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A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány minden félévben jutalmazza a legeredményesebb tanulókat, a múlt 
hétvégén ünnepélyes keretek közt a főiskolások és egyetemisták vehették át pénzjutalmukat. A kuratórium 
több mint 3 millió forintot osztott szét a sikeres pályázók között. Cikkünk a 4., az ösztöndíjasok névsora a 8. ol-
dalon.

Egy darabot 
adnak 

az életükből
/5. oldal

Elismerések, 
jutalmak 

a rendőröknek

/3. oldal 

Krónika 
megjelenések

Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti 
partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika idei utolsó, 
ünnepi száma december 22-én (csütörtökön), 2023. évi 
első száma január 13-án (pénteken) jelenik meg. Ezért 
kérjük, hogy a két időpont közötti időszakra vonatkozó 
hirdetményeiket, közleményeiket, hirdetéseiket 2022. 
december 20-án (kedd) 10 óráig juttassák el szerkesz-
tőségünkbe.
A jövő évi megjelenés időpontja nem elírás, 2023-ban 
ugyanis nyomdát váltunk és ezzel összefüggésben - 
szakítva a négy évtizedes hagyománnyal - januártól 
péntekenként jelenik meg a Tiszaújvárosi Krónika. A 
megjelenéssel együtt változik a lapzárta időpontja is, 
amely szerda 10 óra lesz. Első alkalommal tehát 2023.
január 11-én 10 órakor zárjuk a lapot.

Tisza Média Kft.

Fenyőből van zalai, van dániai
Nem drágultak, és van bőven. Idén 
is a szokásos luc-, ezüst- vagy nor-
mand fajtákból választhatunk fe-
nyőfát, mind vágott, mind földlab-
dás kiszerelésben.

A karácsonyfa azon ritkaságok közé 
tartozik, melynek nem, vagy csak 
minimálisan emelkedett az ára ta-
valy óta. Ahol méterre adják, ott a 
lucfenyő 3500, az ezüstfenyő 5000, a 
normand pedig 7000 forint, ha pedig 
darabra vesszük, nagyjából hasonló 
az ára - a lucfenyők 4000 forinttól 
indulnak, az ezüstök 6000 forinttól, a 

normand 9000-től. Egy időben ment 
a vita, hogy vegyünk-e műfenyőt a 
kivágott helyett, aztán most úgy néz 
ki, a megoldás a kettő között van. Év-
ről évre egyre divatosabb földlabdás 
fenyőt venni, melyet aztán kiültetnek 
a kertbe. Amennyiben gyerekkorunk 
fenyőillatát szeretnénk a szobába va-
rázsolni, egyik helyen a lucfenyőre 
esküdött a kereskedő, a másik he-
lyen pedig az ezüstfenyőre. Ha pedig 
vízkeresztig szeretnénk megtartani a 
fát, és januárban nem akarunk sokat 
takarítani utána, mindketten a nor-
mand fajtát ajánlották.

Galambos Pálné Mezőcsátról jött 
vásárolni, és normand fenyőt válasz-
tott.
- Gyerekek vannak, ez nem annyira 
szúr. Nekem nagyon tetszik a színe, 
tavaly is innen vásároltunk, nagyon 
meg vagyunk vele elégedve - mond-
ta. 
A lucfenyők nagy része Zala megyé-
ből származik, az ezüst- és normand 
fákat pedig Dániából hozzák. Tisza-
újvárosban több helyen is árulnak 
fenyőfát, a kereskedők december 24-
én délig várják a vásárlókat.

Surányi P. Balázs

Adventi 
hangverseny

December 7-én tartotta hagyományos adventi hangver-
senyét a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány. Csak-
úgy, mint minden esztendőben, a helyszín idén is a 
római katolikus templom volt, ahová a helyi általános 
iskolák, az Eötvös gimnázium kórusai, tanárai, vala-
mint a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és zene-
pedagógusai vittek karácsonyi dalcsokrokat. 
A színvonalas adventi hangversenyt a helyszínről élő-
ben közvetítette a Tisza Televízió. 

Trans-Sped adomány
Ötvenöt pár használt, de még jó állapotú munkavédel-
mi cipőt adományozott a Trans-Sped Kft. a Vöröske-
resztnek. Mostani, kiemelt adományozási programjukat 
még öt évvel ezelőtt indították a szervezettel. Ezzel a 
felajánlással a cég nem csak a rászorulókat segíti, de a 
fenntartható működését is elősegíti. Az átadáskor Oláh 
Ferenc termelési logisztikai igazgató elmondta, hogy 
a Trans-Sped kiemelt figyelmet fordít a társadalmi fe-
lelősségvállalásra, rendszeresen segítenek rászoruló 
családoknak, vagy segítséget nyújtanak az adományok 
szállításában.

Van, ahol darabra...

...van, ahol méterre árulják a fenyőfát.



Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja 12. 12. és 12.17. kö-
zött hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 7.00, szom-
bat 18.00, vasárnap 11.00.
Karácsonyi miserend: december 24. szombat Vigiliai 
Szentmise 17.00, december 25. vasárnap ünnepi szent-
mise 11.00, december 26. hétfő 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.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 
18.00.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök 15.30-17.30, péntek december 16-án és 23-án 
kivételesen délelőtt 9.00-11.00.
Református
Tiszaszederkény: Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 
óra.
Tiszaújváros: Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
A Tiszaújvárosi Református Énekkar adventi szolgála-
tával összekötött úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 
óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Makó antalné (szül.: kovács ágnes) 
90 éves korában elhunyt. 

Temetése 2022. 12. 23-án (péntek) 12.30 órakor lesz 
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomá-

ban, előtte 12 órától gyászmise lesz az elhunytért. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Bertók gyula 
74 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése 
2022. december 16-án (péntek) 14.30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot december 18-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd de-
cember 19-től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos ké-
szenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. 
Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mel-
lett szolgálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
                                        Hétköznap      Szombat   Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Adventi koncert
A Tiszaújvárosi Református Énekkar az aranyvasárnapi 
istentiszteleten rövidített adventi koncertet tart decem-
ber 18-án, vasárnap 11 órakor a tiszaújvárosi reformá-
tus templomban. Mindazokat szeretettel várjuk, akik az 
adventi várakozás felemelő érzését minél teljesebben át 
szeretnék élni. 

Szutor István elnök
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Tanács
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.



Önkormányzati elismerés és jutalom a rendőröknek
Tiszaújváros önkormányzata minden 
évben támogatja a tiszaújvárosi rendőr-
kapitányságot. Hol tárgyi eszközökkel, 
hol anyagiakkal járul hozzá egy-egy fel-
újításhoz, év végén pedig rendszeresen 
elismeri munkájukat. Pénteken 16 ren-
dőr vehetett át elismerést és ezzel járó 
jutalmat a polgármesteri hivatalban. 

