. 
Amit eddig hatezerért vettünk, azt 
most 15-16 ezerért vesszük meg.
- Mi az, amit a tiszaújvárosiak nagyon 
szeretnek, a fánkból például melyiket 
veszik a legjobban?
- A csokisat, de ez mindenhol így van. 
Nem mernek kísérletezni.
- A lángosból melyik a sláger?
- A sajtos-tejfölös. Úgy látom, hogy 
mindig minden ember azt szereti enni, 
amit már ismer. Ami érdekes, mert 
például, amikor én elmegyek vala-
hová egy új étterembe, valamivel kü-
lönlegesebbe, próbálok valami olyat 
keresni, amit amúgy nem minden nap 
eszek. Sokan meg azért járnak étte-
rembe, hogy egyenek egy rántott húst 
sült krumplival, mert az mindig jó, azt 
ismerik.
- A lángosból, ha én most kísérletezni 
akarnék, melyik az, ami különleges és 
jó?
- Itt most nincsen kísérleti, itt sokan 
vannak, pörögni kell. Szoktam töltött 
lángost, meg ilyesmit csinálni, csak 
itt egyszerűen nincs idő megcsinálni, 
mert sokan vannak, nincs idő semmi-
re.

Surányi P. Balázs

A lényeg: szeress!
Az egyházak köszöntője mellett Kozma Orsi varázsolt 
ünnepi hangulatot a Városháztérre advent második 
vasárnapján. Fellépése előtt új, Geszti Péterrel közös 
daláról, valamint hamarosan megjelenő lemezéről osz-
totta meg gondolatait lapunkkal az énekesnő.

- Mi foglalkoztatja leginkább most, az ünnepi készülődés 
heteiben?
- Hú, ez nagyon jó kérdés és egy kicsit magas labda is, 
mert most, karácsony közeledtével egy ajándékkal ked-
veskedem az embereknek: a következő hetekben megjele-
nik a Változik a világ című poplemezem, és napokon belül 
kijön új, Geszti Péterrel közös dalom is, a Világgá mennék 
veled, egy remek klippel, amit Galler Andrásékkal közö-
sen álmodtunk meg. Mindemellett a családommal nagyon 
várjuk a karácsonyt, de addig is egy elég munkás advent 
áll előttem, aminek egyébként minden pillanatát élvezem, 
és rendkívül kíváncsi vagyok, hogy a közönség hogyan 
fogadja majd tőlünk az újdonságokat.
- Milyen érzések ihlették az új lemezt?
- Az utóbbi években nagyon sok minden történt. Ez a le-
mez tökéletes lenyomata mindannak, ami bennem zajlott 
az elmúlt esztendőkben, akárcsak annak, amit a környe-
zetemben éreztem. Nem állítom, hogy nyomasztó - mert 
azért vannak rajta nagyon jó kis slágeres dalok - de a mon-
danivalóra Tariska Szabi és Bartalos Jenő szövegeiben 
erősen rányomja a bélyegét a pandémia, a háború és sok 
minden más is.
- Üzenetként mire hívná fel a figyelmünket?
- A Változik a világ című dalom refrénjének utolsó sorá-
val üzennék mindenkinek: „Ne feledd, hogy az a lényeg: 
szeress!” És ne csak az adventi időszakban, mindig legyen 
kitárva a szívünk, lelkünk, figyeljünk oda egymásra! 

Ördögh István

6. � Mindenes 2022. december 8.

Kozma Orsi: „Mindig legyen kitárva a szívünk, lel-
künk, figyeljünk oda egymásra!”

A forralt bor jól megy, de az almás puncs is bejön.

Nem kísérleteznek, a jól bevált csokis fánkot és a sajtos-tejfölös lángost veszik.



