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Az ünnepeket követően megkezdődött a kidobott fenyőfák elszállítása. Tiszaújváros területén a BMH Non-
profit Kft. mind a családi házas, mind a társasházas övezetekben január 12-én kezdte meg a szállítást. A követ-
kező begyűjtés január 19-én, csütörtökön lesz. A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés érdekében a cég azt 
kéri a lakosságtól, hogy a dísz és talp nélküli örökzöldeket egy helyre gyűjtsék a hulladékgyűjtő edények mellé 
úgy, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák. Az összegyűjtött fenyőfákat a vármegyénkben található hulla-
dékkezelő központokba szállítják, ahol az aprítást követően komposzt alapanyag készül belőlük.

Újévi ikrek

/4. oldal

Nyugdíjtól 
vármegyéig

/3. oldal 

Beszédíró pályázat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pá-
lyázatot hirdet tiszaújvárosi középiskolások és tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkező főiskolások, egyetemis-
ták számára a március 15-i ünnepi beszéd megírására 
és elmondására.
Kritériumok: 
• Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó ne-
vének, címének és elérhetőségének feltüntetésével. 
• Időtartam: 5 - maximum 8 perc. 
Díjazás: 
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi 
ünnepi megemlékezésen, a Március 15. parkban a Pe-
tőfi-szobornál mondja el. 
II. helyezett: 30.000 Ft 
III. helyezett: 20.000 Ft 
A pályázat benyújtásának helye:
• Mátyás Zoltán igazgató 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
• Szaniszló László intézményvezető 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10. 
Egyéb információ: Széplaki-Mészáros Ilona művelő-
désszervezőtől kérhető a 49/548-274-es telefonszámon.

Heti cukink

Érdekes fotó érkezett szerkesztőségünkbe egyik olva-
sónktól. Címet is adtunk neki: Felül(ről)töltős. 

Újonnan érkezők és visszatérők
Megkezdték a felkészülést a tava-
szi szezonra az FC Tiszaújváros 
labdarúgói. 

A felnőtt keret január 5-én tartotta 
első edzését a műfüves pályán, őket 
az U11, U9, U7, majd az U12 és az 
U13 követte. A fiatalok a játékcsar-
nokban és az edzőteremben, míg a 

szerdán munkába állt női csapat a 
tornateremben készül a tavaszi rajtra. 
A felnőtt csapat heti öt alkalommal 
edz, és a tervek szerint ugyancsak 
öt edzőmérkőzést játszik majd. Az 
ellenfelek és az időpontok még nem 
ismertek. 
Ahogy az átigazolások sem. Az 
egyesület még nem adott hivatalos 
tájékoztatást a játékosmozgásról, 

a „zuhanyhíradó” azonban most is 
működik. Értesülésünk szerint négy 
távozó - Bocsi, Jacsó, Gönczi és Ga-
lambvári - már biztos. Vitelki Zol-
tán vezetőedzőtől megtudtuk, hogy 
egyelőre négy érkező várható, ne-
veket azonban nem árult el. Annyit 
azonban sikerült kideríteni, hogy 
lesznek újonnan érkezők és vissza-
térők is. 



Borúsan látjuk az új esztendőt
Koromnál fogva még közel sem tapasz-
taltam annyit, mint az idősebb generá-
ciók, de bizton állítom, hogy nem em-
lékszem olyan borús évkezdetre, mint 
amilyen az idei. Lehangolt emberek so-
kaságával találkoztunk az elmúlt hétvé-
gén a városban, ezt a tényt erősítik azok 
a válaszok, amelyek a következő kérdé-
sünkre érkeztek: „Ön mit vár az új év-
től?”

Kazár Ernő

Legelőször is egészséget, és egy kis szeren-
cse is jól jönne. Aztán békét és nyugalmat, 
mert nagy a feszültség az emberek között. 
Durván elszálltak az árak, még az alapvető 
bevásárlás is nehézséget okoz. Egyre rosz-
szabbnak látom a gazdasági helyzetet - ez 

aggaszt a leginkább - és nem is hiszem, 
hogy várhatunk bármiféle javulást. Nem 
látok okot a bizakodásra.

Szutor Istvánné

Azt remélem, hogy a nagyon rossz ese-
mények elkerülnek bennünket. Gondolok 
itt elsősorban az egészségünk megőrzésé-
re. Másrészt nem tudom, mi vár még ránk 
ilyen mértékű áremelkedés mellett. Csak 
találgatjuk, hogy év végén megáll-e ez a 
folyamat vagy sem. Nagyon hamar kiürül 
a pénztárcánk. Azt kívánom, hogy a gye-
rekeknek és az unokáknak sikerüljön, amit 
elterveznek, nekik minél jobb legyen! 

Fekete Hédi
Várom, hogy a munkahelyemen beinduljon 
az új poliol üzem. Nagyon szeretném, ha 
minél hamarabb véget érne a háború, hogy 
egy picit nyugodtabb körülmények között 
tudjunk élni. Ahogy mindenki mást, engem 

is nagyon megrettentett mindaz, ami már 
lassan egy éve zajlik a határ túlsó oldalán. 

És ami a legfontosabb: azt kívánom, hogy 
mindhárom gyerekem sikerrel vizsgázzon 
az egyetemen.

Gönczi Béla

A pénztelenség most a legégetőbb problé-
ma, ebben remélek némi javulást, bár nem 
sok eséllyel. Nagyon rossz irányba halad 
az ország. Magasabb fizetéseket érdemel-
nének a dolgozók, mert a jelenlegi bérek 
az átlagos életszínvonalhoz is szűkösek, 
még a minimálbér-emeléssel együtt is. Jó 
lenne, ha kicsit másképp állna a kormány 
az emberekhez.

Tamáskó Mihályné

Először is a fiataloknak kívánnék élhetőbb 
jövőt, mert ma szülői segítség nélkül nem 
tudnak haladni. Nagyon sokan közülük 
még szakmával a kezükben sem tudnak el-
helyezkedni, ha pedig mégis, csak alacsony 
fizetésért. Másodszor pedig szeretném, ha 
jobban kiállnánk önmagunkért és egymá-
sért, mert a beletörődést és a közönyt látom 
mindenütt. 

Ördögh István

A felére csökkentek 
az intézményi hődíjak

Január elsejétől jelentős mérték-
ben, közel a felére csökkentek a 
földgázalapú szolgáltatóknál a te-
lepülések és intézményeik távhődí-
jai. Az Energiaügyi Minisztérium 
a tervezhető és költségtakarékos 
működés érdekében három ne-
gyedévre rögzítette a díjak január-
tól érvényes mértékét.

A nyár végéhez képest kedvezőbben 
alakult a földgáz tőzsdei ára. A távhő 
árképzésében alkalmazandó referen-
cia-molekulaárat az eddigi gyakorlat 
szerinti öt egymást követő kereske-
dési nap helyett hosszabb időszak 
értékeinek átlagolásával határozta 
meg a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal (MEKH). 
Kiemelt cél volt a földgázpiaci ár 
és a devizaárfolyam ingadozásából 
fakadó kockázatok kiküszöbölése, 
mérséklése - közölte az Energiaügyi 
Minisztérium, hozzátéve: a lakossági 
fogyasztók változatlanul rezsicsök-
kentett áron fűthetik távhővel ottho-
naikat.
A nem lakossági fogyasztók janu-
ártól olcsóbban vehetik igénybe a 
távhőszolgáltatást. Az új díjak a mi-
nisztérium döntése szerint három 
negyedéven át maradnak érvényben, 
január elsejétől szeptember végéig 
nem változnak. A földgázalapú táv-
hőszolgáltatóknál az úgynevezett 
külön kezelt intézményi díjak és az 
egyéb felhasználók árai a legtöbb te-
lepülésen közel megfeleződtek. Az 
energiaválság előtti árak azonban 
2023-ban nem térnek vissza, ám a 
lehetőségekhez mérten és a várako-
zásokhoz képest azért számottevően 
nő az önkormányzatok gazdálkodási 

mozgástere. Az intézményi és egyéb 
felhasználók a fűtési szezon nagyob-
bik felében sokkal olcsóbban vehetik 
igénybe a távhőszolgáltatást, mint 
tavaly az utolsó negyedévben.
Lássuk, mi a helyzet Tiszaújváros-
ban!
A TiszaSzolg 2004 Kft. - mint vásárló 
szolgáltató - értékesítői alapdíjként 
tavaly októberig havi 34.139.000 
forintot fizetett a hőtermelő, értéke-
sítő Alteo-Therm Kft.-nek, értékesí-
tői hődijként pedig 4.390 forint/GJ 
volt a tarifa. Ennek kompenzálására 
fix összegű támogatásként havonta 
45.960.032 forintot kapott a szolgál-
tató, a kizárólag a lakosságnak nyúj-
tott távhő után pedig 2.396 Ft/GJ volt 
a támogatás. Október 1-jétől az alap-
díj havi 46.707.000 forintra emelke-
dett, a hődíj pedig 49.976 Ft/GJ-ra. 
Ezzel együtt a fix támogatás 63 581 
320 forintra emelkedett, a kizárólag 
a lakosságnak nyújtott távhőszolgál-
tatás után kapott fajlagos támogatás 

pedig 52.546 Ft/GJ-ra nőtt.
2023 januárjától az értékesítői alap-
díj 52.989.000 forintra emelkedett, a 
hődíj viszont 24.970 Ft/GJ-ra csök-
kent. A fix támogatás 70.331.018 
forintra emelkedett, a lakosságnak 
nyújtott távhő fajlagos támogatása 
pedig 24.832 Ft/GJ-ra csökkent.
Rendeletben rögzítették a felhasz-
náló által fizetendő hődíjakat is. A 
lakossági kategóriában nincs válto-
zás. A cikkünkben említett külön ke-
zelt intézményeknek - ide tartoznak 
többek között az önkormányzatok, a 
köznevelési-, egészségügyi-, szociá-
lis intézmények, egyházak - egy éve 
1 GJ-ért 3.674 forintot kellett fizet-
niük, október elsejétől 55.388 forin-
tot, január 1-jétől viszont már „csak” 
27.674 forintot.
Tagadhatatlan, hogy nagy a csökke-
nés, mégis jogos az idézőjel, hiszen 
ez a tarifa is a hét és félszerese a ta-
valy augusztusinak.