- Kevés olyan település van ma Magyaror-
szágon, ahol az önkormányzat támogatja, 
pénzjutalommal ismeri el egy állami szerv, 
a rendőrség munkatársait. Tiszaújváros az 
egyik ilyen város - köszönte meg dr. On-
gai Péter, Tiszaújváros rendőrkapitánya 
az önkormányzat elismerését. - 12 rendőr 
kapott jutalmat az önkormányzattól azért, 
mert a saját szakterületén kiemelkedő tevé-
kenységet végzett, és példaként állítható a 
kollégái elé. Az Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóság 2 munkatársát is elismerték, 

és további 2 embert, akit nekem, kapitány-
ságvezetőnek volt lehetőségem jutalmaz-
ni. Eszembe jut a rendészeti igazgató úr 
egyik idézete arra, hogy a Borsod megyei 
rendőröket minden területen és minden 
megyében szeretik, mert nekik van alkal-
muk gyakorolni és találkozni mindennel. 
Azt hiszem ez mindent elmond. Ebben a 
térségben a kollégáim valóban mindennel 
találkoznak, ami a rendészet szakterületén 
belül előfordulhat. Legyen ez közlekedés-
rendészeti, közrendvédelmi, engedélyügyi 
vagy bűnügyi szakterület. Ezért is történt 
az állománytáblán bővítés ebben az évben, 
hogy a feladatokat el tudjuk végezni, és 
olyan válasz legyen a lakosoknak, amely 
érezhető pluszt és javulást fog okozni hosz-
szú távon. 
Az ünnepségen dr. Szilágyi Bali Zsófia, az 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
Észak-magyarországi Regionális Igazga-
tóság igazgatóhelyettese is részt vett, aki 
elismeréssel nyilatkozott kollégáiról és a 
tiszaújvárosi rendőrökről.
 - Soha ilyen nagy terhelés mellett nem 
dolgozott a szervezetünk, mint amióta a 
MOL poliol beruházása 2019-ben elkez-
dődött - nyilatkozta lapunknak dr. Szilágyi 
Bali Zsófia. - Mivel a magyar munkaerő-
piac nem tudta ellátni a megnövekedett 
igényeket, így a külföldi fő- és alvállal-
kozók külföldről hoztak be állampolgáro-
kat, ami rengeteg feladatot eredményezett 
az idegenrendészeti hatóságnak, hiszen a 
külföldiek kérelmeit mi bíráljuk el. Elő-
fordult olyan is, hogy ki kellett utasítanunk 
az országból a külföldieket. Voltak esetek 
és ügyek, amikről a helyi rendőrkapitány-
ságtól szereztünk tudomást, a jogszabály 
pedig lehetőséget ad arra, hogy ha egy kül-
földi követ el valamilyen atrocitást, akkor 

közrendi okból lehetőség van arra, hogy 
eltávolítsuk az országból, és ha kell, élünk 
is ezzel a lehetőséggel, hiszen a mi hatósá-
gunknak is roppant fontos, hogy az állam-
polgárok közérzete, közbiztonsági érzete, 
közbiztonsága megfelelő legyen Tiszaúj-
városban - mondta az alezredes.
Elismeréssel szólt a rendőrökről dr. Fülöp 
György polgármester is, aki egy város kö-
zössége és vezetése nevében köszönte meg 
munkájukat.
 - Régen azt mondták, hogy Tiszaújvá-
rosban könnyű rendőrnek lenni - mondta 
a polgármester. - Itt általában rend van, 
nincsenek nagy problémák, minden jó. 
Azt gondolom, hogy az elmúlt években 
Tiszaújvárosban rendőrnek lenni nehéz, 
hiszen az óriási beruházások kapcsán több 
ezer ember is érkezett, és ahhoz, hogy a 
városlakók békében, normálisan tudjanak 

együtt élni, ehhez a rendőröknek rendkívül 
nehéz munkát kell végezniük. Számunk-
ra nagyon fontos, hogy a közbiztonság jó 
legyen, ehhez pedig az kell, hogy az itt 
működő rendőrség jól működjön. Bár a 
rendőrség egy állami szervezet, de mi úgy 
gondoljuk, hogy aki Tiszaújvárosban dol-
gozik, az az önkormányzathoz is tartozik, 
és ebből az következik, hogy a városnak 
is vannak kötelezettségei önökkel szem-
ben. Ilyen például az, hogy amivel csak le-
het, tárgyi eszközökkel, pénzzel segítünk,  
hogy a munkakörülmények javuljanak. És 
természetesen év végén, amikor itt a szám-
vetés ideje, ne csak szavakban, hanem tet-
tekkel és pénzzel is el tudjuk ismerni azt az 
áldozatos munkát, amit önök a helyi pol-
gárokért végeznek - zárta szavait dr. Fülöp 
György.

berta

Inflációs helyzetkép: a gáz és a tojás „vezet”
2022 novemberében a fogyasztói árak 
átlagosan 22,5%-kal haladták meg az 
egy évvel korábbit. A háztartási ener-
gia és az élelmiszerek ára emelkedett a 
leginkább. A fogyasztói árak egy hónap 
alatt átlagosan 1,8%-kal nőttek - áll a 
Központi Statisztikai Hivatal múlt héten 
közzétett tájékoztatójában.

12 hónap alatt, 2021 novemberéhez vi-
szonyítva az élelmiszerek ára 43,8%-kal 
emelkedett, ezen belül leginkább a tojás 
(102,9%), a kenyér (81,8%), a tejter-
mékek (79,0%), a sajt (78,8%), a vaj és 
vajkrém (77,3%), a száraztészta (70,8%), 
az édesipari lisztesáru (69,1%), a mar-
garin (60,3%), a baromfihús (54,4%), a 
péksütemények (54,0%) és a tej (52,9%) 
drágult. A termékcsoporton belül a liszt 
(8,7%) és az étolaj (3,2%) ára nőtt a leg-
kisebb mértékben. A háztartási energia 
65,9%-kal drágult. Ezen belül a vezetékes 
gáz ára 124,3, a tűzifáé 60,1, a palackos 
gázé 52,1, az elektromos energiáé 28,3%-
kal nőtt.
A tartós fogyasztási cikkekért 14,4, ezen 
belül az új személygépkocsikért 24,0, 
a fűtő- és főzőberendezésekért 21,1, a 
szobabútorokért 19,6%-kal kellett többet 
fizetni. A szeszes italok, dohányáruk át-
lagosan 13,8, ezen belül a szeszes italok 
19,4%-kal drágultak. Az állateledelek ára 
51,1, a háztartási fogyóanyagoké 34,2, a 
mosó- és tisztítószereké 32,2, a lakásja-
vító és -karbantartó cikkeké 30,5, a testá-
polási cikkeké 27,3%-kal lett magasabb. 
A szolgáltatások díja 9,0%-kal emelke-
dett, ezen belül a taxi 27,8, a lakásjavítás 
és -karbantartás 23,9, a járműjavítás és 
-karbantartás 22,7, a sport- és múzeumi 
belépők 20,0, a testápolási szolgáltatás 
17,1%-kal került többe.