December 8., csütörtök
9:00 A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány adventi 

hangversenye a római katolikus templomban
Utána

HétHatár: Üzemanyag kérdés - Ajándékozott a Jabil - 
Okos kerékpártároló - VárosFa Program: faültetés - Új 
autóbuszjárat - Igazgatási szünet - Márkus-díj - Advent 
második vasárnapja - Megjött a Mikulás - Labdarúgás  

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 12., hétfő
18:00  A Phoenix KK - MEAFC bajnoki kosárlab-

da-mérkőzés közvetítése felvételről 

December 14., szerda
18:00 HétHatár: Fenyővásár - Mecénás ösztöndíjosztó - 
A karácsonyi vásárlás buktatói - Kitüntetett rendőrök - 
Gyertyagyújtás Szederkényben - Advent harmadik va-

sárnapja - Foci évzáró - Kosárlabda
18:20 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 

December 15., csütörtök
9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

December 18., vasárnap
16:00 Karácsonyi különkiadás, élőben kapcsoljuk az 

adventi forgatagot

December 21. szerda
18:00 Nosztalgiakarácsony: Válogatás az elmúlt 20 év 

karácsonyi riportjaiból 

A Tisza TV műsora

Országos hatodik a BrassaiBridge
Idén először vett részt a Szerencsi 
SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Technikum és Szakképző Iskola 
csapata a 3. alkalommal megrende-
zett országos 3D nyomtatóval ké-
szült hídépítő versenyen. 

A Budapesten 2022. november 25-én 
megtartott versenyre egy olyan híd-
szerkezetet kellett tervezni, nyom-
tatni és építeni, amelynek maximá-
lis mérete nem haladhatta meg az 
550x100x300 mm-t, és tömege a ka-
pott szemes csavarral együtt nem le-
hetett több mint 250 g.  A híd elemeit 
nem lehetett ragasztani, csavarozni, 
csak saját anyagát felhasználva kel-
lett megoldani az egyes elemek kap-
csolódását. A szereléshez semmiféle 
szerszám vagy segédeszköz nem volt 
megengedett, az elemeket csak kézzel 
lehetett összeilleszteni, összepattinta-
ni.
A megmérettetésen az a híd nyert, 
amely a húzó igénybevételre a legna-
gyobb terhelést bírta ki a híd járófe-

lületén kialakított furatban elhelyezett 
úgynevezett szemes csavar segítségé-
vel. 
A BrassaiBridge országos 6. helyezést 
ért el a 34,9 kg-os terheléssel, ez a híd 
saját súlyának körülbelül 175-szere-
se, valamint külön dicséretet kapott 

a hídszerkezet exkluzív megjelenése.
A csapatot Papp Péter György és 
Széplaki Gergő 2/14. EG osztályos 
gépgyártástechnológiai technikus ta-
nulók alkották, felkészítő tanáruk Tö-
rök István mérnöktanár-gépészmér-
nök oktató.

A második helyig gyalogoltak
Az idén 24. alkalommal meghirde-
tett Világ Gyalogló (HÓ)Nap lezá-
rult. Közösségek, nyugdíjas szerve-
zetek, tanintézmények csatlakoztak 
az országos eseménysorozathoz. 
Közel 18.000 résztvevő az ország 
mind a 19 megyéjében 300 hely-
színen megrendezett helyi túrákon 
vállalta fel a gyaloglás népszerűsí-
tését.

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola az Éltes Mátyás tagiskolával 
közösen 2017-óta résztvevője a moz-
galomnak. Az idei túrán 336 tanuló, 
67 kísérőpedagógus és hozzátartozó 
5 millió 169 ezer 960 lépés megtéte-
lével járult hozzá az egészséges élet-
mód céljainak megvalósulásához.
A Magyar Szabadidősport Szövetség 
értékelte a helyi túrák programjait és 
az azokról készült beszámolókat. A 
benyújtott pályázatokat a zsűri három 
kategóriában díjazta: nyugdíjas szer-

vezetek, óvodák, iskolák.
Az utóbbi kategóriában iskolánk 
programját és az arról szóló beszá-
molót több mint százötven más álta-
lános és középiskola közül a második 
legjobbnak minősítették a bírálók, 
melyet ajándék sportszerutalvánnyal 

jutalmaztak. Így a képzeletbeli do-
bogón ezüstérmet szerzett iskolánk, 
megismételve ezzel a 2018-ban elért 
eredményt.

