
Csúcshalmozó
a medencében

/11. oldal

A magyar felvételi 
volt nehezebb

/5 . oldal 

Ómen
Április 4. Gépgyár, Láng Gépgyár, kötelező sorkatonai 
szolgálat, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Magyar Szoci-
alista Munkáspárt, Tiszai Erőmű Vállalat. 
Ne keressék a kakukktojást! Legalább két szempontból 
homogén ez a halmaz. 
Az egyiket csak én tudom. A felsorolt cégek, szervezetek 
mindegyikében eltöltöttem több-kevesebb időt. 
A másikat könnyebb megfejteni. Mára mindegyik meg-
szűnt.
Ergo, ahová én beteszem a lábamat, annak előbb-utóbb 
annyi. 
Hű ha! Jelenleg az önkormányzatnál dolgozom. Az ön-
kormányzatiság szisztematikus felszámolása már meg-
kezdődött.
Mit tegyek? Lépni kell, amíg nem késő. Azám, lépni! 
Nem ki, nem le.
Hogy ez eddig nem jutott eszembe!
Belépek a Fideszbe. 

-efel-

Járványügy
Egyre több településen alacsony a szennyvízben mért koro-
navírus-koncentráció, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
múlt heti adataiból látszik, hogy mindenhol csökken az örö-
kítőanyag koncentrációja, lecsengőben van a vírus. 
A hatóságok 1004 új fertőzöttet regisztráltak, az aktív fertő-
zöttek száma a szerdai adatok szerint 103.087, 85-en hunytak 
el, 246.596-an pedig már meggyógyultak.

Városunkban is rég nem látott alacsony értékeket mutatnak a 
statisztikák. A múlt héthez képest két új fertőzöttet regisztrál-
tak, 91-en meggyógyultak, az aktív esetek száma 18-ra csök-
kent. A kedvező statisztikák miatt az egynapos sebészeten 
pótolják az elmaradt műtéteket, a rendelőintézet munkatársai 
minden érintett beteggel felveszik a kapcsolatot és tájékoz-
tatják őket a továbbiakról. A műtéteket a biztonsági előírások 
maximális betartása mellett fogják elvégezni. 

Rendben lezajlottak a középiskolai központi felvételi vizs-
gák, a tanulók két iskolában, az Eötvösben és a Széchenyi-
ben írták meg a magyar nyelv és irodalom, illetve a matema-
tika felvételit. Polgármesteri döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jár-
vány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben 
a képviselő-testület és a mellette műkö-
dő bizottságok feladatkörét a polgármes-
ter látja el a szükségesség és arányosság 
követelményének figyelembe vételével. 
A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirde-
téséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. ren-
delet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdése alapján Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének feladat- és hatáskörét gyakorolva 
előreláthatólag a 2021. január 28-ára terve-
zett képviselő-testületi ülés alábbi napiren-

di pontjaiban hoz döntést a polgármester, 
összhangban a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 9. §-ában meghatározott jóhisze-
műség és társadalmi rendeltetetésnek meg-
felelő joggyakorlás elvével, illetve a szük-
ségesség és arányosság követelményével.
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 2021. 
évi munkatervére
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2021. évi drogprevenci-
ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására
3. Javaslat a 2021. évi téli igazgatási szü-
netről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására 

4. Javaslat a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetőjévé történő 
kinevezés véleményezésére
5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntésre 
6. Javaslat az intézményekben folyó fel-
nőtt étkeztetés térítési díjának meghatá-
rozására
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a dön-
tést megalapozó előterjesztések az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszerben az 
„Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, va-
lamint a polgármester által hozott dönté-
sek 2021. január 28-át követően az Önkor-
mányzati Tájékoztató Rendszerben, illet-
ve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
„Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak. 

Egymilliárd forintból fejleszt a Jabil
Egymilliárd forint értékben autóipari 
fejlesztést hajt végre Tiszaújvárosban 
a Jabil - jelentették be kedden.

Összesen 12 milliárd forint értékben hajt 
végre három beruházást Magyarorszá-
gon két nagy amerikai autóipari vállalat. 
A BorgWarner Oroszlányban és a Jabil 
Tiszaújvárosban, a fejlesztésekhez a kor-
mány 4,4 milliárd forintnyi vissza nem té-
rítendő támogatást biztosít - jelentette be 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter keddi sajtótájékoztatóján.
A BorgWarner egyik beruházása 6,6 mil-
liárd forintot, a másik 4,3 milliárd forin-
tot tesz ki, a Jabil pedig több mint egy-
milliárd forint értékben valósít meg be-

ruházást. A Jabil, amely a világ első szá-
mú elektronikai vállalatainak a beszállí-
tója, az elektromos autóipar előretörésé-
re tekintettel az elektromos autók akku-
mulátor celláinak töltési funkciójához és 
a vezérléshez szükséges eszközöket gyárt 
majd.
Az eseményen elhangzott, hogy a beru-
házások a versenyképesség-növelő támo-
gatási programban valósulhatnak meg. Ez 
az Európai Bizottság azon döntésen alap-
szik, amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy saját költségvetésük terhé-
re támogatást nyújtsanak a vállalkozások-
nak a koronavírus-járvány hatásainak el-
lensúlyozására. A nagyvállalati kompen-
zációs program keretében vissza nem té-
rítendő készpénztámogatást igényelhet-