1 hónap alatt, 2022 októberéhez viszo-
nyítva a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-
kal nőttek. Az élelmiszerek 3,6%-kal drá-
gultak. Ezen belül az édesipari lisztesáru 
10,9, a száraztészta és a tojás egyaránt 9,6, 
a sajt 5,5, a baromfihús 5,4, a tej 4,7, a bü-
féáruk 4,5, a kenyér 4,2, a vaj és vajkrém 
3,9, a péksütemények 3,8%-kal kerültek 
többe. A háztartási energia ára 1,3%-kal 
nőtt, ezen belül a tűzifa 3,9, a palackos 
gáz 2,5, a vezetékes gáz 1,5%-kal drágult. 
Az állateledelek 4,4, a mosó- és tisztí-
tószerek 4,0, a háztartási fogyóanyagok 
3,3%-kal kerültek többe. A szolgáltatások 
ára átlagosan 0,9%-kal nőtt, ezen belül a 
szerencsejátékok 6,6, a járműjavítás és 
-karbantartás 2,2, a lakbér 1,6, az egész-
ségügyi szolgáltatás 1,3%-kal drágult.

F.L.

Fogyasztóiár-indexek 2022. november

Megnevezés Előző hó = 
100,0

Előző év azonos hó = 
100,0

Fogyasztóiár-index 101,8 122,5
Harmonizált fogyasztói-
ár-index)a) 101,7 123,1

Maginfláció (eredeti, sze-
zonálisan kiigazítatlan)b) 102,1 124,0

Nyugdíjas fogyasztói-
ár-index 102,0 125,2

a) A fogyasztóiár-indexszel ellentétben a harmonizált fogyasztóiár-index az uniós elő-
írásoknak megfelelően a külföldiek Magyarországon történő fogyasztását is figyelem-
be veszi. Ebből fakadóan az is befolyásolja, hogy 2022. május 27-től a magyar for-
galmi engedéllyel nem rendelkező személygépjárművekbe már nem hatósági, hanem 
csak piaci áron lehet tankolni. 
b) 2021 áprilisától a Központi Statisztikai Hivatal új módszertant alkalmaz a mag-
infláció számítására, a mutató a továbbiakban nem tartalmazza a szeszes italok, dohá-
nyáruk árváltozását. Az idősor 1995. januárig visszamenőlegesen módosult.

2022. december 15. 3. � Aktuális

Gáz lett a gáz ára.

Egy év alatt a duplájára nőtt a tojás ára.

Dr. Szilágyi Bali Zsófia

Az elismerésben részesített rendőrök.



Felsőoktatási ösztöndíjosztó
Több mint két évtizede oszt ösz-
töndíjat a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány. Minden félévben 
jutalmazzák a legeredményesebb 
tanulókat, a múlt hétvégén ünne-
pélyes keretek közt a főiskolások és 
egyetemisták vehették át pénzjutal-
mukat. A kuratórium több mint 3 
millió forintot osztott szét a sikeres 
pályázók között.

Ebben a félévben 69 pályázóból 68 
hallgató kapott Mecénás-ösztöndíjat. 
Több feltétele is van a pályázatnak, 
a tiszaújvárosi lakóhely mellett a leg-
fontosabb kritérium a 4,2-es tanul-
mányi átlag. Idén a pályázók 40%-a 
érte el a maximumot, vagyis az ötös 
átlagot. 
- Ötös átlaggal pályáztam, bár nem 
olyan egyszerű ezt elérni, de a tanulás 
egy olyan út, ami a végén kifizetődik, 
így megéri energiát és időt belefek-
tetni - mondta Nagy Stella, aki a Bu-

dapesti Corvinus Egyetem vezetés és 
szervezés mesterszakán tanul. - Na-
gyon örülök ennek a lehetőségnek, 
hatalmas elismerés az önkormányzat-
tól, hogy díjazzák a legkiválóbb hall-
gatókat, úgy is, hogy Tiszaújvárosban 
nincs egyetem.
- Most először kaptam meg ezt az 
ösztöndíjat - kezdte Hörcsik Eszter, a 
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának harmadéves hallga-
tója. - Engem nagyon motivál a tanu-
lásban, hogy minél jobban teljesítsek, 
és örülök, hogy van ilyen lehetőség a 
városban. 4,6-os átlaggal nyújtottam 
be a pályázatomat, sokat tanulok, hi-
szen nagy a verseny a szakon belül, és 
fontos, hogy bent maradjak az állami 
finanszírozású képzésen.
Dr. Fülöp György polgármester is kö-
szöntötte a hallgatókat, aki arról be-
szélt, jó találkozni olyan fiatalokkal, 

akik talán egyszer még visszatérnek 
Tiszaújvárosba, mert így biztosított 
lesz a város jövője.
- 3 millió 40 ezer forintot osztottunk 
szét idén a 68 sikeres pályázó között 
- nyilatkozta Makrai Marianna, a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke. - 4,2-es tanul-
mányi átlagtól lehet pályázni, erre az 
eredményre 32 ezer forintot kapnak a 
hallgatók. Ez tizedenként 2000 forint-
tal emelkedik, vagyis a maximálisan 
kapható összeg 50 ezer forint. Az ala-
pítványunk egyik legfőbb tevékeny-
sége, hogy támogatjuk a tiszaújvárosi 
fiatalokat. Egyik nem titkolt célunk, 
hogy az egyetemistákat itt marasztal-
juk Tiszaújvárosban, és bízunk abban, 
hogy ez sikerülni is fog.
(Az ösztöndíjasok névsora a 8. olda-
lon olvasható.)

venna

Sikeresen zárult 
a népszámlálás

Lezárult a 2022. évi népszámlálás harmadik, egyben 
utolsó szakasza. A határidőig 4,6 millió lakás- és 9,2 
millió személyi kérdőív érkezett be, a végleges ered-
ményt állami adatbázisok felhasználásával állapítja 
meg a KSH. 