Markovicsné Szabó Enikő, 
Demblovszky Gábor

szervezők

Sikeres tehetségsegítő programok
A háromszoros akkreditált kiváló Kistérségi Óvodai Te-
hetségpont két sikeres pályázattal indította meg a tehet-
séggondozó projektjeit az óvodákban. 
A Tündérkert óvodában Tarné Balogh Mária és Nagy Éva 
a matematikai-logikai, Ábrók Andrea a téri vizuális tehet-
ségműhelyekben a Fess(t) ésszel! program zajlik. 
A Szivárvány óvodában Luczné Bodnár Edit, Ilyés Dóra, 
Csányi Mónika és Barna Ildikó óvodapedagógusok komp-
lex tehetségműhelyeiben az „Égigérő” tehetségfejlesztő 
program. Az EMMI-hez beadott két nyertes pályázattal, 
összesen öt és fél millió forint támogatással gazdálkod-

hatnak a pedagógusok az év során. Ennek segítségével  a 
heti gyakoriságú műhelyfoglalkozásokon túl, sok élmény-
pedagógiai programot, kirándulást, színház- és múzeum-
látogatást is szeretnének megvalósítani. 
Ezek mellett fejlesztőjátékokra, IKT eszközökre, mese-
könyvekre, kreatív eszközökre is telik majd, hogy a pro-
jekt minél jobban segítse a tehetség műhelyekbe váloga-
tott gyerekek fejlesztését, képességeik kibontakoztatását.

Kalmár Zsoltné 
óvodavezető

2022. december 8. 7. � Oktatás/Kultúra

Több mint 5 millió lépést tettek meg a diákok, tanárok és a hozzátartozók.

Széplaki Gergő és Papp Péter György, valamint Kondrák Bálint kísérő. Felkészí-
tő tanáruk a versennyel egy időben tűzte fel a szalagot a végzős osztályának.



Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. december
December Helye Ideje Kinek a részére

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

12. 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

13. kedd Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

14. szerda
Kazinczy ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők
15. 

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tokaji Edit 

a 4. sz. választókerület képviselője

2022. december 14-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. december 12-étől 

közvetlen járat indul Budapestre az autóbusz-állomásról, az 1. kocsiállásból a

működtetésében az alábbi menetrend szerint

Kiegészítő jegy váltására a bérlettel rendelkezők kivételével minden utas kötelezett (beleértve a 6 
éven aluli és a 65 éven felüli utast is)!
* A csillaggal jelzett árak a kiegészítő jegy árát tartalmazzák. Az árak forintban (HUF) értendők, és 
az áfát tartalmazzák. A járat használatához bejelentkezés szükséges, melyet 8-16 óra között tehet-
nek meg az utazni vágyók, legkésőbb az utazást megelőző munkanapig. Az írásban (sms, e-mail, 
messenger) érkezett foglalásokat visszaigazolják. 
Elérhetőségek: Telefon/sms: +36 70 778 12 02, E-mail cím: bejelentkezes@transtour.hu, Honlap: 
www.trans-tour.hu, Facebook: www.facebook.com/transtour90

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünet
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 3/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendelete értelmé-
ben 2022. december 23-án, december 27. - december 30. és 2023. január 2. - január 
6. napjai között - igazgatási szünet elrendelése miatt - a Polgármesteri Hivatal (Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) zárva tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag 
a halaszthatatlan ügyek (elsősorban anyakönyvi ügyek) intézése érdekében ügyelet 
működik 2022. december 28-án (szerda) és december 30-án (péntek), valamint 2023. 
január 3-án (kedd) és január 5-én (csütörtök) 08:00 - 10:00 között.
2023. január 9-étől a megszokott munkarend szerint működik a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük szíves megértésüket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 
2022. december 15-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart 
a Városháza III. emeleti tanácskozótermében

Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozá-
sára 
2. Javaslat további munkavégzésre irányuló jogviszony 
engedélyezésére
Nyilvános ülés
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítá-
sára
2. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 
11/2018. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet működte-
tésével kapcsolatos döntés meghozatalára
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító 
Okiratának módosítására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 2023. évi munkatervére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár 2023. évi szakmai munkatervének jóváhagyására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi 
belső ellenőrzési tervének elfogadására
8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos pénz-
ügyi döntés meghozatalára
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosítására
10. Tájékoztató a 2021-2025. közötti időszakra szóló Ti-
szaújváros Kulturális Stratégiájában foglalt célok 2021-
2022. közötti időszakban történt megvalósításáról
Kérdések

8. � Közlemény 2022. december 8.



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 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

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
bérleti üzemeltetésre meghirdeti a tulajdonában álló, 

Tiszaújvárosi Sportcentrumban található 2 büfét
1. büfé: 83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű ún. „rendezvény büfé”
A büfék helye: Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
Benyújtási határidő: 2022. december 23.
A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses 
kötelezettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhető-
ségeken kérhetőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 
6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542- 030

Köszönet az Adományozóknak!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében 2022. november 18-20. között 
a TESCO áruházban adományt gyűjtött. 
707 kilogramm élelmiszer gyűlt össze, melyet rászoruló családoknak oszt szét az in-
tézmény.
Ezúttal szeretnénk megköszönni mindazoknak az adományát, akik hozzásegítették in-
tézményünket a sikeres gyűjtéshez.

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. decem-
ber 9-én (péntek) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor
elnök

Romamikulás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel vár 
minden érdeklődőt 2022. december 10-én (szombat) 16,00 órai kezdettel, a Rákóczi út 
81. szám alatt megtartandó Mikulásünnepségre. 

Farkas Sándor 
elnök

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.

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.

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.

2022. december 8. 9. � Közlemény/Hirdetés
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Kupasiker 
idegenben

KOSÁRLABDA. November 28-án vívta második mér-
kőzését a Phoenix a Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa so-
rozatában. Több meghatározó játékos is hiányzott a 
keretből sérülések miatt, így nehéz küzdelemre kellett 
számítani a vendéglátó NYÍKSE csapatával szemben.

NYÍKSE - Phoenix KK
60-62

(15-18, 19-16, 12-13, 14-15)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Czimer László 
Adrián (-), Lakatos Péter (9), Molnár Bence (6/3), Victor 
Kelechi (2), Kovács Zoltán (21/3). Csere: Mezei Dávid 
(-), Demkó Milán (-), Taskó István (2), Orliczki Bence (9), 
Rákosi Kornél (13/6). Vezetőedző: Lekli József.
A második percben született meg az első hazai találat, 
majd a harmadikban Kovács is megszerezte az első tisza-
újvárosi pontokat. Mellette Lakatos és Molnár, a negyed 
hajrájában Rákosi volt eredményes.
A második etap a Nyíregyháza egyenlítésével, majd for-
dításával kezdődött. Megszaporodtak a pontatlanságok, és 
hiába talált be Orliczki többször is, a különbség a nyolc 
egységet is elérte (31-23). A hullámvölgyből Taskó és 
Rákosi pontjai rántották ki a Phoenixet, aztán Kovács és 
Molnár, majd ismét Rákosi kosaraival sikerült egálra iga-
zítani.
Az elsőhöz hasonlóan indult a harmadik felvonás is. Há-
rom percig csak a rontott dobások voltak, aztán a NYÍKSE 
lépett el négy egységgel. Kovács és Orliczki találataival 
egyenlített, majd sokáig Lakatos pontjaiból gazdálkodott 
a Phoenix, hogy az ellenfél közelében maradhasson, de 
negyed hajrájában Kovács erősített, így végül előnnyel 
várhatta a záró negyedet.
Rákosi duplájával nyitott az Újváros a negyedik etapban, 
de a házigazdák gyorsan egyenlítettek. Ezt követően La-
katos, Kovács, Rákosi is betalált, ám elszakadni nem si-
került. A hajrában Kelechi büntetőivel már a négypontos 
előnyig is eljutott a Phoenix, de ezt is ledolgozták a házi-
gazdák, majd Kovács és Rákosi következtek, akik beállí-
tották a kétpontos győzelmet.
Lekli József: Gratulálok a csapatnak, mert Bán, Rosemond 
és Gaál, három meghatározó játékos nélkül játszottunk, il-
letve Asszú Ádám sem épült még fel. Nagyon örülök, mert 
mindenkit pályára tudtam küldeni. Az volt a lényeg, hogy 
azoktól a játékosoktól, akik eddig nem vállaltak annyi 
dobást, kevésbé mertek a támadásban érvényesülni, részt 
venni, azt kértem, hogy lépjenek előrébb, mert a csapatnak 
szüksége van rájuk a bajnokságban. Úgy hiszem, hogy ez 
egy-két embernél megtörtént; néhányak esetében még van 
hiányérzetem, de nagyon jól szolgálta ez a mérkőzés azt a 
célt, hogy egyes emberek előrébb lépjenek támadásban, és 
pontokat tudjanak szerezni. Bízom benne, hogy ez megad-
ta számukra a kellő önbizalmat, és meg is fogják tartani. 
Innentől kezdve készülünk a MEAFC elleni mérkőzésre, 
ami az első kör záró meccse lesz.