nek azon vállalkozások, amelyek vállal-
ják, hogy beruházásaikkal a magyar gaz-
daság újraindításában részt vállalnak.
Czakó Tibor, a Jabil Circuit Magyarország 
Kft. közép-európai főigazgatója elmond-
ta, hogy a Jabil több mint száz gyártó-, fej-
lesztő és szolgáltató bázissal rendelkezik. 
Az elmúlt pénzügyi évben 27 milliárd dol-
lár volt az éves árbevétele, ezt több mint 
200 ezer munkavállaló foglalkoztatásával 
érte el. Európában a tiszaújvárosi gyártó-
kapacitásuk a legjelentősebb és legössze-
tettebb, több mint 4000 embernek adnak 
munkát Magyarországon, a támogatással 
megvalósuló beruházás nagymértékben 
hozzájárul a munkaerő megtartásához és a 
további fejlesztésekhez.     

Forrás: MTI

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Febru-
ár 3-án ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármester-
rel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk, 
de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket fel-
tenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, vagy 
a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám várjuk 
február 1-jén hétfőn 18 óráig. 

Harminc éve lettünk tiszaújvárosiak
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

Nagy IloNa
 (a tiszaszederkényi posta volt dolgozója)

búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, mély 
gyászunkban osztoztak.

   A Nagy család

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet!
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
Örökké él, akit nagyon szerettek.” 
  /Tóth Árpád/

Megrendült szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, 

nagymamánk
BárI aNdorNé

(MarIka)
türelemmel viselt betegség következtében 

2021. január 21-én, életének 64. évében elhunyt. 
Szeretett halottunktól 2021. január 27-én, 

12.30-kor veszünk végső búcsút
 a sajószögedi Városi Temetőben. 

Emléke szívünkben örökké él!
A gyászoló család

„Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, 
kit nagyon szeretnek.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy szeretett Édesapánk, 

TóTh BerTalaN

 a Tiszai Erőmű volt dolgozója életének 88. évében örökre 
megpihent. Végső búcsút 2021. 01. 28-án 14.00 órakor 

veszünk tőle a tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család

Tizenöt éve már, hogy kezed helyett
a napfény sugaraival simogatod arcunk, 
a szellő szárnyaival borzolod a hajunk, 
a csillagok fényével világítod be éjszakánk...

Mi, itt maradottak, virágot viszünk hamvaidra, 
s emléked őrizzük örökké álmainkban. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legfájdalmasabb napjára, amikor

harTMaNN FereNc
tizenöt éve itt hagyott bennünket. 

Felesége és családja

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 31-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 
majd február 1-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi 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 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott 
időpontokban lesznek: 
kedd, csütörtök, péntek, 
szombat 18.00, szerda 
8.30, vasárnap 11.00, Év-
közi 4. vasárnap.
Február 2. kedd, Gyertya-
szentelő Boldogasszony 
ünnepe, gyertyaszentelés 

a szentmise keretében.
Február 3. szerda, Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe, a 
szentmise keretében, illetve február 7-én vasárnap a szentmise 
után Balázs-áldás lesz.
Február 7. a hónap első vasárnapja, gyermekmise lesz.
Február 11. a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe, bete-
gek világnapja.
A járványra való tekintettel a betegek kenetének közösségi ki-
szolgáltatása azon a napon elmarad, egy későbbi időpontban (a 
járvány elmúltával) kerül sor rá. 
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok február 28-
áig jelezzék a plébánián.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus
Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton (három szent főpap: 
Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú 

Szent János ünnepe) 7.00 ut-
renye, 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 utrenye, 11.00 Szent 
Liturgia. Kedden 7.50 Szent 
Liturgia.
Az első halottak szombatja 
február 6-án lesz.

Református
Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben temploma-
inkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetítjük 
youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség néven kereshető), amely facebook oldalunkról is közvet-
len elérhető.
A kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, 
így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú betartá-
sára kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 31-én, vasárnap 10 órakor.
Tiszaújváros:
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 31-én, vasárnap 11 órakor.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, 
bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha az 
óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de visszatérhettünk templomainkba. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetésé-
ről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy 
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-

házközség - 61200254-
10002955 (Polgári Bank 
Zrt.)
Isten áldja meg a jókedv-
ből történő adakozást! 
„Nagyobb boldogság ad-
ni, mint kapni.” (ApCsel 
20,35)

Önkénteseket
keresnek

A DélUtán telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseket 

keres, akik vállalják az ingyenes, kötelező képzést,

és a havi 8 óra otthonról végezhető,

- nem fizetett - esti elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel

legkésőbb 2021. március 15-ig: info@delutan.hu

Oltalom
Ezzel a rejtvénnyel véget ér januári so-

rozatunk. A megfejtéseket  február 1-jé-

ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. január 28.