November 28-án sikeresen lezárult a 2022. évi népszámlá-
lás. A pótösszeírásban részt vevőkkel együtt összesen 4,6 
millió lakáskérdőív és 9,2 millió személyi kérdőív érkezett 
be a népszámlálás rendszerébe.  Utóbbi a becsült várható 
népesség 96 százaléka. 
- Köszönjük a lakosság együttműködését! Az online kitöl-
tések aránya minden előzetes várakozásunkat felülmúlta, 
azok a háztartások pedig, amelyek a számlálóbiztosokkal 
együttműködve töltötték ki a kérdőíveket, a visszajelzések 
alapján többségében megértőek voltak a népszámlálás-
sal, az adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, és támogatták 
a számlálóbiztosokat munkájuk elvégzésében. Büszkék 
vagyunk a számlálóbiztosokra, arra a szakszerű és elhi-
vatott munkára, amelyet az összeírás során végeztek. A 
népszámlálás végrehajtásának ők voltak a főszereplői, ál-
dozatos tevékenységük elengedhetetlen volt a népszámlá-
lás sikeres lebonyolításához. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a jegyzők munkáját. Óriási feladat volt az álta-
luk szervezett számlálóbiztosi szakasz, és ők biztosították 
a feltételeket a pótösszeírás lebonyolításához is - mondta 
dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A népszámlálás végeztével megkezdődik az adatok fel-
dolgozása, amelyet állami nyilvántartások felhasználása 
támogat. Az állami adatbázisok használata, a népszámlá-
lási adatok adminisztratív adatokból történő előállításának 
gyakorlata azért is különösen fontos, mert a tervek szerint 
az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás Magyar-
országon. A következő népszámlálás adatait már kizárólag 
adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a 
KSH, összhangban a több országban jelenleg is alkalma-
zott gyakorlattal.
A népszámlálás első eredményei már 2023 első negyed-
évében elérhetőek lesznek, a részletes adatok publikálása 
2023 őszén várható.

f.l.

Devalválódott
Advent időszakát éljük, várjuk a kisded megszületésé-
nek ünnepét. Ilyenkor többször esik szó a szeretetről, 
egymás tiszteletéről. Tegyük fel őszintén a kérdést; ro-
hanó világunknak sajátja még ennek az üzenetnek igaz 
tartalma? Sokunk válasza nemleges lenne. Minden, ez 
is devalválódott, új magyarázatot kapott a többi alap-
értékkel együtt, az egymásra figyelést elhomályosította 
az üzletről üzletre rohanás, ahol apró csecse-becséket 
vásárolunk, amelyeknek értékével próbáljuk helyettesí-
teni a legnemesebb érzést.
Pedig a szeretetet nem lehet pénzre váltani. Ez sohasem 
sikerülhet. „Mert a szeretet nem kezdődik, és így vége 
sem lehet. A szeretet örök.” (Hioszi Tatiosz Kr. e. 368)

Varga-Somogyi Istvánné nyugdíjas tanár

4. � Vegyes 2022. december 15.

Nagy Stella ötös átlaggal pályázott, 
így 50 ezer forintot kapott.

Hatvannyolcan kaptak ösztöndíjat az alapítványtól.

A népszámlálás végrehajtásának a számlálóbiztosok - töb-
bek között Bánné Oláh Márta - voltak a főszereplői.



Nincs ársapka, benzin sem mindenhol
Eltörölték az üzemanyagok ársapká-
ját a múlt héten kedden. Bár már nem 
állnak hosszú, tömött sorokban az au-
tósok a töltőállomásokon, a piaci áras 
üzemanyagokért már nincs tolongás, de 
a kisebb kutakon benzinből és gázolaj-
ból továbbra is hiány van. A miértekre 
Gépész László, a Független Benzinkutak 
Szövetségének elnökségi tagja adott vá-
laszt lapunknak.

- Annak idején az ársapka bevezetése egy 
elhibázott döntés volt gazdaságilag és üz-
leti szempontból egyaránt - nyilatkozta 
Gépész László, a Független Benzinkutak 
Szövetségének elnökségi tagja. -  Ennek 
következményeivel most számolni kell. 
Abban a pillanatban, amikor az ársapkát 

kiterjesztették a nagykereskedőkre is, mert 
a kiskereskedők nem vállalhatták a kis és 
a nagykereskedelmi ár közötti különbö-
zetet, abban a pillanatban Magyarország 
ellátásának körülbelül 30 százalékát addig 
biztosító nagykereskedők nem szállítottak 
be több üzemanyagot. Az egyedüli ellátó 
a MOL maradt, erre azonban hosszú távon 
nem volt felkészülve, az árstopot csak sú-
lyos korlátozások árán lehetett fenntartani. 
Aztán közbeszóltak a hazai finomítóban 
felmerülő műszaki problémák, ami miatt 
a MOL termelőkapacitása drasztikusan 
lecsökkent, ennek eredménye pedig, hogy 
nincs elég üzemanyag.
- A MOL azt javasolta a vidéki kisebb ku-
taknak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 
korábbi beszállítókkal, ez azt jelenti, hogy 
a nagyvállalat nem szállít ezeknek a kutak-
nak?  
- Itt két csoportot lehet megkülönböztet-
ni. Az egyik csoport azokból a kis ben-
zinkutakból áll, amik az ársapkarendszer 
bevezetése előtt már partnerei voltak a 
MOL-nak és éves keretszerződések alap-
ján kapták az üzemanyagot. Nekik most el-
kezdett újra valamennyit szállítani, de ez a 
szerződéses mennyiség 1-2 százaléka. Te-
hát nem annyit szállít, amennyit rendelnek, 
hanem annyit, amennyi jut. A benzinkutak 
másik csoportjába tartoznak azok, akik 
máshonnan szerezték be az üzemanyagot, 
nem voltak a partnerei a MOL-nak, sa-
ját importot is bonyolítottak. Nekik most 
egyáltalán nem szállítanak. Szerintem azt 
mondani ezeknek a kutaknak, hogy vegyék 
fel a kapcsolatot a korábbi beszállítóikkal, 

az egy.... hogy is fogalmazzam... erősen 
problémaelhárító magatartás. Hiszen azok-
kal az importáru-alapot biztosító külföldi 
kereskedőkkel, finomítókkal kellene újra 
felvenni a kapcsolatot, akiket gyakorlati-
lag kitiltottak az országból, és most rájuk 
akarják hárítani azt a feladatot, hogy ma-
gyarázzák el nekik, hogy most már ismét 
biztonság van Magyarországon, senki nem 
fog új rendelkezéseket hozni egyik napról 
a másikra. Ráadásul arra kellene őket rá-
beszélni, így karácsony előtt, hogy a már 
régen eladott készleteiket, az új partnere-
iktől vegyék vissza és csoportosítsák át a 
magyar piacra. Hát ez nem egy egyszerű 
feladat.

- Hogy látja, mikorra sikerülhet visszacsá-
bítani a beszállítókat? Mennyi időbe telik, 
amíg visszaáll a rend?
- Merjük azt feltételezni, hogy a beszállí-
tókban maradt annyi affinitás, hogy nem 
fordítanak hátat nekünk, és idővel visz-
szatérnek a magyar piacra. De biztosra 
vehetjük, hogy most nem ez az elsődleges 
feladatuk. Most arra törekednek, hogy a 
jelenleg meglévő kapcsolataikat ellássák 
üzemanyaggal és a jelenleg meglévő élő 
szerződéseket teljesítsék. Én nagyon re-
mélem, hogy a jövő év elejétől, ha nem is 
rendeződik vissza minden teljesen, vala-
melyest enyhülni fog ez a helyzet.

ema 

Egy darabot adnak életükből
A Véradók napja alkalmából ismét 
megszervezte hagyományos év végi 
ünnepségét a Magyar Vöröskereszt 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezete a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban. A Tiszaújvárosban és 
környékén élő rendszeres véradók-
nak és a MOL Petrolkémia Zrt. 
munkahelyi donorjainak egyszerre 
mondtak köszönetet. 