Elszalasztott győzelmi esély
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának 20., tavaszról előre-
hozott fordulójában a Pénzügyőr 
otthonában lépett pályára a tisza-
újvárosi együttes. Kétszer is vezet-
tek Nagy Dávidék, ám a házigazdák 
mindkétszer egyenlíteni tudtak. Az 
újvárosi alakulat így 20 mérkőzés 
után a 19. helyről várja a jövő feb-
ruári folytatást.

A legutóbbi játéknapon Egerben ara-
tott győzelem jó hangulatot teremtett 
az újvárosi öltözőben. Vitelki Zoltán 
tanítványainak a mostani találkozón 
is volt törlesztenivalójuk, hiszen jú-
liusban hazai pályán 3-0-ra kikaptak 
a Pénzügyőrtől. A fővárosi együttes 
remek pozícióból várta a mérkőzést, 
újonc létére 27 pontjával a 9. helyen 
állt. A Tiszaújváros azonban a leg-
utóbbi egri győzelme ellenére is 14 
pontjával, a 19. helyen szerénykedett. 
A vendégek számára így létkérdés 
volt az újabb győzelem megszerzése. 
A találkozó elején inkább a Pénzü-
győrnek voltak helyzetei, de ezeket 
elpuskázták. A 24. percben Kasza 
szabálytalankodása miatt 11-eshez 
jutott a Tiszaújváros. A megítélt bün-
tetőt Nagy D. magabiztosan értékesí-
tette, 0-1. Az első játékrész hajrájához 
közeledve még Molnár M. lövését 
lehetett feljegyezni, de próbálkozása 
elkerülte a kaput.
A második játékrészre Benét és Ur-
bint is csatasorba küldte Lászka edző. 
A másik oldalon Vitelki még várt a 
változtatással, hiszen csapata vezetett 
és elégedett volt a kezdőkkel az újvá-
rosi szakember. Az 55. percben azon-
ban jött a hazai egyenlítés. Egy PSE 
szögletet követően kavarodás alakult 