Vakcinázás: sok a kérdés, nagy a bizonytalanság
Bár a koronavírus-járvány második hullá-
ma lecsengőben van, nem szabad azt gon-
dolni, hogy ezzel vége a közel egy éve tartó 
járványnak. Az adatok biztatóak, de ez nem 
indokolja azt, hogy megfeledkezzünk a vé-
dekezésről. 

A koronavírus nem válogat, megfertőz fiatalt, 
időst, egészségest, beteget. Koczákné Vincze 
Katalin mentőtiszt a frontvonalban küzd az 
emberéletekért, szállított már súlyos tünetek-
kel kórházba beteget, segített fuldoklón, érke-
zett már elhunythoz. 
- A mentőszolgálatnál több fiatal bajtársunk 
hunyt el koronavírusban, van olyan bajtársam, 
akit személyesen ismertem. Ő sportolt, és még-
is meghalt. A vírus nem válogat. Ezért gondo-
lom, hogy inkább előzzük meg védőoltással, 
minthogy megbetegedjünk, hisz nem tudjuk, 
hogy milyen lefolyásra számíthatunk - mond-
ta Koczákné Vincze Katalin. 
- Ön már megkapta az első vakcinát, sokan te-
le vannak kérdésekkel, és a válaszok is nagyon 
sokfélék lehetnek. 
- Én azt gondolom, hogy a koronavírus-fertő-
zés egy veszélyes betegség, több olyan beteg-
gel találkoztam, akik súlyos állapotba kerül-
tek. Szeretném megvédeni szeretteimet, a kör-
nyezetemet, saját magamat, és azt is szeret-
ném, hogy azok az emberek, akiket a korona-
vírus miatt messzire vezényeltek az otthonuk-
tól, minél hamarabba hazamehessenek. Szeret-
ném, ha nem kellene kiérkezésünkkor a kétség-
beesett hozzátartozókkal közölni, hogy nem tu-
dunk segíteni. Ezért oltattam be magam. 
- Milyen tünetekkel szállítják kórházba a bete-
geket általában? 
- Ez egyénenként változó. Akikkel én találkoz-
tam, ők fulladtak. A koronavírus miatt a tüdő-
szöveteik elváltoztak, a tüdő sejtjei összeta-
padtak, ez sajnos a betegség lezajlása után sem 
változik meg. Ez a különbség a sima influen-
zafertőzés, illetve a koronavírus között. Csök-
ken a légzőfelület, a véralvadási rendszer há-
rom-négyszázszor erősebben dolgozik, mint fi-
ziológiásan, ez azt jelenti, hogy az érpályán be-
lül megalvad a vér. A kutatók vizsgálták ezt, 
szondát vezettek a koronavírussal fertőzött szö-

vetbe, de nem tudtak mélyre jutni, mivel a mik-
rotrombusok, ezek a kis vérrögöcskék elzárták 
a szonda útját. 
- Mi történik a mentőautóban? 
- Ha nagyon nehéz a beteg légzése, egy speciá-
lis maszkot adunk rá, aminek segítségével meg-
nyílnak a hörgők, a vér kiszorul a mellkasból, 
könnyebbé válik a szív munkája. Ezzel az intu-
bálást tudjuk elkerülni. A betegeket Miskolcra, 
a Covid-ambulanciára szállítjuk, ott megkapják 
a megfelelő kezelést. Mi pedig a red zónába, 
a mentesítő zónába megyünk, ahol pontos sza-
bályok szerint levesszük a ruháinkat, majd ki-
fertőtlenítik a mentőautót, ez nagyjából 50 perc 
szokott lenni. Ha egy nap több covidos beteget 
szállítunk, akkor többször fertőtlenítik az autót. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfris-
sebb vizsgálata szerint csökken a vírus örö-
kítőanyagának jelenléte a szennyvízben. Or-
szágszerte ez a tendencia, ami bizakodásra ad-
hat okot. Városunkban is kedvezően alakulnak 
a statisztikák, az elmúlt héten két új megbete-
gedést regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma 
18 fő. 
A vírus ellen oltással lehet védekezni, a Né-
zőpont Intézet január 18. és 20. között végzett 
közvéleménykutatása alapján a lakosság 55 
százaléka tervezi, hogy beoltatja magát. 
Dr. Gyimes Zsófia gyermekorvos is túl van már 
az első oltáson, a másodikat jövő szerdán kap-
ja meg. Ő is tapasztalja azt, amit általában az 
egészségügyben dolgozók: sok az információ, 
nagy a bizonytalanság. 
- Mindent összevetve az egyedüli megoldás 
erre az áldatlan állapotra a védőoltás. Az első 
időszakban megijesztette a lakosságot az, hogy 
miért nem kapnak a kismamák, szoptatós anyu-
kák és a gyerekek oltást. Mert veszélyes lenne? 
Erről szó sincs. Nagyon szigorú szabályok van-
nak, olyan szereket engedélyeznek, amelyeket 
alaposan kivizsgáltak, a védőoltással kapcsola-
tos vizsgálatok még nem terjedtek ki a szop-
tatós anyukákra, kismamákra és gyerekekre. 
Ezek a vizsgálatok folyamatban vannak, várha-
tó, hogy rövid időn belül megjelenik majd az 
a javaslat is, hogy ők is olthatók. Tehát most 
erre még nincs válasz, és eddig sem azért til-
tották, mert veszélyes, hanem mert ez irányba 
még nem történt meg a kellő számú vizsgálat. 
- Az elmúlt időszakban volt koronavírussal fer-
tőzött páciense? 
- Igen, vannak fertőzött gyerekek, de komoly 