F. L.

Kedvezmény 
a környékbelieknek is
Február 28-ig a környékbeli települések lakosai - ameny-
nyiben van településkártyájuk - továbbra is kedvezménye-
sen látogathatják a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt.
A képviselő-testület tavaly júniusban döntött arról, hogy 
a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. december 31-ig munkana-
pokon a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben 50 %-os 
belépésre jogosító kedvezményt biztosíthat a településkár-
tyával rendelkező hejőkürti, nagycsécsi, oszlári, sajóörösi, 
sajószögedi, tiszapalkonyai lakosok részére, továbbá ar-
ról, hogy az utóbbi három település lakói a kedvezményt a 
hétvégéken is igénybe vehetik.
A költségvetés februári elfogadásakor pedig arról határo-
zott a testület, hogy a TiszaSzolg 30 %-os belépésre jogo-
sító kedvezményt biztosíthat a Mezőkeresztes település-
kártyával rendelkező mezőkeresztesi lakosok részére.
Az említett települések polgármesterei kérték, hogy a la-
kosság továbbra is kedvezményesen vehesse igénybe a 
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőt, ezért - a környe-
ző településekkel ápolt jó kapcsolatot figyelembe véve -, 
decemberi ülésükön a képviselők változatlan feltételekkel 
2023. február 28-ig meghosszabbították kedvezményeket. 
Emlékeztetőül, az egész napos felnőtt belépőjegy ára 
4200, a diák/gyermek jegy ára 3700 forint, a nyugdíjas 
jegy 3400 forintba kerül. A családi jegy ára egész napra 
12900 forint. A tiszaújvárosiaknak a családi jegy 5400 fo-
rint. A felnőttek Tiszaújváros kártyával egész napra 900, 
14 órától 700, 17 órától pedig 600 forintért mehetnek be, 
de a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak is jár a városi ked-
vezmény. Azok a tiszaújvárosiak, akik nem váltották ki a 
városi kártyát, lakcímkártyájuk alapján is kapnak kedvez-
ményt, nekik azonban 1800, 1400, illetve 1150 forintot 
kell fizetniük.

f.l.

2. � Aktuális 2023. január 13.

A hődíj csökkent ugyan, de változatlanul érdemes takarékoskodni.



Minimálbértől vármegyéken át az egészségügyig
Ahogy az általában lenni szokott, ja-
nuártól számos változás lépett életbe, 
melyek mindennapjainkat jelentőse be-
folyásolhatják. Az alábbiakban ezekből 
állítottunk össze egy - korántsem teljes 
- csokrot.

Emelkedett a minimálbér 
és a nyugdíj

A minimálbér 16%-kal emelkedett, ami így 
bruttó 232 ezer forint. A garantált bérmi-
nimum eközben 14%-kal több, ami brut-
tó 296 400 forintot jelent. A nyugdíjasok 
januártól 15 százalékos emelésben része-
sülnek. Az emelés az öregségi nyugdíjak 
mellett a hozzátartozói nyugdíjakra is ér-
vényes, azaz, ha például valaki kap öregsé-
gi nyugdíjat és emellett az özvegyi nyugdíj 
is jár neki, akkor mindkettőre megkapja a 
15 százalékos emelést. Megmarad a Nők 
40-program és a nyugdíjkorhatár is vál-
tozatlan. Azonban még így, az emelések 
ellenére is kevesebbnek érezhető a havi 
jövedelem, hiszen az infláció jelenleg 20 
százalék körüli, ami az elemzők szerint to-
vább növekedhet. 

Megszűntek 
a SZÉP-kártya zsebek

2023. január 1-től megszűntek az alszám-
lák a SZÉP-kártyákon. Eddig három zseb-
be, szállásra, vendéglátásra, és szabadidőre 
érkezett a béren kívüli juttatás. A kártyán 
lévő összeget továbbra is csak ezekre a 
szolgáltatásokra lehet elkölteni, de már 
nem külön zsebekbe, hanem egy összegbe 
érkezik a kártyára a pénz, ami évente leg-
feljebb 450 ezer forint lehet. A SZÉP-kár-
tyán lévő összeget azonban 365 nap alatt el 
kell költeni, mert egy év lejárta után az el 
nem költött összeg 15%-át levonják. 

Búcsúzik a hitelmoratórium
2020 márciusában a koronavírus miatt 
vezette be a kormány a hiteltörlesztési 
moratóriumot. Ekkor, akinek hitele volt, 
dönthetett úgy, hogy felfüggeszti a törlesz-
tését. 2023 januárjától, azoknak a vállal-
kozásoknak és magánszemélyeknek, akik 
éltek a lehetőséggel, újra el kell kezdeni-
ük a törlesztést. Nekik nem kell magasabb 
törlesztőrészletre számítaniuk, a futamidő 
viszont hosszabb lesz, ami növeli az ösz-
szköltséget. 2022-re a fizetési moratórium-
ban résztvevők száma jelentősen csökkent, 
a vállalati hitelek mindössze 1 százaléka, a 
lakossági hiteleknek pedig 3 százaléka vett 
benne részt. 

Vármegyék, főispánok
A történelmi folytonosság visszaállításával 
és a nemzeti önazonossággal indokolták 

azt a változást, melynek értelmében 2023. 
január 1-jétől Magyarország területi köz-
igazgatási egységeit ismét vármegyének 
hívják a megye megnevezés helyett. Az 
államalapítástól 1949-ig vármegye volt az 
elnevezés, aztán 73 évig megye követke-
zett. Az átnevezés miatt nem csak a me-
gyehatárok tábláit kell lecserélni. Mivel 
az állami szervezet- és intézményrend-
szer a feladatokat főként a megyék szint-
jére tagolja, így többek között a megyei 
rendőr-főkapitányságok, a katasztrófavé-
delmi igazgatóságok, kormányhivatalok 
névhasználata is módosult vármegyeire. 
De például a magyar labdarúgás negyedik 
vonala is vármegyei bajnokságot vív im-
máron. Az év végével elkezdték kihelyez-
ni az új megyehatár táblákat, országosan 
összesen 714 jelzőtáblát kell módosítani, 
cserélni vagy átmatricázni. A vármegye 
elnevezés új titulust is hozott magával, a 
kormányhivatalok élén főispánok álltak. 

Változások a felsőoktatásban
Alapképzésre és osztatlan képzésekre je-
lentkezőknek - általános felvételi köve-
telményként - már  nem kötelező legalább 
egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük. 
Ettől függetlenül az emelt szintű érettségi-
ért idén is többletpontokat adnak az egye-
temek, ha az érettségi pontokat részben 
vagy egészében az emelt szinten teljesített 
tárgyból számolják, illetve ha a felvételiző 
eléri legalább a 45 százalékos eredményt. 
Bár a kormány december 20-án a közpon-
ti felsőoktatási törvény módosításáról és 
a nyelvvizsga-kötelezettség enyhítéséről 

döntött, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
mostantól mindenki megkapja a diplomá-
ját a korábban előírt B2-es nyelvvizsga 
nélkül is. Az eddigi központi szabály sze-
rint csak azok a hallgatók kaphatták kézhez 
a diplomájukat, akik a sikeres záróvizsga 
mellett bemutatták a nyelvvizsgájukat is. 
Az előírás az alapszakokon legalább egy 
B2-es, vagyis középszintű nyelvvizsga 
volt, de például gazdasági szakokon ennél 
komolyabb feltételeket is szabtak; szakmai 
vagy C1-es, felsőfokú nyelvvizsga meg-
szerzését, esetleg B2-es vizsgát legalább 
két idegen nyelvből. Mivel ez évente több 
ezer diploma „beragadásához” vezetett, a 
kormány idén úgy döntött; eltörlik a köz-
ponti jogszabályt, és a módosított felvételi 
szabályokhoz hasonlóan ezentúl az egye-
temek és főiskolák maguk dönthetik el, 
beépítenek-e a tantervbe valamilyen nyelvi 
mérést vagy nyelvvizsgát. A felsőoktatási 
törvény módosítása tehát nem jelenti azt, 
hogy mostantól az összes egyetemista kéz-
hez kapja a diplomáját nyelvtudás nélkül. 

Átalakul az egészségügyi 
ellátórendszer

Változik a háziorvosi körzetek kialakítása. 
A működést a lakosságszámtól teszik füg-
gővé. A házi gyermekorvosi körzeteknek 
legalább 600 főt, a felnőtt és vegyes házi-
orvosi körzet esetén legalább 1200 főt kell 
ellátnia. Az ügyeleti rendszert pedig köz-
pontosítják, amit az Országos Mentőszol-
gálat (OMSZ) irányít majd. A területi el-
látási kötelezettséggel működő háziorvosi, 

házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó 
orvosok az ügyeleti szolgálatban havonta 
legfeljebb kétszer részt kell, hogy vegye-
nek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
háziorvosok délután 4 és este 10 óra között 
látják el felváltva, 22 óra után az OMSZ 
látja el az ügyeletet. Hétvégén és mun-
kaszüneti napokon ezentúl szintén felvált-
va, reggel 8 és délután 2 óra között fognak 
ügyelni a háziorvosok. 

30 év alatti anyák 
adómentessége

Nem kell személyi jövedelemadót fizet-
niük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik 
gyereket vállalnak. Az szja-mentesség nem 
új a családi adórendszerben, egy éve sze-
mélyijövedelemadó-mentességet élveznek 
a 25 évnél fiatalabb, dolgozó fiatalok, és 
három éve a négy, vagy több gyermeket 
nevelő édesanyák is. Az új szja-mentesség 
a 30 év alatti édesanyáknak jár. 