ki a tizenhatoson belül. A kapu előtt 
ólálkodó labdarúgók közül Kasza 
eszmélt legkorábban, és öt méterről 
a hálóba lőtt, 1-1. A 69. percben Ba-
lázs 30 méterről leadott löketét hárí-
totta Galambvári, majd egy minutával 
később már a vendégek örülhettek. 
Klasszikus kontrát vezetett kapura a 
Tiszaújváros, Nagy D. kapta meg a 
labdát, nem teketóriázott, hanem 15 
méterről a hálóba lőtt, 1-2. A bekapott 
gól után nagyon igyekeztek a házigaz-
dák, hogy egyenlítsenek, de Balázs 
beadását követően Bíró lövését a ven-
dégek védője a gólvonalról menteni 
tudta. A 89. percben eldönthette volna 
a találkozót a Tiszaújváros, de Steer 
óriási bravúrral hárított. Ezt követő-
en a futball törvénye beigazolódott, 
hiszen a kihagyott helyzet megbosz-
szulta magát. A mérkőzés hosszabbí-
tásában, a 96. percben Galambvári 
kapujáról mintegy 20 méterre szabad-
rúgáshoz jutottak a vendéglátók. A 
labdának Varga Örs futott neki és lö-
vése utat talált a tiszaújvárosiak háló-
jába, 2-2. Vitelki Zoltán együttese így 
egy már megnyert mérkőzést hozott 
végül döntetlenre, amely egy kissé 
csalódottság érzetét keltheti, de a cikk 
írója nem szeretne keseregni, hiszen 
az idei utolsó két fordulóban 4 pon-
tot szerzett a tiszaújvárosi együttes. 
A sárga-kékek 15 egységgel a 19. he-
lyen telelnek. Nagy Dávidék hátránya 
azonban még így is 5 pont a jelenleg 
17. helyen álló Sényővel szemben. 
Egy biztos, az együttest a téli szünet-
ben alaposan meg kell erősíteni, ha ki 
akarja harcolni a harmadosztályban 
való bennmaradást. A tiszaújvárosi 
együttes 2023-ban első mérkőzését 
február 12-én játssza a Putnok ellen 
hazai pályán. 

Pénzügyőr - Tiszaújváros 
2-2 (0-1)

Pénzügyőr SE: Steer - Kasza, Balázs, 
Bagó, Popovics, Bogdán (Bene), Bíró, 
Karacs, Tóth D. (Varga Ö.), Pusztai 
(Csigi), Megyeri (Urbin). Edző: Lász-
ka Balázs.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Valkay, Lehóczki, Lőrincz 
P., Molnár M. (Páll), Gelsi, Tóth B., 
Nagy D. (Gönczi), Vitelki B., Gérin-
ger L., Fajkó (Jacsó). Edző: Vitelki 
Zoltán.
Lászka Balázs: Sajnálom, hogy nem 
tudtuk megnyerni a mérkőzést, úgy 
gondolom, mindent megtettünk a 
győzelemért, de sajnos ma csak ennyi 
volt benne. Szerencsére a hosszabbí-
tásban legalább 1 pontot meg tudtunk 
menteni, de ez nem vígasztal. 
Vitelki Zoltán: Ha csak ezt a mai 
meccset kellene értékelnem, akkor 
azt tudnám mondani, hogy nagyon 
szomorúak vagyunk. Győzelmet sza-
lasztottunk el és ez nagyon fáj. A csa-
pat fegyelmezetten és nagy akarattal 
játszott. Kétszer is vezettünk, le is 
zárhattuk volna a meccset a lehetősé-
geinkkel, de sajnos nem ez döntött, az 
utolsó utáni percekben egyenlített a 
hazai csapat. Ha valaki az utolsó két 
meccs előtt felajánl 4 pontot, aláír-
tam volna. De most... A szezon nagy 
csalódás minden szempontból. Nagy 
dolgoknak kell történnie, hogy ebből 
az állapotból elmozduljon a csapat. 
Komoly döntéseket kell hozni egy 
nagyon komoly és nehéz tavasz előtt. 
Jó pihenést mindenkinek, a csapat és 
a szakmai stáb nevében kellemes ün-
nepeket és sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánok!

Brézai

Peszleg Dominikát és Kiss Gergelyt díjazták
TRIATLON. Az ötkarikás álmokat 
szövögető budapesti Peszleg Domi-
nika, valamint a tiszaújvárosi új-
donsült U23-as világbajnoki ezüs-
térmes Kiss Gergely vehette át az 
„Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a 
Magyar Triatlonsportért” díját és a 
vele járó anyagi támogatást.