beteg nem volt. Elsősorban a családban elő-
forduló történések miatt, vagy a tipikus tüne-
tek miatt végzünk teszteket, ezek között voltak 
pozitívak is, bár az utóbbi időben lényegesen 
kevesebb. Az is igaz, hogy nem végzünk min-
den tünet esetén tesztet, hisz köztudott, hogy a 
gyerekeknél nem csak a tipikus tüneteket tudja 
okozni a koronavírus-fertőzés, hanem azokat a 
tüneteket, amiket minden évben produkál a ví-
rus. Súlyos beteg nem volt a praxisomban, po-
zitív gyerek viszont igen. 
A vírus elleni vakcinák folyamatosan érkeznek, 
és ahogy telnek a napok, úgy nő a bizonytalan-
ság is az emberekben. Az interneten több millió 
cikk foglalkozik a vakcinázással, a különböző 
gyártmányú oltóanyagok hatékonyságával. Az 
Európai Bizottság azt tanácsolja, hogy minden-
ki a saját hazája népegészségügyi hatóságainak 
tanácsait kövesse, és az illetékes uniós és nem-
zetközi szervezetek webhelyeiről tájékozódjon. 
Ádám Veronika, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Orvosi Tudományok Osztályának elnöke a 
KOVIDők facebook oldalán nyilatkozott az ol-
tásokkal kapcsolatban, ahol azt mondta: 
- A legkorrektebb számítások is azt mondják, 
hogy a lakosság 60 százaléka kell, hogy éljen 
az oltással ahhoz, hogy a járványt kontroll alatt 
lehessen tartani, hogy az élet visszaterelődjön 
a normális medrébe. Nem kell a vakcinától tar-
tani, örülni kell neki, hogy a tudomány ilyen 
gyorsan elő tudott állni egy ilyen hatékonyságú 
oltóanyaggal és ezzel élni kell. 
Hogy mennyire örülnek az emberek, élnek-e 
az oltás lehetőségével, erről próbáltunk tájéko-
zódni a városlakók között. A téma érzékenysé-
ge miatt a legtöbben nem szívesen foglaltak ál-
lást, inkább nem nyilatkoztak. 

- Nem tudom, hogy mi legyen. Én is nézem a 
tévét, mint más idős emberek, beszélgetek is 
erről többekkel - mondta Hajdú Jánosné -, van, 
aki azt mondja, hogy fél a vírustól és beadat-
ja az oltást, van, aki azt, hogy nem adatja be, 
mert nem bízik benne. Én nem küldtem vissza 
a levelet, még gondolkodom rajta, de nem tu-
dom. Nem szeretne az ember beteg lenni, bele-
esni a fertőzésbe, de fogalmam sincs. Várako-
zom, aztán majd meglátom. Nem vagyok se el-
lene, se mellette. 
Kiss Sándorné mindenképp beoltatja magát, és 
ezt ajánlja mindenkinek. 
- Állítólag a körzeti orvosnál is lehet majd ér-
deklődni az oltásról - mondta -, majd meglát-
juk, hogy hogyan, de én mindenképp beada-
tom. A kínai injekcióról annyi mindent mond-
tak, hogy elgondolkodtam, hiszen nagyon sok 
krónikus betegségem van. Így ettől egy kicsit 
ódzkodok, hogy hogyan alakul, remélem nem 
lesz rá szükség, hogy a kínai vakcinát adják be. 
- Ha nem a kínai vakcina, akkor talán kérem az 
oltást - szögezte le Gubányiné Hórász Erzsébet 
- a Pfizert és a Modernát talán, a kínaiban egy-
általán nem bízok. Az oroszban? Nem tudom. 
Olvastam Karikó Katalin írását, hogy ugyanaz-
zal az rns-technológiával működik, mint a Pfi-
zer, úgyhogy abban talán nagyobb a bizodal-
mam. Csak nem tudom, hogy miért nem hoz-
zák nyilvánosságra az eredményeket, ami bizo-
nyítaná, hogy ez ugyanolyan jó, mint a másik. 
Ha pedig Oroszország a saját népét sem tudja 
beoltani, mert nincs elég vakcinája, akkor ide 
mit fognak szállítani? Desztillált vizet? Csak 
azért, hogy Orbán zsebét tömjék?