Megszűnt a határellenőrzés
Összesen 73 határátkelőhelyen szűnt meg 
az ellenőrzés a horvát-magyar és a hor-
vát-szlovén határon, ugyanis január 1-jétől 
Horvátország is csatlakozott a belső hatá-
rellenőrzés nélküli schengeni övezethez. 
Bár a ki-és beléptetés megszűnik, az uta-
zónak továbbra is rendelkeznie kell érvé-
nyes úti okmányokkal. Horvátország a szá-
razföldi és a tengeri határokkal ellentétben 
a légi határokon az ellenőrzéseket csak 
2023. március 26-ától szünteti meg. 

ema
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Január 1-től 15 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak.

Megszűntek a SZÉP-kártya zsebei. A 30 év alatti édesanyák SZJA-mentességet élvezhetnek.



Ikrek születtek Szögeden újévkor
Tiszaújvárosi újszülöttről egyelőre nem 
kaptunk hírt, újév napján azonban szü-
letett egy ikerpár, akik már sajószögedi 
otthonukban pihenik ki a születés fára-
dalmait és a kimerítő kórházi napokat. 
Szüleik sok szállal kötődnek városunk-
hoz, hiszen mindössze másfél éve köl-
töztek Szögedre, ám az apuka azóta is 
itt dolgozik.

Szendrey Ármin és Szendrey Ábel 2023. 
január 1-jén érkeztek a világra a debrece-
ni klinikán. Ármin mindössze egy perccel 
idősebb öccsénél, 2560 grammal és 49 
centivel született 13:02-kor. Az ikerpár 
fiatalabb tagja, Ábel 13:03-kor látta meg 
a napvilágot az ő 2720 grammjával és 47 
centijével. Öt kórházban töltött nap után 
hazamehettek, ahol apukájuk és a nagy-
tesó már izgatottan várta őket.
- Már a nagy fiamnál is tetszett ez a két 
név, de nem tudtunk dönteni, ezért ke-
restünk egy harmadikat, így lett ő Zente 
- meséli boldogan Szendrey-Bán Vanda, 
az immár háromgyermekes édesanya. - 
Most viszont az első perctől tudtuk, hogy 
ez a két név lesz a befutó. Habár egype-
téjű ikrek, nagyon más a fejformájuk, így 
könnyen meg lehet őket különböztetni. 
Imádtam ezt a terhességemet is, bár most 
egy kicsit tovább tartottak a rosszullétek, 
a 12. hét helyett a 18. héten múltak el, de 
nem volt vészes, csak egy kis émelygés. 
Amikor viszont elmúlt, visszatért minden 
erőm, jöttem-mentem az utolsó napig, na-
gyon jól éltem meg.
Ármin és Ábel 36 hét 6 napra érkezett, 
csakúgy, mint a bátyjuk, az alig kétéves 

Zente. Ami pedig még ennél is különlege-
sebb, hogy a magzatvíz 6 óra 38 perckor 
folyt el, ugyanabban az órában és percben, 
mint Zente születésekor.
- Nem féltem a szüléstől, mindenképpen 
természetes úton szerettem volna őket vi-
lágra hozni, de az utolsó pillanatban kide-
rült, hogy ez nem fog sikerülni - emlék-
szik vissza a szülés körülményeire Vanda. 
- Ármin nem tudott megfelelően befordul-
ni a szülőcsatornába, ezért döntöttek az 
orvosok a császár mellett. Nagyon hálás 
vagyok a klinika összes dolgozójának, so-
kat segítettek és szuper élménnyé tették 
az ott töltött napokat, minden nehézségé-
vel együtt. A szülőszobán a férjem is bent 
volt velem, viszont a műtőbe már nem jött 
be. Szülés után 12 órával már lábra kellett 
állnom, 15 óra múlva pedig már egyedül 
voltam a fiúkkal, nyilván nem volt egysze-
rű, de ilyenkor egy anyának dolgoznak az 
ösztönei, nem lehetünk fáradtak. Öt nap 
után hazajöhettünk a kórházból, a férjem 
és a fiam már nagyon vártak minket. Zente 
egyszerűen csak babának hívja őket, pu-
szit is dob nekik, de még csak 21 hónapos, 
így túl sok mindent egyelőre nem tud ve-
lük és az új helyzettel kezdeni.
A nagyszülők igyekeznek levenni a házi-
munka terheit a szülők válláról, sokat se-
gítenek, főznek és Zentére is vigyáznak. 
Az édesapa, Szendrey Zsombor pedig nem 
csak a szülőszobán támogatta Vandát, ott-
hon is mindenből kiveszi a részét.
- Amikor kiderült, hogy ikreink lesznek, 
én és édesapám nagyon megörültünk, mert 
mi egyszerűen csodának tartjuk az ikreket, 
míg a család női tagjai egy kicsit meg-
szeppentek és egyből azon gondolkoztak, 

hogy mi mindennel fog ez járni. Én most 
is nagyon élvezem az egészet, imádom 
ezt a helyzetet, ezt a kis miliőt, ami itthon 
van - mesél érzéseiről az apuka. - A kor-
házban újra átéltem azt, amit Zenténél is 
éreztem. Aggódtam a szülés alatt, hogy 
végül császározni kellett, nem is mer-
tem nézni a műtétet, de amikor kihozták 
Ármint és ölbe vehettem, bevallom, elér-
zékenyültem. Utána Ábelt is foghattam 
kicsit, melegíthettem, emlékezetes pilla-
natok maradnak ezek. Őszinte leszek, az 
alváshiánytól kicsit aggódok, mert sajnos 
az a gyenge pontom, de túlélő típus va-
gyok, úgyhogy megoldjuk. A fürdés egye-
lőre nagyon kapkodós, mert a fiúk nem 
szeretik, hangosan sírva tiltakoznak elle-
ne, de előbb utóbb muszáj lesz megszok-

niuk - mondja nevetve Zsombor, aki közel 
két hetet tud otthon lenni a családjával. 
Nem csak testnevelő tanár az Eötvös gim-
náziumban, de kosárlabdaedzőként is dol-
gozik, így sűrű mindennapok várnak rájuk 
immár nagycsaládként. De ez még odébb 
van, nem érnek rá a jövővel foglalkozni, 
a mostra koncentrálnak, a három gyerme-
kükre, akikkel együtt szeretnének megélni 
minden pillanatot. Az ikrek egyelőre csak 
esznek és alszanak, amit mi sem bizonyít 
jobban, minthogy a telefonos interjúnkat 
is csendben végigaludták, így zavartala-
nul, hosszasan beszélgethettem szüleikkel 
az elmúlt napok történéseiről.
Gratulálunk, és ezúton kívánunk jó egész-
séget és sok örömöt a babákhoz!

venna
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Szendrey Ármin és Szendrey Ábel, mindketten sok-sok hajjal születtek.



Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok
Két négynapos és négy háromnapos 
hosszú hétvégénk lesz 2023-ban, 
ledolgozós napra viszont nem kell 
számítanunk.

Január elseje vasárnapra esett 2023-
ban, így nem sok időnk maradt ki-
heverni a szilveszteri bulit. Március 
15-e szerdára esik, így nem lesz hosz-
szú hétvége, az első - és egyből négy-
napos - hosszú hétvégére áprilisig kell 
várni. A húsvéti hétvége április 7-én 
nagypéntekkel indul, és április 10-én 
húsvéthétfővel ér véget.
Május elseje 2023-ban hétfőre esik, ez 
lesz az év első háromnapos hétvégéje, 
amit május 27-től 29-ig a pünkösdi, 
szintén háromnapos hosszú hétvége 
követ. „Elmarad” viszont az augusz-
tusi hosszú hétvége, mivel augusztus 
20. vasárnap lesz.
Az október 23-ai nemzeti ünnepünk 
hétfőn lesz, így ismét háromnapos 
hétvégének örvendhetünk, november 
elseje, mindenszentek viszont szerdá-
ra esik.
December 24. vasárnapra esik, ezért 
ekkor sem lesz áthelyezett hétvégi 
munkanap. December 25-26 tehát 
hétfő-keddre esik, a négynapos hét-
vége azonban, ha a maradék 3 napra 
marad még szabadság, 10 naposra 
hizlalható, mivel az év utolsó nap-
ja, december 31-e vasárnap lesz, így 
2024 munkaszüneti nappal indul, hi-
szen január elseje hétfőre esik.

f.l.

Ünnepnapok, 
nemzeti ünnepek

Március 15., szerda - nemzeti ünnep
Április 7., péntek - nagypéntek
Április 10., hétfő - húsvéthétfő
Május 1., hétfő - a munka ünnepe
Május 29., hétfő - pünkösdhétfő
Augusztus 20., vasárnap - nemzeti 
ünnep
Október 23., hétfő - nemzeti ünnep
Novemer 1., szerda - mindenszentek
December 24., vasárnap - szenteste
December 25., hétfő - karácsony
December 26., kedd - karácsony

Egyéb ünnepek
Február 14., hétfő - Bálint-nap, 
Valentin-nap

Március 8., szerda -  nőnap
Május 7., vasárnap - anyák napja
Május 28., vasárnap - gyermeknap
Június 18., vasárnap - apák napja
December 6., szerda - Mikulás 

Központi felvételi az Eötvösben
A központi írásbeli vizsga ideje: 2023. január 21. (szom-
bat) 10:00 óra. Kérem, hogy a tanulók 9:30-ig érkezze-
nek meg az épületbe. A vizsgázók hozzanak magukkal 
személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákiga-
zolványt, vagy személyi igazolványt), kék színű tollat, 
ceruzát, körzőt, vonalzót és szögmérőt. 10:00-10:45-ig 
a magyar nyelvi feladatlapot töltik ki a tanulók, ezt 15 
perc szünet követi, majd 11:00-11:45-ig írják a mate-
matika írásbeli feladatlapot. További információk meg-
tekinthetők honlapunkon (eotvos-tuj.edu.hu), a Beisko-
lázás 2023/24 menüpont alatt.