Összesen 23-an részesültek elisme-
résben, az okleveleket Tiszaújvá-
ros alpolgármestere, Pap Zsolt és a 
Magyar Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezetének 
igazgatója, Grúbert Roland adták át.
- Egyetlen véradó akár három-négy 
ember életét is megmentheti. Úgy 
gondolom, erre nagyon büszkének 
kell lenni - hangsúlyozta a véradás 
jelentőségét köszöntőbeszédében az 
alpolgármester. - Én, aki a mai napig 
az egészségügyben dolgozom, látom 
a mindennapos problémákat. Sajnos 
sokszor szembesülünk tragédiákkal, 
köztük olyanokkal is, ahol vérre van 
szükség, és nagyon gyakran látha-
tunk a közösségi médiában is olyan 
bejegyzéseket, amelyekben irányított 
véradásra hívják fel a figyelmet. Mi is 
segítséget kérünk sokszor a kollégá-
immal ilyen esetben, hiszen akár mű-
téteknél, akár egy-egy súlyos sebe-
sült ellátásakor szükség van rá. Most 
már a légi mentőknél is használják a 
vérkészítményeket, amelyek a min-
dennapos beavatkozások részévé 
váltak. Önök azok, akik egy darabot 
adnak az életükből azért, hogy máso-
kon segíthessenek. Azt hiszem, ennél 
nemesebb cselekedet nincs a világon. 
Mindazok nevében, akiknek idáig se-
gítettek és azok nevében is, akiknek a 
jövőben fognak, hálás szívvel köszö-
nöm meg, hogy mindig számíthatnak 

önökre - mondta Pap Zsolt.
- Alkalmanként az a fél vagy egy 
óra, amit önök rászánnak arra, hogy 
segítsenek, a másik oldalon, a beteg 
oldalán évtizedeket is jelenthet - ér-
zékeltette a segítségnyújtás erejét 
Grúbert Roland. - Amíg a véradók 

nagy családja kitart, addig a betegel-
látás biztonságban van. A Vöröske-
reszt feladata a véradásszervezésen 
túl a háborús konfliktusok áldozatai-
nak a megsegítése is. Az idei év ilyen 
tekintetben is nehéz, hiszen a mi 
megyei szervezetünk tartja a kapcso-
latot Kárpátaljával. Nemcsak most, 
békeidőben is. Itt köszönöm meg Ti-
szaújváros önkormányzatának a sok 
évtizedes segítséget, akárcsak a MOL 
Petrolkémia Zrt.-nek és a lakossági 
támogatóinknak is - zárta gondolatait 
az igazgató.
- Hatalmas segítséget kapunk a válla-
lattól, hetven-kilencvenfős véradáso-
kat évente hat alkalommal tudunk ott 
megszervezni. Ennek köszönhetően 
kapta meg a cég már lassan húsz éve 
a „Véradóbarát Munkahely” címet 
is - ismertette a MOL Petrolkémia 
Zrt. véradásban betöltött szerepének 
fontosságát Laták Kamilla, a Magyar 
Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szerve-
zetének véradásszervező koordináto-
ra.

Ördögh István

Köszönet 
az autóbuszjáratért

Tisztelt Polgármester Úr!

Tiszaújvárosi lakosként rendszeresen közlekedtem a 
Tiszaújváros-Budapest buszjáraton. Sajnos ezt a járatot 
a Volán megszüntette, ez számomra hatalmas problé-
mát jelentett, mivel az egészségi állapotom miatt nehe-
zebben tudok közlekedni. 
A tiszaújvárosi utazni vágyó lakosok nevében is sze-
retném megköszönni, hogy felvette a kapcsolatot egy 
személyszállító céggel, és újra biztosítja a lehetőséget 
arra, hogy átszállás nélkül, közvetlen buszjárattal eljut-
hatunk Budapestre.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, hogy kérésemet 
meghallgatva megoldást talált a problémára. 

(Név és cím a szerkesztőségben)

2022. december 15. 5. � Aktuális

Laták Kamilla

Huszonhárom véradó részesült elismerő oklevélben.

Gépész László

Autózni muszáj. Muszáj?



December 6-án nemcsak a Mikulást, ha-
nem Kalap Jakabot is nagy izgalommal 
várták a gyerekek a Városháztéren. Fia 
és lánya társaságában meg is érkezett 
a szórakoztatás nagymestere, Jakab 
Zsolt, akit a bábozás jelentőségéről és 
saját mestersége mibenlétéről kérdez-
tünk.

- Hogy érzik magukat nálunk?
- Remekül. Várjuk mi is a Mikulást. Már 
úton van, de állítólag nem tudott tankol-
ni, és telefonált nekünk, hogy egy picit 
majd maradjunk tovább a tervezettnél. Azt 
mondta, cserébe mi is kapunk majd cso-
magot. Úgyhogy igyekszünk megalapozni 
a jó hangulatot, és egy picit felvidítani a 
kicsiket ebben a nagy hidegben, amíg az 
est főszereplője megérkezik.
- Miben egyedi ahogy szórakoztatnak?
- Nem is tudom. Nem tartom különleges-

nek, amit mi, családi együttesként a báb-
koncertjeinkkel előadunk. Tulajdonkép-
pen egy hétköznapi apuka és nagypapa 
vagyok, aki énekel, gitározik, vicceskedik 
a gyerekeknek, nekik pedig mindez tet-
szik. Magunk sem tudjuk, miért, de talán 
jobb, ha nem is derül ki, mert azt hiszem, 
akkor mindig görcsösen játszanánk, és an-
nak nem lenne jó vége. Egyébként nem 
használunk segédanyagokat, zenei alapo-
kat, modern technikai elemeket. A bábfi-
guráink sem hagyományosak. Jól ismert 
karakterek mind, de mégis eltérnek a meg-
szokottól. 
- Hogyan fogalmazná meg a bábozás je-
lentőségét a rajzfilmhez képest?
- A bábozás nagyon sokat ad a gyerekek-
nek, de manapság már egyre nagyobb teret 
nyer a rajzfilm és a tévéműsor. Egész kicsi 
korban - a különböző alvókák és minden-
féle aranyos plüssjátékok formájában - 
még fontos szerepük van a kézzel fogható 

figuráknak a kicsik életében, de ez még 
idő előtt, nagyon gyorsan megváltozik 
a modern világunkban. Pedig a bábozás 

minden alkalommal képes újat mutatni, 
míg a rajzfilm csak egyszer mond valamit.