Fodor Petra
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Január 26-án újabb Pfizer-BioNTech vakcinaszállítmány érkezett a miskolci megyei kórház-
ba.                 Fotó: MTI

Tiszaújvárosi mentősök védőruházatban: így szállítják a covidos betegeket. 

„Nagyon szigorú szabályok vannak, 
olyan szereket engedélyeznek, ame-
lyeket alaposan kivizsgáltak, a vé-
dőoltással kapcsolatos vizsgálatok 
még nem terjedtek ki a szoptatós 
anyukákra, kismamákra és gyerekek-
re.”

Dr. Gyimes Zsófia 

„Csökken a légzőfelület, a véralvadá-
si rendszer három-négyszázszor erő-
sebben dolgozik, mint fiziológiásan, 
ez azt jelenti, hogy az érpályán belül 
megalvad a vér.”

Koczákné Vincze Katalin 



Fejlesztés a Brassaiban a MOL támogatásával
Nemrég készült el az az új anyagválogató és 
mozgató berendezés, amit az MOL Petrol-
kémia Zrt. támogatásával üzemeltek be a 
Brassai középiskolában. A több millió forin-
tos berendezést pénteken adták át ünnepé-
lyes keretek közt az intézmény villanyszere-
lő tanműhelyében. 

Néhány diák már látta, de használatba csak ez-
után fogják venni a műhelyfoglalkozásokon. 
Bár most a vírusos időszakban a brassaisok is 
digitális oktatásra álltak át, de a gyakorlati órá-
kat minden szakon kis csoportokban megtart-
ják a diákoknak. A villanyszerelő műhelyben 
ezúttal nem tanóra volt, hanem szűk körű ün-
nepség, az új berendezés ünnepélyes átadása. 
- A Brassaiban egy olyan tanműhely kialakítá-
sa történt, amely nagymértékben köszönhető a 
MOL tiszaújvárosi támogatásának, hiszen az 
ő jóvoltukból alakult ki ez a rendszer - kezdte 
köszöntőjét Vass Mátyás, az iskola igazgatóhe-
lyettese, majd a támogató cég részéről Poórné 
Aranyosi Amália üzleti kiválóság vezetőszak-
értő adta át az új berendezést.  

- 2017 óta vagyunk duális partneri kapcso-
latban az iskolával és nagy öröm számunkra, 
hogy 2020-ban aláírhattunk egy olyan szerző-
dést, amelynek keretében 3,5 millió forint ösz-
szegben nyújthatunk támogatást az iskola szá-
mára. Az előzőekben villanyszerelő tanulókat 
fogadtunk az iskolától, és nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy a nálunk duális keretek kö-
zött végzett tanulók 90%-a a MOL-nál folytat-
ja szakmai karrierjét. 2019-ben tovább bőví-
tettük az együttműködésünket, szakmai palet-
tánkat, ugyanis gépgyártás technológiai tech-
nikus osztályokat is indítottunk. Mind az isko-
la, mind pedig a Petrolkémia Zrt.-nek érdeke 
az, hogy az eszközparkot modernizáljuk és bő-

vítsük, hiszen ezzel a tanulóink szakmai felké-
szültségét tudjuk tovább fokozni, modernizálni 
az eszközök révén is. A szakmai együttműkö-
dést folyatjuk a jövőben is, és közösen keres-
sük e közös munka bővítésének lehetőségeit - 
mondta a cég képviselője.. 
Az új berendezést a villanyszerelő műhelyben 
üzemelték be, de az iskola más szakon tanuló di-
ákjai, az elektrotechnikusok, vagy a gépészhall-
gatók is tudják használni tanulmányaik során. 
- Ez egy anyagválogató és mozgató berende-
zés. Egy demonstrációs eszköz is egyben, illet-
ve tudjuk használni műhelyfoglalkozások so-
rán is. Számítógépről a tanulók tudják kezelni, 
a funkcióit elemezni, működtetni, úgy, hogy ez 
egy körfolyamat. Vas-, illetve fa alkatrészeket 
különválogat és különböző helyre juttat el. Na-
gyon örülünk, hogy ez megvalósulhatott az is-
kolánkban, szeretnénk fejleszteni, tovább bőví-
teni, mert a XXI. század kihívásai között ilye-
nek is szerepelnek a villanyszerelők palettáján 
- mutatja az új berendezést Nagy Róbert vil-
lanyszerelő oktató. - Szerencsére sikerült egy 
kivitelezőt találni, aki megvalósította a mo-
dellt, amiben modern hajtástechnikai elemből, 

mint a motor, anyagmozgató szerkezetekből a 
legmodernebbek vannak benne felhasználva, 
tehát nemcsak a hagyományos fűrészüzemek-
ben látható villanymotorok, hanem kisebb mé-
retűek, és teljesen más működésű elvű moto-
rok vannak benne, amik egy kicsit alaposabb 
tudást igényelnek. Ezeket már számítógépről 
is lehet működtetni, üzemelni, paraméterezni, 
így nemcsak a villanyszerelő tanulóknak hasz-
nos. Látták már a diákok, de használatba még 
csak most kerül, mert nemrég készült el. Igazá-
ból mostantól fogjuk tudni használni a műhely-
foglalkozások során - mondta az oktató.