Szaniszló László
intézményvezető

Kiss Eszter nagy sikere
A VII. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Versenyen 
zeneiskolánk tanulója, Kiss Eszter ismét óriási sikert ért 
el.  A zongoristák között kategóriájában a II. helyezést 
szerezte meg. Felkészítő tanára Rogl Béláné. 
Szívből gratulálunk ehhez a fantasztikus eredményhez. 
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető

2023. január 13. 5. � Vegyes

Hat hosszú hétvégénk lesz idén.



Csíráztasson rendszeresen, egyszerűen!
Szervezetünk vitaminkészlete télen 
gyorsabban fogyatkozik, ezért különö-
sen fontos, hogy odafigyeljünk az egész-
ségünk megőrzéséhez nélkülözhetetlen 
vitaminok, ásványi anyagok folyamatos 
pótlására. Ennek egyik leghatékonyabb 
módja a csírák, azaz az élő élelmiszerek 
fogyasztása. Ezeket a vitaminbombákat 
otthon is egyszerűen előállíthatjuk a leg-
különfélébb zöldségmagvakból. 

Az alábbiakban Riczu Anikó útmutatásait 
tolmácsoljuk olvasóinknak a csíráztatás 
folyamatáról, amelyet a városi könyvtár 
természetes gyógymódtanácsadói végzett-
séggel is rendelkező munkatársa az Öko-
barát Kör előadásán ismertetett az érdek-
lődőknek.

A csíráztatás jelentősége
A hüvelyesek és a gabonák nyersen nem fo-
gyaszthatók, ellenben magjaikat csíráztat-
va már igen. A folyamat nagy előnye, hogy 
a keményítőt cukorrá, a fehérjét aminosav-
vá és peptonná, a nyers zsírt pedig szabad 
zsírsavvá alakítja, tehát tulajdonképpen 
előemésztésnek is tekinthető. A művelet 
megsokszorozza a vitaminokat (A, B, C, 
E) és - a fitinsav nagy részének eltüntetésé-
vel - serkenti azok felszívódását. 

Óvintézkedések
Fontos megjegyezni, hogy kizárólag meg-
bízható forrásból származó, kifejezetten 
csíráztatásra szánt magvakat szerezzünk 
be, a különböző méretű magvakat pedig 
nem javasolt keverni a csíráztatás során. 
A higiéniás követelmények betartására - 
kézmosás, tiszta környezet - fokozottan 
oda kell figyelnünk, ehhez kapcsolódóan 
az Egészségügyi Világszervezet állásfog-
lalása alapján kisgyerekeknek, várandós 
anyáknak és immungyenge embereknek 
nem ajánlott a csírák fogyasztása. Óvakod-
ni kell a fogyasztásra alkalmatlan és erősen 
mérgező burgonyafélék (pl.: paradicsom, 
paprika, padlizsán) csírájától.

Ajánlott zöldségek
Csíráztathatunk például brokkolit, amely 
rákellenes, sejtburjánzást gátló hatásáról is  
ismert, vagy hajdinát, amely magas fehér-
jetartalommal bír és B2-vitamin, valamint 
rutintartalmából eredően serkenti az agyat, 
erősíti az ereket. Kitűnő választás még a 
vértisztító mustármag, a méregtelenítő, 
immunerősítő és bőrtisztító hatású retek, 
a vasban és C-vitaminban gazdag mungó-
bab, és a szívinfarktus megelőzését segítő, 
cukorbetegeknek különösen ajánlott zsá-
zsa is. 

A csíráztatás 
A csíráztatás első lépése az áztatás. Ki-
sebb magvak esetén - szaporasága miatt 
- egyszerre csak minimális mennyiséggel 
dolgozzunk, egy evőkanálnyi mennyiség 
nagyjából egy befőttes üvegnyi mennyi-
séget eredményez. Az áztatás időtartama 
a mag méretétől függően 2-24 óra, a csí-
ráztatás optimális hőmérséklete 20-28ºC. 
Az egészen kicsi magvaknak - lenmag, 
chiamag, szezámmag - 2 óra, a görögszé-
nának, a vöröskáposztának, a mustárnak és 
a reteknek 4 óra, a lencseféléknek 12 óra, 
a gabonaféléknek, búzaféléknek, csicseri-
borsónak és mungóbabnak pedig 24 óra az 
áztatási ideje. Ez az alkalmazható leghosz-
szabb időtartam minden magnál, ugyanis 
ezt túllépve elveszíti a mag a vitamin és 
ásványianyag-tartalmát, továbbá elkez-
dődhet a penészesedés is. Az áztatás után 
alaposan öblítsék át a magvakat és helyez-
zék a csíráztató edénybe - például lyukas 
csíráztató tálba vagy befőttes üvegbe - úgy, 
hogy maradjon hely a növekedő csíráknak. 
A csírázó magvakat hosszabb áztatási idő 
(12 óra) esetén ajánlott langyos vízzel két-
szer átöblíteni. Fényre alapvetően nincs 
szükség a csíráztatás során, teljes sötét-
ségben - szekrénybe zárva - és a konyha-
pulton egyaránt eredményes a művelet. Ha 

mindent jól csináltunk, 24-48 órán belül 
megjelennek az első hajtások, mi pedig el-
dönthetjük, meddig szeretnénk növeszteni 
a csírát. Egyes fajták már a harmadik na-
pon learathatók, más típusoknak több időre 
is szükségük lehet. A folyamat alatt foko-
zottan figyeljük, hogy nem keletkezett-e 
penész, amely általában zöld vagy fekete 
színű, a fehér nagyon ritka. Penészesedést 
a túlzott magsűrűség, vízpangás, túl magas 
páratartalom, nem megfelelő higiénés kö-
rülmények, valamint akár a nem csírázott 
és elhalt magvak okozhatnak. A csíráztatott 
magvak az utolsó öblítés és leszárítás után 
- például papírtörlővel - hűtőben, 5 fok kö-
rüli hőmérsékleten 2-3 napig tárolhatók, 
légmentesen lezárt tartóban viszont akár 
egy hétig is, de le is fagyaszthatjuk, ha túl 
sok lett.

Ennyit és így 
A magvakból életre keltett csírák koncent-
ráltan tartalmazzák a különféle vitamino-
kat és ásványi anyagokat a piacon kapható 
zöldségekhez képest, ezért maximum négy 
evőkanál fogyasztása javasolt naponta. 
Szendvicsekhez, salátához, turmixba, ká-
sába, krémlevesbe, főzelékhez és minden 
olyan ételhez ajánlott, amelyhez szívesen 
eszik salátát. Egészségére!

Ördögh István

6. � Vegyes 2023. január 13.

Egy tányérnyi vitaminbomba.

Ökobarátok a könyvtárban.
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Ez (is) történt Tiszaújvárosban 2022-ben 1.
Január Február Március

Április Május Június

8. � Közlemény 2023. január 13.

Csukás Jamina (balra) és Kovács Máté volt Tiszaújváros két 
első újszülöttje 2022-ben. Mindketten január 25-én jöttek 
világra, Jamina 3150 grammal és 53 centiméterrel, Máté 
3120 grammal és 52 centiméterrel született.

Tiszaújvárosi pedagógusok is csatlakoztak a kétórás január 
végi országos figyelmeztető sztrájkhoz. A tanárok elsősor-
ban a közoktatás kétségbeejtő helyzetére akarták felhívni 
a figyelmet. A demonstrációk – hol ilyen, hol olyan formá-
ban - egész évben folytatódtak.

Február 24-én arra ébredt a világ, hogy az orosz hadsereg 
megtámadta Ukrajnát. A háború híre a Tiszaújvárosban élő 
ukrán diaszpórát is sokkolta. Városunkban is adományokat 
gyűjtöttek a kárpátaljai magyaroknak, a háborús menekül-
teknek.

Tizenhat fővel bővült a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
személyi állománya, jelentette be dr. Kiss Attila megyei 
rendőrfőkapitány a képviselő-testület márciusi ülésén.

A Fidesz-KDNP jelöltje, dr. Koncz Zsófia (képünkön) szerez-
te meg választókerületünk egyéni országgyűlési képviselői 
mandátumát az április 3-án tartott választáson. 

Egyedülálló lakásvásárlási támogatásról alkotott rendele-
tet a képviselő-testület. Egy legalább 5 éve Tiszaújváros-
ban élő fiatal 6 millió forintot kaphat, amiből 4 kamatmen-
tes kölcsön, 2 pedig vissza nem térítendő támogatás. 

Május 12-én Tiszaújvárosba érkezett a Tour de Hongrie ke-
rékpáros körverseny mezőnye. A Széchenyi úton egy rész-
hajrát is láthatott a közönség. 

Tomboló kánikula tört az országra, így városunkra is júni-
us második felében, több napon át is vöröskódos hőségri-
asztás volt. 

A Tavaszi Fesztivál 2 visszafogottabb év után tavaly újra 
gazdag, változatos és színvonalas programokat kínált a ti-
szaújvárosiaknak. 

Street food ételeket, házi finomságokat, bor- és sörkülön-
legességeket, no meg színes programokat kínáltak a ne-
gyedik alkalommal megrendezett Gasztro korzón.

Tiszaújváros 12,6 milliárd forintos 2022. évi költségvetése 
(mely az év során többször is változott) 17 százalékos bér-
fejlesztést tett lehetővé az önkormányzati szférában, és le-
hetőséget adott kisebb-nagyobb fejlesztésekre is.