Ördögh István

A bábozás mindig képes újat mutatni

6. � Ünnep 2022. december 15.

Micimackó és Kalap Jakab.

A gyerekeket mindig elvarázsolja a bábjáték. Megalapozták a jó hangulatot.



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

Utána: a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Fenyővásár - Mecénás ösztöndíjosztó - A 
karácsonyi vásárlás buktatói - Kitüntetett rendőrök - 

Gyertyagyújtás Szederkényben - Advent harmadik va-
sárnapja - Foci évzáró - Kosárlabda

Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 
Utána: a testületi ülés ismétlése

December 18., vasárnap
16:00 Karácsonyi különkiadás

Ünnepre várva a stúdióban és élőben kapcsoljuk a vá-
rosháztéri adventi forgatagot

December 21. szerda
18:00 Nosztalgiakarácsony

Válogatás az elmúlt 30-40 év karácsonyi riportjaiból  

December 25. vasárnap 
18:00 Ünnep templomainkban

A református, a görög katolikus és a római katolikus 
misék és istentiszteletek közvetítése felvételről 

December 30. péntek 
18:00 Tisza TV Szilveszter

Viccek, bakiparádé, villámtréfák, álhíradó, Dúdoló fel-
advány. Telefonos játékok élő adásban értékes nyere-

ményekért, Gyerekszáj, Karaoke verseny. 

Január 4. szerda 
18:00 Tisza TV szilveszter

 A december 30-ai műsor ismétlése

Január 11. szerda 
18:00 Gimnasztráda Gála 2022 

A novemberi gálaműsor közvetítése felvételről 

A Tisza TV műsora Aranyeső Derecskén
A tiszaújvárosi gimnasztráda csa-
pata rendkívül eredményesen sze-
repelt a Revolution Dance Cup 
Nemzetközi versenyen december 
11-én, Derecskén. 

A csapatot a serdülő, a junior és az ifi 
csoportok képviselték. A megméret-
tetésre a két nap alatt 300 koreográfi-
ával neveztek a tánccsoportok. A lá-
nyok fantasztikusan jól teljesítettek. A 
serdülő csoport Antarktisz koreográfi-
ája kiemelt arany minősítést szerzett, 
a Time after time arany minősítést, és 
egy koreográfusi különdíjat kapott. 
Az ifi csoport F1 produkciója, és a 
Heaven koreográfia kiemelt arany, 
az Us produkció ugyancsak kiemelt 
arany minősítést és koreográfusi díjat 
kapott. Az eredményhirdetés végén 
hatalmas meglepetés érte a csopor-
tot, amikor a különdíjak kiosztásánál 
a tánciskola különdíját is megkapták. 
A csapat köszöni legfőbb támogatói-
nak, Tiszaújváros önkormányzatának, 
a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány-
nak, az INNO-COMP Kft-nek, vala-
mint a Magyar Torna Szövetségnek a 
támogatást, mely nélkül nem lenné-
nek ilyen sikeresek.
A csapat tagjait legközelebb az Ad-
venti hangolódás rendezvénysorozat 
zárónapján, december 18-án 16.00 
órától láthatják, a Christmas Show 
című karácsonyi műsorukkal. Decem-
ber 17-én a Sportcentrumban pedig a 
Sportgála 2022 sportbaráti találkozót 
is színesítik fellépésükkel.

Madár Éva vezetőedző

A Tisza TV szilveszteri műsorának 
támogatói
Tea harmónia

BőrArt
Borsod Burger Tiszaújváros

Tisia Hotel & Spa
NN Boutique Hotel 

Harmónia Gyógyászati Központ 
Főnix Patika, Polgár

Grillfarm 
BEST Partner Vegyeskereskedés 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
Kézműves boltocska
Borsod Drink Kft. 

TIFIT SC 
LosKabala

2022. december 15. 7. � Vegyes



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

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

Az ülés napirendi pontjai
Zárt ülés
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
2. Javaslat további munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezésére
Nyilvános ülés
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Építési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI.12.) önkormányzati 
rendelet módosítására
3. Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi mun-
katervére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi szakmai mun-
katervének jóváhagyására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására
8. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi döntés meghozatalára
9. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
10. Tájékoztató a 2021-2025. közötti időszakra szóló Tiszaújváros Kulturális Stratégi-
ájában foglalt célok 2021-2022. közötti időszakban történt megvalósításáról
Kérdések

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője

2022. december 21-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. december
December Helye Ideje Kinek a részére

15. 
csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

19. hétfő

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezésmegrendelés

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

kezésmegrendelés

20. kedd Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-15.00

Minden gimnáziumban 
étkező

21. szerda

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezésmegrendelés

Kazinczy ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

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

befizetés

Kazinczy ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

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

zott étkezésmegrendelés

Kazinczy ház 
(Gimnázium)

7.30-12.00 
és 

13.00-15.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Adventi hangolódás program
December 18. (vasárnap)

16.00 óra
- Harangjáték
- A rendezvény zárása: dr. Fülöp György Tiszaújváros polgármestere
- Egyházak köszöntője, a 4. adventi gyertya meggyújtása (a római katolikus, a görög 
katolikus és a református egyház képviselőivel)
- Tiszaújvárosi Gimnasztráda műsora
- Simple Acoustic karácsonyi műsora
- Szeretetvendégség

A vendéglátóhelyek nyitvatartása csütörtöktől vasárnapig 12.00-22.00 óráig.

Ösztöndíjas hallgatók
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány az alábbi egyetemi, főiskolai hallgatókat 
részesítette ösztöndíjban:
Vámosi Dóra, Bezdány Zsolt Buda, Bódogh Máté, Bóna Réka, Csanálosi Dalma, 
Csapó Dóra Gabriella, Deák Nóra, Grebely Péter, Karsza Máté István, Kiss Fanni, 
Kiss Péter, Klein Anita, Kováts Panna, Makrányi Dávid, Mannheim Melitta, Marada 
Imre, Meczkó Viktória, Móré Ádám, Nagy Nelli, Nagy Stella, Pristyák Levente, Saj-
gó Zsófia, Stogica Kata, Tállai Borbála Csenge, Vámosi Klaudia, Varga Patrik, Zsóri 
Zsolt, Csillik Boglárka, Koncz Dóra, Pintér Dóra, Bujdos Attila, Fekete Zalán, Mezei 
Dóra, Pelle Petra, Sebe Anett, Sirokai Petra, Szabó Petra, Unyi Dominik Vajk, Zsóri 
Ádám, Berindza Petra, Vitányi Csenge, Bodnár Bence, Erős Dóra, Hörcsik Eszter, 
Kiss Viktória Anita, Lengyel Bianka Panna, Makrányi Kata, Ortó Krisztina Mónika, 
Sütő Ádám, Szilágyi Renáta, Takács Máté, Ullaga György, Balogh Ákos, Darnai Fan-
ni, Jeviczki Damján Ferenc, Lapostyán Fruzsina, Orosz Zoltán, Grebely Petra, Jakab 
Ádám, Nagy-Rácz Cintia Klaudia, Orvos Réka Csenge, Torma Rebeka, Varga Eszter, 
Fekete Marcell, Gyárfás Péter, Hegedűs Andrea, Kapczár Botond, Szilágyi Tamás.