Az 1998 nyarán közlekedési baleset-
ben elhunyt kiváló tiszaújvárosi tri-
atlonos, ifj. Márkus Gábor emlékére 
1999-ben létrehozott alapítvány azzal 
a céllal létesült, hogy segítse a magyar 
triatlonsport fejlődését, népszerűsíté-
sét, továbbá, hogy biztosítsa a tehet-
séges ifjú triatlonosok támogatását. 
Az alapítvány kezdettől fogva pályá-
zati úton nyújt segítséget a 23 éves, 
vagy ennél fiatalabb sportolóknak.
Márkus Gergely, a kuratórium elnö-

ke, miután köszöntötte a jelenlevőket 
arról szólt, hogy az alapítvány legna-
gyobb támogatója továbbra is Tiszaúj-
város önkormányzata, melyért külön 
köszönet jár, de kijár a köszönet az 
adójuk 1%-át felajánlóknak, a Tisza-
újvárosi Triatlon Klubnak és a további 
szponzornak is. Ezt követően röviden 
szó esett az idei pályázatokról, majd 
a kuratórium tagjainak döntéséről. Az 
országos díj kategóriában a fővárosi 
Peszleg Dominika pályázata nyerte el 
a támogatást. Dominika hosszú évek 
óta tagja a korosztályos válogatot-
taknak, aquatlonban és duatlonban is 
Eb-bronzérmesnek mondhatja magát, 
míg triatlonban idén top10-es konti-
nentális eredményei vannak. 
- Nagyon hálás vagyok az alapítvány 
díjáért, mely megtiszteltetés számom-
ra - mondta a 21 esztendős Dominika. 
- Szeretném ezt minél jobb eredmé-

nyekkel meghálálni. Biztos vagyok 
benne, hogy a díjjal együtt járó anya-
gi támogatásnak is komoly része lesz 
abban, hogy elérjem fő célomat és a 
közeli ötkarikás játékok egyikén kép-
viselhessem hazánk színeit.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub ver-
senyzői közül a november végén, 
Abu-Dhabiban, az U23-as triatlon vi-
lágbajnokságon ezüstérmes, a szezon 
közben több más eredménye mellett 
felnőtt elit Európa-kupán érmes Kiss 
Gergely teljesítményét tartották a leg-
figyelemreméltóbbnak az érintettek. 
- Megköszönve ezt a nagy elismerést, 
hálás vagyok, amiért a tiszaújvárosi 
csapat tagja lehetek, akiktől kezdettől 
fogva nagyon sok segítséget kapok - 
hangsúlyozta Kiss Gergely. - Szeret-
nék a jövőben is tiszaújvárosi lenni, 
hiszen nagyon jól érzem itt magam.
A nettó 500 ezer, illetve nettó 200 ezer 
forintos anyagi támogatással együtt 
járó díjat a hétköznapokban a Nem-
zetközi Triatlon Szövetség (World 
Triathlon) sportigazgatójaként Lau-
sanne-ben dolgozó Márkus Gergely 
adta át a sportolóknak. Az esemény 
hivatalos - a kötetlen beszélgetés előt-
ti részét - dr. Fülöp György zárta le. A 
polgármester ezúttal sem mulasztotta 
el, hogy megemlékezzen dr. Márkus 
Gáborról, a helyi triatlonsport meg-
lapítójáról, a világkupa és a nagyhét 
elindítójáról, majd gratulált Kiss Ger-
gelynek a világbajnoki ezüstérméhez. 
A polgármester végezetül biztosította 
az alapítványt, hogy jövőre is számít-
hatnak a tiszaújvárosi önkormányzat 
támogatására. 

SZIS

A Sportcentrum eseményei
December 9. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - MEAFC bajnoki mérkőzések
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok        Játékcsarnok

December 10. (szombat)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11 csapatok részére 
              Játékcsarnok, edzőterem

Asztalitenisz
10.30 Tiszaújvárosi SC - Kömlő SC   
      Asztalitenisz- csarnok

Kézilabda
16.00 Tiszaújvárosi SC - MVSC
női csapatok bajnoki mérkőzése      Játékcsarnok

2022. december 8. 11. � Sport

Peszleg Dominika és Kiss Gergely.
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