Élénk vita bontakozott ki a McDonald’s lehetséges új hely-
színével, a Kresz parkkal kapcsolatban. Az ügy - egyelőre - 
állni látszik.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné Vasvári Éva 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. január 18-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
              Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2023. január
Január Helye Ideje Kinek a részére

13. 
péntek

Őszirózsa Idősek Klub 07.30-8.00 "Esély" Napközi Otthon
Gimnázium 

(Kazinczy ház) 7.30-12.00 Minden gimnáziumban 
étkező

16. 
hétfő

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy ház I. emelet 7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

17. 
kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30-9.00 Bölcsödés gyerek és al-
kalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

18. 
szerda

Kazinczy- ház
(Hunyadi Iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy ház
(Gondozóház)

8.00-12.00 
és 

13.00-15.00
Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00-12.00 Szociális étkezők

19. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és

13.00-16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

23.                        
hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30-12.00

Pótbefizetés szociális ét-
kezés és alkalmazott ét-

kezés megrendelés

25.                          
szerda

Kazinczy ház 
(Hunyadi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

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

zott étkezés megrendelés

Kazinczy ház 
(Gondozóház)

08.00-12.00 
és 

13.00-1500
Szociális étkezők

Kazinczy ház I. em. 73/3.
7.30-12.00 

és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

26.                        
csütörtök

Kazinczy ház 
(Széchenyi iskola)

07.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

30.                        
hétfő

Gimnázium 
(Kazinczy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

31.                        
kedd

Gimnázium 
(Kazinczy ház)

7.30-12.00 
és 

13.00-16.00

Minden gimnáziumban 
étkező

Kiadó lakás
Tiszaújváros, Tisza út 18. sz. alat-
ti 2. emeleti 40 nm-es lakás kiadó. 
100E Ft/hó + rezsi.
Érd.: 49/524-842

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Tisza úti vásár következő időpontja 2023. ja-
nuár 13. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 

Baba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a korábbi hagyományt, hogy a 
legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki fotó 
az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információ-
kat is, a baba keresztnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mindez önkéntes ala-
pon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a 
családdal az új jövevénynek, az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Ba-
ba született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztőségünkben, vagy a 
kronika@tiszatv.hu email címre.

Pályázat büfé üzemeltetésre
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: 2023. január 30.
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
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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, konferenciák támogatása, 
• 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

Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- Beküldési határidő: 2023.01.31.
- 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”

dr. habil Papp Miklós PhD 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
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- Beküldési határidő: 2023.01.31.
- 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”

dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot január 15-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszer-
tár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd janu-
ár 16-tól (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi 
u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. A telefonos készenléti 
szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja 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

Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontjai január 16-ig: kedd, 
csütörtök, péntek, szombat 18.00., szerda 8.30. Vasár-
nap a szentmise 11.00-kor kezdődik. Január 13-án, pén-
teken 17.00-18.00-ig engesztelő imaóra - Szentségimá-
dás a békéért. Január 16-ától január 20-áig nem lesznek 
szentmisék. Január 21-én, szombaton 18.00, vasárnap 
11.00-kor lesz szentmise.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Görögkatolikus
Pénteken 7.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecser-
nye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia.
Január 15-22.-e között tartjuk a keresztények egysé-
géért végzett ökumenikus imahetet. A görögkatolikus 
templomban január 18-án (szerdán) 17.30-kor lesz öku-
menikus istentisztelet, melyre szeretettel várjuk min-
den keresztény testvérünket.
A templomokra és az egyházi tulajdonban lévő nem la-
kóépületekre (pl. közösségi ház) nem vonatkozik a re-
zsicsökkentés, így a korábbi energiafelhasználási költ-
ségek többszörösére emelkedtek. Kérjük a kedves test-
vérek segítségét és önkéntes hozzájárulását egyházköz-
ségünk fenntartásához. Egyházközségünk számlaszá-
ma: 12035803-00165588-00100006
Református
Tiszaszederkény: Úrnapi istentisztelet: vasárnap (2023. 
01.15.) 10.00 óra.
Tiszaújváros: Úrnapi istentisztelet: vasárnap (2023. 01. 
15.) 11.00 óra. Gyermek-istentisztelet: vasárnap (2023. 
01. 15.) 11.00 óra. Konfirmációi előkészítő: vasárnap 
(2023. 01. 15.) 15.00 óra.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

TóTh József 
volt erőműves dolgozó életének 76. évében elhunyt. 

Temetése szűk családi körben lesz megtartva. 
A gyászoló család

Január 13., péntek
18:00 B4 híradó 

Január 16., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Phoenix KK - Dá-

vid Kornél KA bajnoki kosárlabda-mérkőzés közvetíté-
se felvételről.

Január 18., szerda
18:00 Héthatár: Emelkedett a minimálbér - Átszervezés 
az egészségügyben - Szigorúbban ellenőrzik az ársto-
pos termékeket - Zajácz Tamás jubileumi kiállítása - A 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub a legeredményesebb egye-

sület - Kosárlabda 
18:15 Pótszilveszter

Január 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem 

leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik 
Venczel ferencné 

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

özV. Magos Józsefné Marika 
volt önkormányzati dolgozó 83 éves korában elhunyt. 

Temetése 2023. január 17-én (kedden) 
12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

A Tisza TV szilveszteri 
műsorának támogatói

Tea harmónia
Zajácz Tamás bőrműves iparművész

Borsod Burger Tiszaújváros
Tisia Hotel & Spa

NN Boutique Hotel 
Harmónia Gyógyászati Központ 

Főnix Patika, Polgár
BEST Partner Vegyeskereskedés 

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
Kézműves boltocska

TIFIT SC 
LosKabala

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
TiszaSzolg 2004. Kft. 

Grafol Print
Műszaki Szaki 

Testi-lelki Gyógyulda - Kocsis Anikó 
Gabi Egészségkuckó

City Barber Tiszaújváros
Tisza Ingatlan

GSM Világ
Tisza Ékszer

Tesco Tiszaújváros
Kincses Sziget

Bölcs bagoly Könyvesbolt
Makó Dávid egyéni vállalkozó

Husi Húsbolt
Díva Hajszalon - Schinoglné Orosz Zsuzsanna

ER-Body Design
BCB Bt.

TiGép Víz-gáz-fűtés szaküzlet

Fenyőfák begyűjtése
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a fenyőfák 
begyűjtése és elszállítása a családi házas övezetben a 
vegyes hulladékok begyűjtésével egy időben történik.
A teljes települést érintően a második begyűjtés 2023. 
január 19-én lesz.
A szolgáltató kéri a társasházak és lakásszövetkezetek 
képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munka-
végzés érdekében a fenyőfákat egy helyre, a hulladék-
gyűjtő edények mellé gyűjtsék össze úgy, hogy azok a 
közlekedést ne akadályozzák.

BMH Nonprofit Kft.

A Sportcentrum eseményei
Január 13. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - Dávid Kornél KA    Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok bajnoki mérkőzése
18.00 felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése

12. � Sokféle 2023. január 13.
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Ártatlan
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk januári 
sorozatunkat. 
A megfejtéseket január 31-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.

Decemberi nyertesünk:
Rendek Istvánné



Magyarország legeredményesebb klubja a tiszaújvárosi
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub 2022-es eredményei alapján első 
helyen végzett az országos összevont 
egyesületi rangsorban. A kiváló teljesít-
ményeknek köszönhetően a nemzetközi 
porondon is komoly sikerekre tekinthet 
vissza a klub.

A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) ha-
gyományos „Év sportolója” értékelésén 
Lehmann Csongor (elit), Kiss Gergely 
(U23) és Kovács Gyula (junior) is a leg-
jobbnak bizonyult. Ami a nemzetközi rang-
listákat, illetve a fontosabb eredményeket 
illeti, az olimpiai kvalifikációs ranglistán 
Lehmann Csongor a 13., a világranglistán 
pedig a 15. pozíciót foglalja el, mindkettő a 
legjobb magyar helyezés. Csongor első he-
lyen végzett a 2022-es Európa-kupa rang-
listán, megnyerte a tiszaújvárosi Prémium 
Európa-kupát, bravúros teljesítménnyel 4. 
lett a müncheni elit Európa-bajnokságon és 
győzni tudott a Karlovy Varyban megren-
dezett világkupán. 

Az európai U23-as triatlon listán Kiss 
Gergely a 3. helyen zárt, melyhez két Eu-
rópa-kupa bronzéremre és a korosztályos 
kontinensbajnokság 12. helyére is szük-
ség volt. Gergő, aki 122. a világranglis-
tán - mintegy hab a tortán - világbajnoki 
ezüstérmet hozott a november végi U23-as 
világbajnokságról. 
Kovács Gyula megnyerte az Európai ju-
nior triatlon ranglista összetettjét és tagja 
volt a montreáli világbajnokságon 4. he-
lyen végzett junior és U23-as versenyzők 
alkotta magyar mix-váltónak.
A fentieken kívül Sinkó-Uribe Ábel (U23-
as Eb 26. hely), Putnóczki Dorka (U23-as 
Eb 29. hely) és Lehmann Sára (Ifjúsági Eb 
29. hely) képviselte még nagy nemzetközi 
versenyen az egyesület színeit. 