Adventi különjárat
Az Adventi hangolódásra különjárati autóbusz indul az alábbi menetrend szerint.
2022. december 18. (vasárnap) 15.30 óra Tisza-parti városrész - Tiszaszederkényi 
Művelődési Ház - Tiszaújváros, 17.30 óra visszaindulás a Bethlen Gábor utcai meg-
állóból

8. � Közlemény 2022. december 15.



Pályázhatnak a civil szervezetek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
civil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 
2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat 
esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről 
nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvényte-
lenségét vonja maga után. A nyilatkozat a pályázati doku-
mentáció része.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekez-
dése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz. 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a 
pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatok-
nak minősülnek, a pályázat meghatározott adatait közzé-
tesszük a Kormány által meghatározott www.kozpenzpa-
lyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. 
december 31. között megrendezendő rendezvényeit támo-
gatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési 
költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak
- civil szervezetek, amelyek az illetékes megyei bíróság 
tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, és Tiszaújvárosban 
működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szer-
vezetei.
Nem részesülhet támogatásban
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási 
alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítvány-
tól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással 
a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem 
számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pá-
lyázati felhívás mellékletében található - a pályázó szerve-
zet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyeknél a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek 
tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati felada-
tok átvállalását,
• rendezvények, melyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő 
eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támoga-
tása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 
Támogatás formája, támogatható kiadások
A támogatás formája: A támogatás a pályázó 2023. január 
1. és 2023. december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásá-
hoz, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre 
folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási 
kötelezettséggel.
Támogatható kiadások: A pályázati lapon szereplő költ-
ségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program meg-
valósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott 
pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolá-
sával, papíralapon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, 
címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevé-

kenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi 
támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet 
fizetési számlaszámát, adószámát, programban résztvevő 
lebonyolító szakemberek nevét. 
A pályázati kiírás évét megelőző naptári év január 1. nap-
ját követően bejegyzett civil szervezetek esetében igazo-
lást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó 
szervezet képviselőjének hitelesítésével). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már 
támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati közalapít-
ványtól, alapítványtól, továbbá arról, hogy van-e jelenleg 
folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért 
felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 ol-
dal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet 
bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap), 
illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthe-
tő a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve 
személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje
2023. február 3.
A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. már-
ciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata tá-
mogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a 
támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a 
felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és 
határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon 
kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtős szakasszisztens végzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden 
tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
Beküldési határidő: 2023.01.09.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

asszisztens
munkakör betöltésére 

1 fő teljes munkaidős határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próba-
idő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- ápoló, asszisztens végzettség 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
Előny jelent:
- ápolói OKJ bizonyítvány
- számítógépes ismeretek és gépírás
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden 
tagja megismerheti
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
Beküldési határidő: 2022.12.31.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-4/2022., va-
lamint a munkakör megnevezését: „ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

Romaadvent
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 18-án (vasárnap) 
rendezi meg adventi rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. 
A rendezvény programja: Megnyitó 17.00 órától - ételosztás - tombolasorsolás - nagy 
értékű ajándékcsomagok osztása - ajándékok osztása gyermekek részére
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81.

Farkas Sándor elnök

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár decemberben a karácsonyi 
ünnepekre való tekintettel a megszokottól eltérően üzemel. A Tisza úti vásár követ-
kező időpontja: 2022. december 16. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

2022. december 15. 9. � Közlemény/Hirdetés



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 órá-
ig. 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. iroda-
ház 205. sz. tárgyalóban.

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

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2022. de-
cember 26-án), változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb 
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodánk 2022. december 23-30. között zárva tart. 

A tiszaújvárosi hulladékudvar 2022. december 24-én, 31-én és 2023. január 3-án 
zárva tart.

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok nyitvatartási rendjéről részletes tá-
jékoztatás a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. A 2023. január 2-től érvényes 
2023. évre vonatkozó hulladéknaptárakat hamarosan feltöltjük.

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse 
fel ügyfélszolgálatunkat. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.

10. � Hirdetés 2022. december 15.



Vereség emelt fővel
KOSÁRLABDA. Sok hiányzóval 
kellett vállalnia a Phoenixnek a 
december 9-ei, MEAFC elleni mér-
kőzést. A borsodi rangadó esélye-
it alapvetően meghatározta, hogy 
sérülések és betegségek miatt igen 
rövid paddal állt ki a csapat, de így 
is játszott egy szoros első félidőt. 
Említést érdemel, hogy a miskolci 
együttes igen sportszerűen, partner 
lett volna a találkozó elhalasztásá-
ban, de a terem későbbi foglaltsága 
miatt ezt nem lehetett megoldani.

Phoenix KK - MEAFC
63-93 

(21-21, 17-25, 11-21, 14-26)

Motiváltan kezdte a mérkőzést a Pho-
enix, kifejezetten pörgős első negye-
det produkált. Ebben a szakaszban 
még volt energia a lábakban, ültek 
a dobások is, így többször eljutott a 
hategységes előnyig is. A negyed haj-
rájában a vendégek voltak pontosab-
bak, így miskolci egyenlítéssel zárult 
az etap.
A második játékrészben már a 
MEAFC irányított, de elszakadási 
kísérleteit a Phoenix újabb és újabb 
egyenlítései akadályozták meg. Csak 
a félidő utolsó perceiben sikerült je-
lentősebb előnyt kialakítaniuk vendé-
geinknek (38-46).
A harmadik negyedben már erősen 
jelentkezett a fáradtság a csapaton. 
Sok dobást rontottak, a miskolciak 
ugyanakkor egyre biztosabb kézzel 
szerezték a kosarakat. Nem könnyí-
tette a helyzetet Molnár kipontozódá-
sa sem, hiszen így még rövidebb lett a 
pad. Akaratban és küzdelemben nem 
volt hiány, ennek ellenére tizennyolc 

pontra emelkedett a hátrány (49-67).
A záró felvonás már nagyon nehéz tíz 
perc volt a Phoenix számára. Tovább-
ra is nehezen jöttek a találatok, és már 
a védekezés is akadozott a fáradtság 
miatt. Nem sikerült megakadályozni a 
különbség komoly növekedését.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK: Czimer László Adrián (5/3), 
Lakatos Péter (11), Orliczki Bence 
(10/3), Molnár Bence (5/3), Kovács 
Zoltán (13/6). Csere: Mezei Dávid (-), 
Demkó Milán (2), Taskó István (5), 
Gaál Bence (-), Rákosi Kornél (11/6). 
Vezetőedző: Lekli József.
Lekli József: Gratulálok a Miskolc-
nak, mert szépen bedaráltak minket; 
a második félidőre elfogytunk. Azt 
azért hozzá kell tennem, hogy a há-
rom sporttárs munkája - bár nem aka-
rom őket kritizálni - nem volt korrekt, 
nagyon sok hiba volt benne, de nem 
ezen múlt a mérkőzés. A csapatomnak 
maximálisan gratulálok, mert akik ját-
szottak, azok teljes mértékben odatet-