berta

Drágábban vásárolunk
Az év elején változásokkal kell szembenéz-
nünk. Az árak emelkedése szinte mindig 
benne van a pakliban. Nincs ez másképp 
most sem. Drágábbak lettek a gyógyszerek, 
az alapélelmiszerek, mint a tej, a kenyér, 
liszt, cukor, de többet kell fizetnünk a zöld-
ségekért és a gyümölcsökért is, és a benzin 
ára is szépen lassan kúszik felfelé. 

- Sajnos nagyon meg lehet érezni az árak emel-
kedését - mondta Sallai Bertalan. - A gyógy-
szerekhez is mindig drágábban jutok hozzá. A 
boltban csak néhány dolgot vásárolok, és mégis 
egyre többet fizetek. Sajnos ez van. Mondhat-
nám, hogy hozzá lehet ehhez szokni, de azért 
évről-évre ez mindig rosszul esik. 
A szolgáltatások díjai és az adók nem emelked-
hetnek a járványhelyzet miatt, a mindennapi 
betevőért azonban többet kell fizetnünk. 

- A sütőiparnak szüksége van árváltozásra, hi-
szen az elmúlt időszakban bekövetkezett alap-
anyag- és energia árváltozás, a szállítási költsé-
gek emelkedése és a bérváltozások továbbhárí-
tása, valamint a forint gyengüléséből követke-
zően az importtermékek árnövekedése minden-
képpen szükségessé teszi a sütőiparnak, hogy 
árat módosítson - nyilatkozta lapunknak Fülep 
Zsolt, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a Bal-
maz Sütöde Kft. cégvezetője. -  Ez az ármódo-

sítás az országban területenként eltérő mérték-
ben jelenik meg. Az elmúlt félévben csak alap-
anyagban 15-20 százalékos árváltozást kellett 
elszenvednie a sütőiparnak, illetve a kialakult 
járványhelyzet is nehezítette a dolgunkat. Az 
államtól bértámogatást lehetett igényelni, ezt 
meg is kaptuk, így nem kellett munkaerőt elbo-
csátani sem most, sem pedig a tavaszi első hul-
lámban. Ez azért is nagyon fontos, mert a sü-
tőiparban területtől függően 25 százalékos, de 
volt, ahol 70-80 százalékos forgalomcsökke-
nést is elszenvedtek.
- Említette, hogy szükség lesz árnövelésre a sü-
tőiparban. Milyen mértékű emelésre kell számí-
tania a vásárlónak?
- Ma Magyarországon az árpolitikát nem a ter-
melők határozzák meg, hanem a kereskedelem, 
sőt inkább azt mondom, a végleges fogyasztói 
árat a multirendszerek határozzák meg. Ezek-
nek a multiknak az árképzése nagyon változó 
és nagyon egyedi, hisz tudunk olyan beszállí-
tói partnerekről, akit bekényszerítenek a terme-
lői ár alatti értékesítésbe, persze ezt a fogyasz-

tó nem vesz észre és egy sokkal magasabb ár-
pozícionált termékhez jut hozzá. A kereskede-
lem nagyon nagy árréssel dolgozik. Mindenki-
nek van kialakult árképzése, minden vállalko-
zás eltérő, attól függően, hogy ki milyen szeg-
menst szolgál ki. A most érvényben lévő árlis-
tához képest 7-10 százalékos alapárváltozást 
kell, hogy a sütőipar végrehajtson. Had érzé-
keltessem, hogy ez az árváltozás naponta kettő 
forintot fog jelenteni a fogyasztónak. 
A tej ára az infláció mértékével nő. A tejtermé-
kek árát a kereslet-kínálat egyensúlya határoz-
za meg, de az időjárás viszontagságainak is ki 
van téve. Az üzemanyagok ára is szépen lassan, 
mindig csak néhány forinttal, de emelkedik. 
Tavaly tavasszal a benzin ára háromszáz fo-
rint alatt volt, a gázolaj literéért 310 forint kö-
rüli árat fizettünk. Mára ismét elérte a négyszáz 
forintot az üzemanyagok ára. Az, ami megma-
radt, a kutak közötti különbség. Akár 20-30 fo-
rintos árkülönbség is lehet két benzinkút kö-
zött.  

Ema
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Az alapélelmiszerekért is többet kell fizetnünk. 

A Balmaz Sütöde árai idén még nem változtak. Februártól tervezik az emelést.

A Brassai igazgatóhelyettese, Vass Mátyás és a MOL képviselője, Poórné Aranyosi Amália.

Villanyszerelő tanulók tanulmányozzák az új berendezést. 