Tizenöt bajnoki arany

- Az egyéni országos bajnokságokon Le-
hmann Csongor (elit triatlon), Kovács 
Gyula (junior triatlon), Lehmann Bence 

(felnőtt duatlon), Lehmann Sára (ifjúsági 
triatlon), Balogh Bence (age-group duat-
lon) és Izsák Csaba (Sport XXI, aquatlon) 
nyert aranyat, de ezen kívül szereztünk 
még 4 ezüst- és 9 bronzérmet is - értékelt 
Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője. - Csapatban (tri-
atlon, duatlon, mix-váltó triatlon és duat-
lon, váltó ob) is 19 országos bajnoki érmet 
hoztunk haza, annyi különbséggel, hogy 
itt 9 volt az aranyak száma, melyhez 5-5 
ezüst és bronz társult. Kiemelendő gyer-
mek leány csapatunk, akik három magyar 
bajnoki címet szereztek, de minden csapat 
ob-n dobogón voltak a serdülő leányok 
is, az újoncok pedig sokszor több csapat-
tal dobogósok, vagy pontszerzők voltak. 
Természetesen ne feledkezzünk meg elit 
férfi csapatunk címvédéséről a klubcsapat 
ob-n. Érdekesség, hogy legjobb verseny-
zőink akár évi 15-20 hetet is edzőtáborban 
töltenek, de igyekszünk -  a Magyar Tri-
atlon Szövetséggel együttműködve - min-
den korosztálynak biztosítani a szükséges 
edzőtáborozási lehetőségeket. A Fodor 
Ágnes, Filep Csaba, Balogh Bence és jó-
magam alkotta szűk edzői stábbal igyek-
szünk megoldani a korosztálynak és tudás-
szintnek megfelelő képzést. Mindannyian 
több évtizede kötődünk a klubhoz, ami a 
mostohább időkben is tartotta bennünk a 
motivációt és lelkesedést. Utánpótlásban 
próbálunk a csapatokra építeni, a gyere-
kek sportképzése mellett nagyon fontos, 
hogy jól érezzék magukat köztünk. A na-
gyoknál a csapatmunka ugyanilyen fontos. 
Magyarországon egyedülállóan erős ifjú-
sági-junior- U23-as és felnőtt versenyzők 
készülnek minél többet együtt, miközben 
húzzák, motiválják egymást, ami feltétele 
a magas szintű teljesítménynek. A hazai és 
a külföldi eredmények összesítése alapján 
az elit kategóriában az első, az utánpótlás 
terén pedig a negyedik helyen végeztünk, 
ami összesítésben az első helyet jelentette 
számunkra az MTSZ rangsorában.

Olimpiai 
kvalifikációs pontokért

A versenyzők mellett a szülők között is 
rendkívül fontos a jó kapcsolat, az áldozat-
készség, hiszen ők oroszlánrészt vállalnak 
többek között a sportolók szállításában is. 
- Elmondható, hogy a szülői közösség is 
példaértékűen működik a klubban - foly-
tatta az MTSZ szakmai alelnökeként is dol-
gozó tiszaújvárosi sportvezető. - Egyesüle-
tünk nem működhetne (vagy csak nagyon 
máshogy) Tiszaújváros önkormányzata és 
a MOL Petrolkémia Zrt. anyagi segítsége 
nélkül. Tiszaújváros neve évtizedek óta jól 
cseng sportberkekben Magyarországon és 
külföldön egyaránt. Rendezvényeink nem 
csak a városnak, de az egész magyar tri-
atlonnak állandó értékei. A kétnapos Tisza 
Triatlon a maga 1400 indulójával, vagy 

a Triatlon Fesztivál és a részét képező 
nemzetközi versenyek mind, mind ebbe 
a sorba tartoznak. A covid-járvány utáni 
„újraépítés” részeként 2022-ben Prémium 
Európa-kupát rendeztünk. Második éve 
örülhettünk hazai győzelemnek, sőt, idén 
két tiszaújvárosi fiú - Lehmann Csongor 
és Kiss Gergely - állt a dobogón, ráadásul 
Bragmayer Zsanett révén a hölgyeknél is 
magyar siker született.  A szintén magyar 
érmekről híres Junior Európa-kupa, illet-
ve a Magyar Utánpótlás Gála is nagyon 
fontos. Ez utóbbi rajtjánál minden gyer-
mek- és serdülő korosztályos versenyző ott 
akar lenni. 2023-ban újra világkupaként, 
egyben olimpiai kvalifikációs versenyként 
szerepelünk a versenynaptárban, ami fon-
tos része az újjáépülésnek.

Az érdeklődés újra a régi

A sportolás és a szurkolás mellett komoly 
érdeklődést váltanak ki a városlakók kö-

rében a kulturális és szórakoztató, szaba-
didős programok is. 
A Triatlon Fesztivál tavalyi négy napja alatt 
az ország legnépszerűbb előadói közül si-
került néhányat a tiszaújvárosi színpadra 
csábítani. Emellett újra lehetőség volt tö-
megsport versenyeken indulni, valamint 
gasztronómiai programokat választani. 
- Azt gondolom, a csendesebb évek után 
2022-ben visszakerült a Triatlon Fesztivál 
a helyére, népszerűsége elérte a kezdeti, 
„úttörő” éveket, miközben korszerű formát 
öltött - vélekedett Lehmann Tibor. - Köszö-
net ezért a „nagy öregek” alatt nevelkedett, 
megfiatalodott rendezőgárdának, a megva-
lósításban oroszlánrészt vállaló munkatár-
saimnak és barátaimnak, Márkus Gergely-
nek, Márkus Balázsnak, Nagy Alpárnak, 
Bán Csabának és a többieknek! Köszönet 
jár természetesen Tiszaújvárosnak, a MOL 
Petrolkémia Zrt.-nek, és a sok-sok további 
támogatónak is.

SZIS

Elismerés 
Lehmann Tibornak
A Magyar Sport Házában december 22-
én adták át a tavaly létrehozott „A Hónap 
Utánpótlásedzője” novemberi díját. A 
kuratórium döntése alapján az elismerést 
Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Tri-
atlon Szövetség szakmai alelnöke vehette 
át. A ceremónián többek között a novem-
ber végén U23-as vb ezüstérmet kiérdem-
lő Kiss Gergely is méltatta a kitüntetett 
munkáját. 
- Az utánpótláskorú sportolók felkészíté-
se igazi csapatmunka, ezért szeretném ez-
úton is megköszönni Gergő korábbi edző-
inek a tevékenységét; ebben a díjban ők is 
vastagon benne vannak. Büszke vagyok 
rá, hogy sikerült kiérdemelnem ezt az el-
ismerést - fogalmazott Lehmann Tibor. 

2023. január 13. 13. � Sport Plusz

Három magyar - köztük két tiszaújvárosi - az Európa-kupa dobogóján.

Kiss Gergely ezüstérmet szerzett az U23-as világbajnokságon. Kovács Gyula első lett az európai junior ranglistán.

Csongi a Prémium Európa-kupa céljában.



Kiemelkedő eredményt elért utánpótlás sportolók
Juhász Lotti a Tiszaújvárosi Diáksport 
Egyesület sportolója, Atlétika Ügyességi 
Csapatbajnokságon, Diákolimpián súly-
lökés sportágban, csapatban megyei 1. és 
országos 6. helyezett, egyéni kategóriában 
megyei 1. és országos 10. helyezést ért el.
Nagy Helga a Tiszaújvárosi Református 
Diáksport Egyesület sportolója, Atlétika 
Diákolimpia Országos Döntőjében 100 
méteres síkfutásban 5. helyezést, Atlétika 
Megyei Diákolimpián 2. helyezést ért el. 
Az Atlétika Diákolimpia Többpróba Baj-
nokság Megyei Döntőjében csapatban 4. 
helyezett lett.
Filep Zóra a Tiszaújvárosi Református 
Diáksport Egyesület sportolója, Atlétika 
Diákolimpia Országos Döntőjében 1500 
méteres síkfutásban 9. helyezést, mezei fu-
tásban 10. helyezést ért el. Az Atlétika Me-
gyei Diákolimpián csapatban, mezei futás-
ban 3. helyezett lett; egyéniben a dobogó 2. 
fokára állhatott fel.
Bagi Zoltán a Tiszaújvárosi Református 
Diáksport Egyesület sportolója, ifjú tehet-
sége, akinek kiváló eredményei negyedik 
osztálytól mutatkoztak meg. Aktívan részt 
vett a megyei és országos diákolimpiákon, 
kiváló úszásával országos döntőbe került, 
valamint 2022-ben nemzetközi versenyen 
is kiválóan szerepelt.
Sirokai Kitti a Tiszaújvárosi GIMI Di-
áksport Egyesület sportolója, az Eötvös 
gimnázium leány kosárlabda csapatának 
lelkes, kiemelkedő játékosa. A kosárlab-
da első helyen áll nála, emellett tanulmá-
nyi eredménye is példás. Szabadidejének 
jelentős részét is a kosárlabda tudásának 
fejlesztésével tölti. Idén a megyei döntőbe 
juttatta a gimnázium kosárlabda csapatát.
Brunyánszky Réka a Tiszaújvárosi GIMI 
Diáksport Egyesület végzős röplabdázója, 
országos bajnoki címmel is rendelkezik az 
amatőrök versenysorozatában. Alázatos, 
lelkiismeretes munkájának köszönhetően 
csapatának egyik legmegbízhatóbb és leg-
meghatározóbb játékosává vált.
Deli Benedek a Tiszaújvárosi GIMI Diák-
sport Egyesület kosárlabdázója, az iskola 
Diákolimpiai megyei bajnok és országos 
elődöntő harmadik helyezett fiú kosárlabda 
csapatának kiemelkedő alakja, ugyanakkor 
a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub 
U20-as csapat keretét is erősíti. Jó csapat-
játékos, mindig győzni akar és szereti, él-
vezi ezt a játékot. 
Utassy Melinda a Tiszaújvárosi GIMI 
Diáksport Egyesület sportolója, az elő-
ző tanévben a Fekvenyomó Diákolimpia 
Döntőjén aranyérmet szerzett, így orszá-
gos bajnokságot nyert 76 kg-os súlycso-
portban.
Kovács Fanni Anikó a Tiszaújvárosi 
GIMI Diáksport Egyesület sportolója, az 
előző tanévben a Fekvenyomó Diákolim-
pia Döntőjén aranyérmet szerzett, országos 
bajnok lett 52 kg-os súlycsoportban.
Tanyi Attila a Tiszaújvárosi GIMI Diák-
sport Egyesület sportolója, az előző tanév-
ben a Fekvenyomó Diákolimpia Döntőjén 