ték magukat, kihozták magukból azt, 
amit tudnak. Megmutatkozott, hogy 
kinek miben kell még fejlődnie. Ez a 
mérkőzés jó alkalom volt arra, hogy 
akik eddig kevesebb lehetőséget kap-
tak, azok most többet tudtak játszani. 
Sajnos ez a szituáció hazai pályán jött 
ki, de még egyszer gratulálok a csapa-
tomnak, mert maximálisan végigküz-
dötték a negyven percet, és ez előtt le 
a kalappal!
Váczi Péter: Szerintem minket zavart 
meg az, hogy a Tiszaújvárosnak vol-
tak hiányzói, főleg az első félidőben 
nem találtuk a ritmusunkat. A máso-
dik félidőben már valamelyest javult 
a teljesítményünk, és végül magabiz-
tos győzelmet arattunk, de alapvető-
en nem tetszett a játékunk. Viszont 
azoknak a tiszaújvárosi srácoknak, 
akik vállalni tudták a játékot, gratu-
lálok, mert nagyon megnehezítették a 
dolgunkat, mi pedig készülünk a jövő 
hétre, és remélhetőleg akkor is tudunk 
nyerni.

Dobogós helyek
SAKK. November 26-án a Tiszaújvárosi SC sakkozói 
részt vettek a III. Szentmiklósi Rapid Openen, ahol 
hét fordulóban 93 fő mérte össze tudását. Komló Dá-
niel élete első FIDE versenyén nagyon jól szerepelt, 
az 1200 Élő pont alatti kategóriában 2. helyen végzett, 
Kiss Máté (képünkön jobbra) pedig 3. lett a 10 évnél 
fiatalabbak között. 

Bagi Zoltán, az érem- és csúcshalmozó
ÚSZÁS. Kiváló eredményeket ért 
el a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
színeiben versenyző Bagi Zoltán. 
December első hétvégéjén a Kö-
zép-Európai Országok Serdülő 
Bajnokságán, rá egy hétre az első 
alkalommal megrendezett Utánpót-
lás Rövidpályás Országos Bajnok-
ságon remekelt a 2007-es születésű 
sportoló.

Nyolc nemzet képviseltette magát a 
közép-európai serdülők bajnokságán 
Prágában, ahol a magyar serdülőválo-
gatott tagjai majdnem az összes szám-
ban dobogóra állhattak, így mind a 
lányok, mind a fiúk összesített csa-
patversenyét megnyerték. A fiúknál 
Bagi Zoltán vitte a prímet, ő lett a vi-
adal legeredményesebb versenyzője, 

egyéniben és váltóban is háromszor 
állhatott a dobogó legfelső fokára.

Egyéni időeredményei: 100 m pil-
langó 54.94, 100 m gyors 51.49, 50 m 
gyors 23.20.
A következő héten Szegeden, a négy-
napos Utánpótlás Rövidpályás Or-
szágos Bajnokságon szerepelt, ahol 
3 arany- és két ezüstérmet nyert, és 4 
korosztályos csúcsot is megjavított a 
15 évesek között.
Eredmények: 100 m gyors 49.5 (2. 
hely, korosztályos csúcs), 50 m gyors 
22.70 (2. h), 200 m gyors 1:49.27 (1. 
h. kcs.), 100 m pillangó 53.28 (1. h. 
kcs.), 50 m pillangó: 24.39 (1. h. kcs.).
Zoli eredményei egészen kiválóak, 
különösen pillangóúszásban. Ösz-
szehasonlításképpen egyetlen pél-
da, a „Pillangókirály” Milák Kristóf 
15 évesen 54.48-at tudott, Zoli most 
53.28-at repesztett.

f.l.

Tiszaújvárosi 
díjazottak

DIÁKSPORT. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Di-
áksport és Szabadidő Egyesület a megyeháza díszter-
mében tartotta hagyományos ünnepségét. Átadták a 
legeredményesebb diáksport szervezetek kitüntető cí-
meit, a Jó tanuló, jó sportoló díjakat, és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Diáksportjáért emlékplaketteket.

A 2021/2022. tanév diákolimpiai versenyeredmények 
alapján felállított rangsorban a közepes létszámú általános 
iskolák kategóriájában (201-500 fő) 51 értékelt intézmény 
közül 3. helyezést ért el a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2219 pont-
tal, közvetlenül mögötte végzett a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola 2017 ponttal.
A nagy létszámú általános iskolák kategóriában (501-800 
fő) 14 intézményt értékeltek. Itt a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola 2075 ponttal a 2. helyet szerezte 
meg.
A kis létszámú középiskolák kategóriában (599 főig) 19 
értékelt intézmény közül 2. helyezést ért el a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium és Kollégium.
Jó tanuló, jó sportoló díjat 18 fő kapott a megyében, köz-
tük 4 tiszaújvárosi: Bagi Zoltán - Kazinczy, Filep Zora - 
Kazinczy, Bán Petra - Széchenyi, Onder Gerda - Hunyadi. 

Fekve mikulásoztak

FEKVENYOMÁS. Civileknek és rendőröknek rende-
zett versenyt Mikulás kupa néven a TIFIT SC. A rendőrök 
eredményei: -83 kg 1. Majoros Árpád 150 kg. -105 kg 1. 
Szőke András 150 kg. +105 kg 1. Karcsak Attila 180 kg, 
2. Németh Szabolcs 135 kg. Abszolút 1. Karcsak Attila.
Civilek: -93 kg 1. Bujtor Gyula 110 kg. -105 kg 1.Simo-
nyák Péter 105 kg. +105 kg 1. Mengyi Rajmund 135 kg. 
Abszolút 1. Mengyi Rajmund. 
Juniorok: -83 kg 1.Tóth Bence 90 kg. +105 kg 1.Engi Dá-
niel 90 kg.

A Sportcentrum eseményei
December 17. (szombat)

Asztalitenisz
10.30 Tiszaújvárosi SC - BADISZ VSE

Asztalitenisz-csarnok

18.00 Sportgála 2022 Tiszaújváros legeredményesebb 
sportolóival         Játékcsarnok

2022. december 15. 11. � Sport

Zoli négy korosztályos országos csúcsot javított meg.

Két verseny egy hét alatt, hat egyéni aranyérem. 

Amíg bírta erővel, derekasan küzdött a Phoenix.
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