„A most érvényben lévő árlistához 
képest 7-10 százalékos alapárválto-
zást kell, hogy a sütőipar végrehajt-
son.”

Fülep Zsolt

„2020-ban aláírhattunk egy olyan 
szerződést, amelynek keretében 3,5 
millió forint összegben nyújthatunk 
támogatást az iskola számára.”

Poórné Aranyosi Amália

„Nagyon örülünk, hogy ez megvaló-
sulhatott az iskolánkban, szeretnénk 
fejleszteni, tovább bővíteni, mert a 
XXI. század kihívásai között ilyenek 
is szerepelnek a villanyszerelők palet-
táján.”

Nagy Róbert



A magyar felvételi volt nehezebb
Két iskola is megtelt felvételiző általános is-
kolásokkal szombat délelőtt. Idén a sok je-
lentkező és a járványhelyzet miatt két hely-
színre osztották a hat osztályos gimnázi-
umba jelentkezőket és a nyolcadikosokat. 
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium főépületében 
és a Tiszaújvárosi Széchenyi István Álta-
lános Iskolában írták a felvételit. Összesen 
364-en jelentkeztek a felvételire, és 29 diák 
nem tudott eljönni. Nekik még két lehető-
séget biztosítanak. Január 28-án és február 
5-én lehet még pótolni a felvételit. 

A megmérettetés szombaton tíz órakor kezdő-
dött. Az első negyvenöt percben a magyar fel-
adatlapot töltötték ki a diákok, majd ugyaneny-
nyi idő alatt kellett végezni a matematikával 
is. Az épületekbe a járványügyi szabályok mi-
att a vizsgázókon és a felügyelő tanárokon kí-
vül senki nem mehetett be. Ők is csak lázmé-
rés, kézfertőtlenítés után léphettek az épületek-
be, kizárólag szájat és orrot eltakaró maszkban. 
A maszkot a felvételi megírása közben, a tan-
teremben is hordaniuk kellett. 
- Egy teremben maximum 10 főt lehetett le-
ültetni, függetlenül a terem méretétől - tudtuk 
meg Szaniszló Lászlótól, a gimnázium intéz-
ményvezetőjétől. - Mivel összesen 364-en je-
lentkeztek felvételire, és ebbe már benne van a 
hat osztályos gimnáziumba jelentkezők is, ter-
mészetesen szükségünk volt még egy iskolára, 
mivel az Eötvös nem rendelkezik annyi terem-
mel, amennyire szükség lett volna. A Mezőkö-
vesdi Tankerület úgy döntött, hogy a Széche-

nyi iskola segít nekünk, tíz termet bocsátottak a 
rendelkezésünkre. Így száz tanuló ott felvételi-
zett, 264 pedig a gimnázium épületében. 
 A szülők az iskolák előtt vártak, hogy elteljen 
az örökkévalóságnak tűnő közel két óra.  
- Nagy változás előtt állnak a gyerekek, nem 
csoda, hogy izgulnak - mondja Mák Gyuláné. - 
Az első helyen a mezőcsáti gimnáziumot jelöl-
tük meg, második helyen, pedig itt Tiszaújváros-
ban az Eötvöst. Nincsenek irigylésre méltó hely-
zetben a gyerekek, de azt látom, legalábbis a sa-
játjaimon, hogy jól alkalmazkodnak a kialakult 
helyzethez. Szerencsére nálunk az iskola bizto-
sította a felvételihez szükséges felkészítést.
Dél előtt néhány perccel elkezdtek kiszállin-
gózni a felvételizők. Volt, akinek a megköny-
nyebbüléstől, volt, akinek a csalódottságtól 
volt könnyes a szeme.
- A magyar nekem jobban ment, abból amúgy 
is jobb vagyok - mondja Ferenczi Nóra, aki 
Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium-
ban szeretne továbbtanulni. - Volt szövegértés, 
szójátékos feladat és fogalmazást is kellett írni, 
aminek a témája - milyen meglepő -, az online 
oktatás volt. A matekot viszont nagyon nehéz-
nek éreztem. Volt benne két szöveges feladat is, 
azok nem mentek túl jól.
Azonban a tanulók többsége szerint, sőt a pe-
dagógusok is a magyar felvételit érezték idén 
nehezebbnek. 
- Elsősorban az idő rövidségére panaszkodtak a 
gyerekek - mondja Gyarmati Anikó, a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola magyarta-
nára. - Sok idő elment a feladatok megoldására 
és nem maradt a fogalmazásra. Az első pár fel-
adat is összezavarta őket, itt is veszíthettek né-
hány értékes pontot. Ezen kívül a szövegértést 
említették a gyerekek, hogy nem is nehéznek, 
inkább hosszúnak érezték, meg a hírhedt ha-
landzsa nyelven íródott feladattal is meggyűlt 
a bajuk. Sokan kritikusan álltak hozzá, de tud-
ni kell, hogy volt már ilyen feladat máskor is, 
és ha jobban odafigyelünk, nem volt az nehéz, 
de a stresszhelyzetben persze, hogy megijedtek 
ettől a feladattól. Azt a tanácsot adtam nekik a 
felvételi előtt, hogy nem kell kétségbeesni, ha 
nem sikerül hibátlanra a feladatsor, mert az na-
gyon ritka. Ha nehéznek érezték, valószínűleg 