aranyérmet szerzett, így országos bajnok-
ságot nyert 83 kg-os súlycsoportban.
Bencs Milán a Tiszaújvárosi GIMI Diák-
sport Egyesület sportolója, a megyei dön-
tőbe jutott röplabdacsapat legjobbja, kitű-
nő képességű és nagy teherbírású játékos.
Lindi Márton a Tiszaújvárosi Sport Club 
Atlétika Szakosztályának versenyzője, 
korosztályos válogatott kerettag. Fedett 
pályán, 60 méteren, síkfutásban országos 
3. helyezést; szabadtéren, 100 méteren or-
szágos 4. helyezést ért el.
Kiss Máté a Tiszaújvárosi Sport Club Sakk 
Szakosztályának versenyzője, korosztályá-
ban az U10-es korcsoportba lépett, ahol a 
Rapid Országos Bajnokságon 11. helyezést 
ért el. A Gens Una Sumus Tehetségkutató 
versenyen 3. helyezett lett, a Megyei Diá-
kolimpián megszerezte az 1. helyet. 
Batuczki Csongor a Tiszaújvárosi Sport 
Club Atlétika Szakosztályának verseny-
zője, Megyei Diákolimpián 200 méteres 
síkfutásban 2. helyezést ért el, illetve az 
Országos Diákolimpián döntőbe jutott.
Réti Márton a Tiszaújvárosi Sport Club 
Súlyemelő Szakosztályának 89 kg-os súly-
csoportban versenyző sportolója évek óta 
eredményesen szerepel különböző megyei 
és országos megmérettetéseken, a szakosz-
tály oszlopos tagja.
Sebők Zente a Football Club Tiszaújváros 
U7-es korosztályú csapatának legjobb játé-
kosa 2022-ben. Szorgalmas, intelligens, jó 
mentalitású labdarúgó palánta. A feladato-
kat precízen, legjobb tudása szerint hajtja 
végre, a tanácsokra fogékony, hozzáállása 
példaértékű. 
Betlenfalvi Kende a Football Club Tisza-
újváros U11-es korosztályú csapatának 
legjobb játékosa 2022-ben. Edzéslátoga-
tottsága az egyik legjobb, mérkőzéseken 
nyújtott teljesítménye kimagasló. Az U11-
es csapat mellett az U12-ben is megállja a 
helyét. Rendszeresen részt vesz a körzet-
központi edzéseken, amely jelentősen hoz-
zájárul a fejlődéséhez.
Bukhárd Balázs a  Football Club Tiszaúj-
város U15-ös korosztályú csapatának leg-
jobbja 2022-ben. Nagyon alázatos játékos, 
szélső és belső védőként egyaránt kiváló 
teljesítményre képes. Edzéseken és mérkő-
zéseken igyekszik magából a maximumot 
kihozni. 
György Kristóf a Football Club Tiszaújvá-
ros U19-es korosztályú csapatának legjobb 
játékosa 2022-ben. A csapat meghatározó 
játékosa, kapusa, csapatkapitánya. Folya-
matosan látogatja a felnőtt csapat edzéseit 
is, biztos pontja lehet majd Tiszaújváros 
labdarúgócsapatának.
Elek Mátyás a Football Club Tiszaújváros 
U16-os korosztályú csapatának játékosa, 
aki 2022-ben az elnökség döntése alapján 
a klub „Kovács István” kitüntető díját is 
kiérdemelte. A csapat belső középpályása 
és csapatkapitánya. Elsődlegesen a véde-
kezésben jeleskedik, és igyekszik 100% 
felett teljesíteni, valamint technikailag és 
taktikailag is fejleszteni magát.

Császár Hunor a Football Club Tiszaújvá-
ros U9-es korosztályú csapatának legjobb 
játékosa 2022-ben. Ügyes, szorgalmas 
játékos, aki nemcsak a saját korosztálya 
edzésein vesz részt, hanem az idősebb csa-
patok edzéseit is folyamatosan látogatja. A 
csapat meghatározó játékosa, nagy mun-
kabírású, támadásban és védekezésben is 
kiemelkedően teljesít.
Nagy Balázs a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
U20-as korosztályú játékosa, a csapat meg-
határozó embere és „pontgyárosa”. Hoz-
záállása példaértékű, mely pozitív képet 
mutat játékostársainak is. Edzői a legjob-
bak között tartják számon, a felnőtt csapat 
keretében is számítanak rá.
Czimer László Adrián a Tiszaújvárosi 
Phoenix KK U18-as korosztályú játékosa, 
az előző junior bajnokságban az ország leg-
eredményesebb hárompontos dobó játéko-
sa volt, pontátlagával a 3. helyen végzett. 
Tehetségének köszönhetően a futó idénytől 
már a felnőtt csapatban is lehetőséget kap 
a bizonyításra, ugyanakkor a klub a junior 
és az U20-as bajnokságokban is számíthat 
ponterős játékára.
Szabó Dávid a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
U16-os korosztályú játékosa, mindössze 2 
éve kosárlabdázik. Igazi vezéregyéniség a 
pályán és azon kívül is. Fizikai adottságát 
a mérkőzéseken kiválóan kamatoztatja. 
Védekezésben a mezőny egyik legjobbja, 
sikeres kosárlabdázó válhat belőle.
Hártó Soma a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
U14-es korosztályú játékosa. Jó munkabí-
rású, motivált sportember. Fejlődése töret-
len, nagy potenciál lakozik benne.
Major Péter Marcell a Tiszaújvárosi Pho-
enix KK U12-es korosztályú játékosa, aki 
a csapat egyik legmeghatározóbb tagja. 
Ponterős játékával, küzdőszellemével pél-
dát mutat társainak. 
Tóth Csaba a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
U11-es korosztályú játékosa, a csapat 
legszorgalmasabb tagja, korosztályának 
csapatkapitánya, de az előző szezonban 
az U12-es csapatot is erősítette játékával. 
Álma, hogy NB I-es kosárlabdázó váljon 
belőle.
Bóna Kinga a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
U23-a korosztályú versenyzője. 2022-ben 
a Triatlon Országos Bajnokságon 4. helye-
zést ért el, a Tiszaújvárosi Prémium Euró-
pa-kupán 28. helyezett lett elit női kategó-
riában.
Bán Petra a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzőjeként az országos Triatlon 
Ranglistán 3. helyen, az országos Duatlon 
Ranglistán 2. helyen áll, ezen kívül a Duat-
lon OB-n 2. helyezést ért el. A Tiszaújváro-
si Széchenyi Diáksport Egyesület színeiben 
is kiemelkedő eredményekkel rendelkezik. 
A Diákolimpia Országos Döntőjében me-
zei futásban csapatban 2. helyezést, az At-
létika Ügyességi Csapatbajnokság körzeti 
versenyén csapatban 10x200 méteres vál-
tóban 2. helyezett, kislabda hajításban 3. 
helyezett lett.
Gál Boglárka a Tiszaújvárosi Triatlon 

Klub versenyzőjeként Triatlon Váltó Or-
szágos Bajnokságon 1. helyezést ért el. 
Hajdu Gréta Emma a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub versenyzőjeként a Triatlon Váltó 
OB-n aranyérmet szerzett.
Juhos Lia a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzőjeként a Triatlon Váltó Országos 
Bajnokságon a dobogó legfelső fokára áll-
hatott fel. 
Bartók Hanna a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzőjeként a Triatlon Váltó Or-
szágos Bajnokságon 2. helyezett lett, a Tri-
atlon Klubcsapat Országos Bajnokságon 
szintén 2. helyezést ért el.
Rácz Sára a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője, gyor-
sasági és maratoni magyar bajnok. U11-es 
korosztályban MK2 kategóriában 2000 
méteren Kőhalmi Hannával párban 1. he-
lyezést ért el.
Kőhalmi Hanna a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzője, gyorsasági és maratoni magyar 
bajnok U11-es korosztályban, MK2 kate-
góriában 2000 méteren Rácz Sárával pár-
ban 1. helyezést ért el.
Széll Kristóf a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület versenyzője ma-
gyar bajnoki 4. helyezést ért el U14-es kor-
osztályban C1 kategóriában 2000 méteren.
Macsó Lili a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője ma-
gyar bajnoki 6. helyezett lett U13-as kor-
osztályban MK1 kategóriában 2000 méte-
ren. 
Aczél Márton Ádám a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzője, magyar bajnok U14-es korosz-
tályban K1 kategóriában 2000 méteren.
Tóth Mira és Kalmár Bori a Tiszaújvá-
rosi Gimnasztrádáért Alapítvány sportolói. 
2022-ben kiemelkedő teljesítményükkel 
járultak hozzá a csapat eredményeihez. 
Mindketten részt vettek a 13th Eurogym 
Fesztiválon, és Svájcban az Európai Torna 
Szövetség által rendezett világtalálkozón, 
ahol magas szakmai elismerésben része-
sültek. December 11-én az ifi csapat tagja-
iként a Revolution Dance Cup Nemzetközi 
Versenyen is megméretették magukat, ahol 
mindhárom koreográfiával kiemelt arany 
minősítést szereztek. Évek óta sikeresen és 
eredményesen képviselik Magyarországot 
több nemzetközi megmérettetésen is, töb-
bek között gimnasztráda fesztiválon, világ-
bajnokságon és látványtáncversenyen. 
Grenczel Áron a Justitia Fuji-Yama SE 
Tiszaújvárosi Csoportjának karatékája. Az 
Avas Kupa - 16. Csordás József Nemzet-
közi Karate Emlékversenyen kadet forma-
gyakorlat kategóriában 3. helyezést ért el. 
Gyürky Eszter a Justitia Fuji-Yama SE 
Tiszaújvárosi Csoportjának karatékája. Az 
Avas Kupa - 16. Csordás József Nemzet-
közi Karate Emlékversenyen kadet forma-
gyakorlat kategóriában 5. helyezett lett, a 
WKF Karate Diákolimpián 7. helyen vég-
zett.

2023. január 13.14. � Sport Plusz

Korosztályos elsőségek, országos csúcsok: Bagi Zoltán remek évet tudhat maga mögött. Tóth Mirát és Kalmár Borit dr. Fülöp György polgármester köszöntötte a Sportgálán.



Átadták az év sportolója díjakat
A budapesti Operaházban rendezték 
meg az M4 Sport - Az Év Sportolója 
Gála 2022 díjátadót. A legjobb férfi spor-
tolónak Milák Kristófot választották, 
aki a tavalyi siker után ezzel duplázott, 
míg a hölgyeknél Kozák Luca nyert, az 
edzőknél a magyar labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya, Marco Rossi 
bizonyult a legjobbnak. 

A férfiaknál a rövidpályás gyorskorcsolyá-
zó Liu Shaoang, az úszó Milák Kristóf és 
a kardvívó Szilágyi Áron, a nőknél az öt-
tusázó Gulyás Michelle, a tornász Kovács 
Zsófia és a gátfutó Kozák Luca került a 
legjobb három közé. A kategóriák dobogó-
sai 423 szavazat alapján alakultak ki. Az év 
csapata a hagyományos csapatsportágak-
ban a Ferencváros férfi labdarúgócsapata, 

a férfi labdarúgó-válogatott és a Sopron 
Basket női kosárlabda-együttese, az egyéni 
sportágakban pedig a férfi és a női kardvá-
logatott, valamint a Nádas Bence, Kopasz 
Bálint kajak kettes közül került ki. (A de-
cemberben felállított 10-es listán ott volt a 
Bragato Giada - Nagy Bianka kenupáros is, 
de a legjobb háromba már nem jutottak be, 
kilencedikek lettek.) Az év edzője címre a 
női vízilabda-válogatottat irányító Bíró At-
tila, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi 
kapitánya, Marco Rossi mellett a rövid-
pályás gyorskorcsolyázókat a pekingi téli 
olimpián sikerre vezető Csang Csing Lina 
és Bánhidi Ákos volt esélyes.
Az első díjazott kategória az év fogyaté-
kos sportcsapata volt, amelyet a női ke-
rekesszékes vívóválogatott kapott. Az év 
e-sportolója Torzsás Ádám lett, aki a né-
met MOUZ csapatában játszik, az IEM 

Rio CS:GO Major tornáján pedig a legjobb 
négyig jutott, amelyre korábban magyar 
e-sportoló még sohasem volt képes.
Az év edzője díjat a gála egyik díszvendé-
ge, Fabio Capello adta át, honfitársának, 
a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi 
kapitányának, Marco Rossinak. Az év csa-
pata egyéni sportágakban a női kardválo-
gatott lett, a Battai Sugár Katinka, Katona 
Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca négyes 
világbajnoki arannyal tért haza Kairóból.
Az év szabadidős sporteseménye a Bala-
ton-átúszás lett, az év fogyatékos női spor-
tolójának pedig Papp Biankát választották.
Az év sportpillanata Kristoffer Zacharias-
sen AS Monaco ellen szerzett gólja lett, 
amellyel a Ferencváros kiharcolta a tavaszi 
kupaszereplést. Ez meglepetés volt, mivel 
Milák Kristóf világcsúcsot érő úszását és 
Liu Shaoang egyéniben szerzett olimpiai 
aranyérmét előzte meg.
Az év női sportolója Kozák Luca lett, aki 

a müncheni Európa-bajnokságon 100 mé-
ter gáton ezüstérmet szerzett. Az év fogya-
tékos férfi sportolója díját Kiss Péter Pál 
kapta, aki a kajak-kenu világbajnokságon, 
a KL1 200 méteres távon aranyérmet nyert.
Az év férfi sportolójának Milák Kristófot 
választották, aki a budapesti vizes vb-n 
újabb elképesztő 200-as világcsúccsal 
(1:50.34) nyert, majd 100 méteren sem ta-
lált legyőzőre. A római Európa-bajnoksá-
gon pedig nemcsak a két pillangószámban, 
hanem a 4×200-as gyorsváltóval is nyert.
Az év csapata a hagyományos csapatspor-
tok kategóriájában a magyar labdarúgó-vá-
logatott lett, amely a Nemzetek Ligájában 
2022-ben oda-vissza legyőzte az angolokat 
és négy pontot szerzett a németek ellen, s 
csupán az utolsó fordulóban maradt le a 
négyes döntőbe jutásról.
Az MSÚSZ életműdíját a kiváló kajak 
mesteredző, Fábiánné Rozsnyói Katalin 
érdemelte ki a sportújságíróktól.

Kétnegyednyi rémálom Nyíregyházán
KOSÁRLABDA. Bízhatott a győzelem-
ben a Phoenix a 2023-as év első mérkő-
zésén, melyet idegenben vívott meg a 
sereghajtó NYÍKSE ellen. A papírfor-
ma vendégsikert jósolt, ám az ellenfél 
motiváltsága, illetve az összpontosítás 
hiánya egészen más meccset eredmé-
nyezett.

NYÍKSE - Phoenix KK
78-59

(19-22, 18-6, 20-23, 21-8)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Bán Tibor (18/6), Victor Kelechi (11), 
Lakatos Péter (11), Asszú Ádám (11/3), 
Rákosi Kornél (3). Csere: Czimer László 

Adrián (-), Demkó Milán (-), Taskó István 
(-), Orliczki Bence (5), Molnár Bence (-), 
Kovács Zoltán (-), Gaál Bence (-). Vezető-
edző: Lekli József.
A kiegyenlített első negyedben többször 
is el tudott lépni négy-öt ponttal, ám je-
lentősebb előnyt nem sikerült kiharcolnia 
a Phoenixnek. Mindenesetre biztató volt a 
19-22-es részeredmény.
A második negyed harmadik percére meg-
született a vendéglátók egyenlítése, innen 
kezdve hosszú ideig fej-fej mellett haladt 
a két csapat. A Phoenixnél már ekkor sza-
porodni kezdtek a pontatlan dobások, és 
ez jellemző maradt a mérkőzés végéig. A 
negyed második felében kapta el igazán 
a ritmust a NYÍKSE, és a félidőre kilenc-
pontos előnyre tett szert (37-28).

A harmadik játékrész elején úgy tűnt, si-
került rendezni a sorokat a nagyszünetben, 
kifejezetten szép, koncentrált játékkal dol-
gozta le egy fél negyed alatt hátrányát a 
Phoenix (41-41). Ezt azonban újabb mély-
pont követte, ahelyett, hogy a lendületet 
kihasználva tartós előnyhöz juttatta volna 
magát, ismét kiengedett a csapat, és a záró 
szakasz előtt már hatpontos lemaradásban 
volt (57-51).
A hátrány ledolgozható lett volna, ha meg-
van a kellő összpontosítás, azonban rette-
netes dobószázalékkal játszotta végig az 
utolsó etapot a Phoenix. Ebben a negyed-
ben a Nyíregyháza nyomasztó fölényben 
volt, és közel húszpontos vereséget mért 
az újvárosiakra (78-59).
A legjobb teljesítményt a dupla-duplázó 
Asszú Ádám hozta (11/3 pont, 13 lepat-
tanó, 3 szerzett labda, 5 kiharcolt fault), 
ponterőben viszont Bán Tibor mutatta a 
legjobb formát (18/6 pont, 5 lepattanó, 
1 szerzett labda, 2 assziszt, 7 kiharcolt 
fault). Mellettük tíz pont felett végzett 
Lakatos Péter (11 pont, 5 lepattanó, 3 asz-
sziszt, 2 kiharcolt fault) és Victor Kelechi 
is (11 pont, 7 lepattanó, 1 kiharcolt fault, 
1 blokk).
Savic Brane: Nagyon bravúros győzelem, 
először is gratulálok a fiúknak. Ez a győ-
zelem nagyon kellett, mert ennyi vereség 
után nagyon nehéz mentálisan készülni a 
csapattal. Remélem most kicsit jobb lesz. 
Még két hazai meccs van a következő két 
hétben, ezek fontosak lesznek. Ha azt csi-
nálják, amit megbeszélünk, akkor gördü-
lékenyen megy minden. Tudom, hogy ne-
héz tartani a koncentrációt egész meccsen, 
de ezen dolgozni kell, hogy ne legyenek 
lyukak a teljesítményben. Látszik, hogy 
nyugodtan tudtunk pihenni és dolgozni a 

téli szünet alatt. Technikai, taktikai és fizi-
kális felkészülés volt. Szeretném dicsérni 
a Tiszaújváros csapatát, harcoltak végig, 
nagy munkát tettek bele. 
Lekli József: Először is szeretnék gratu-
lálni a NYÍKSE csapatának, mert nagyon 
jól játszottak. Sajnos nálunk semmi nem 
működött, csak két negyedben. A második 
és a negyedik negyed minden szempont-
ból katasztrofális volt. Támadásban és vé-
dekezésben is teljesen szétestünk, ez meg 
is pecsételte a sorsunkat. Kívülről egyál-
talán nem találtuk el a gyűrűt, a 3/32-es 
triplaarány nagyon kevés, ezzel nem lehet 
nyerni sehol. Nagyon sajnálom, el kell 
gondolkodni, lehet, hogy személyi válto-
zásokra is szükség lesz. Tanulni kell ebből 
a mérkőzésből, és menni kell tovább.
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Lekli József vezetőedző a katasztrofális já-
ték láttán személyi változásokat is kilátás-
ba helyezett.Motiváltabb és pontosabb volt a nyíregyházi csapat.

Kozák Luca és Milák Kristóf.        (Fotók: Papajcsik Péter/Index)
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