mindenkinek az volt, és az elért pontok alapján 
húzzák meg az iskolák a bekerüléshez szüksé-
ges eredményt.  
Dr. Fedákné Simon Mária a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola tanára, 
nem csak matematika szakos tanárként kísérte 
végig a felvételit, hanem mint nyolcadikos osz-
tályfőnök is izgult a gyerekekért. 
- Természetesen hétfőn az volt az első dolgunk, 
hogy megbeszéljük, kinek hogy sikerült a felvé-
teli - meséli a pedagógus. - A gyerekek vissza-
jelzése alapján úgy tűnik, hogy idén a magyar 
bizonyult nehezebbnek, illetve nehezebben ér-
telmezhetőnek. Bár az előző évek típusfeladatit 
is tartalmazta a feladatsor, de mégis volt benne 
olyan feladat, ami a megszokottól igencsak el-
tért, ez okozott számukra sok fejtörést.  A ma-
tematika felvételi az előző évekhez képest nem 
tartalmazott túlságosan bonyolult feladatokat. 
Mint minden évben, idén is a szöveges felada-
tok okozták a legtöbb nehézséget a tanulóknak, 
emellett voltak olyan feladatok is, amik össze-
tettebbek voltak, több szempontot is figyelembe 
kellett venni. A gyerekeknek most is elő kellett 

venniük a kreatív és logikus gondolkodásukat.  
A kijavított dolgozatokat január 29-én, pénte-
ken lehet megnézni, amit szintén szabályoznak 
a járványhelyzet miatt. Így kizárólag egy szülő 
vagy egy gyerek mehet be a megadott terembe 
megnézni a központi írásbeli feladatlapok ered-
ményeit. 
  ema
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Idén nem csak a gimnáziumban, hanem a Széchenyiben is írták a központi felvételit.

A katolikus iskolában Dr. Fedákné Simon Mária készítette fel a nyolcadikosokat a felvételire.  Mák Gyuláné az iskola előtt izgult a felvételiző lányáért.

Ferenczi Nóra Miskolcra szeretne menni továbbtanulni.

„Mint minden évben, idén is a szöve-
ges feladatok okozták a legtöbb ne-
hézséget a tanulóknak, emellett vol-
tak olyan feladatok is, amik összetet-
tebbek voltak, több szempontot is fi-
gyelembe kellett venni. A gyerekeknek 
most is elő kellett venniük a kreatív és 
logikus gondolkodásukat.” 
Dr. Fedákné Simon Mária

„Volt szövegértés, szójátékos feladat 
és fogalmazást is kellett írni, aminek 
a témája - milyen meglepő -, az online 
oktatás volt.”

Ferenczi Nóra

Időpontok Teendők

2021. február 8.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmé-
nyek a hivatal által meghatározott módon értesítik az 

írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. február 19.

KÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉS 
HATÁRIDEJE.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell külde-
ni a lapokon szereplő címre.

Ezt nyolcadikos diákok esetében jellemzően az általá-
nos iskola végzi.

2021. február 23.- március 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében.

2021. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a fel-
vételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentke-

zőknek és az általános iskoláknak.

2021. május 10-21.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az álta-
lános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 

90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.



Harminc éve lettünk tiszaújvárosiak
A belügyminiszter előterjesztésére 1991. február 1-jétől Le-
ninváros nevét Tiszaújvárosra változtatta Göncz Árpád köz-
társasági elnök. Idáig azonban, ha nem is hosszú, minden-
esetre éles vitákkal övezett út vezetett. 

Az, hogy a város nevét meg kell változtatni, nem volt kérdés. 
Ennek volt előjele is, hiszen Leninváros Városi Tanácsa döntése 
alapján 1990 nyarán - tehát még az önkormányzati választások 
előtt - eltávolították a névadó városközpontban lévő szobrát. A 
város vezetése, a tanácstagok úgy vélték, Leninnek mennie kell 
a térről, de mennie kell a város nevéből is, az utóbbiról azonban 
már döntsenek az utódok. 
Nem volt könnyű dolguk. Első nekifutásra nem is sikerült. Az 
újdonsült városatyák abban egységesek voltak, hogy szükség 
van a névváltoztatásra, de nem fogadták el az ad hoc bizottság 
javaslatát, miszerint nevezzék újra Tiszaszederkénynek telepü-
lésünket. Arra kérték a bizottságot, hogy dolgozzon ki több ja-
vaslatot, és annak is keresse meg a módját, hogy miként lehet ki-
kérni a városlakók véleményét. 
Végül a választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvényen lehe-
tett „szavazni”, véleményt mondani. A szelvényen 6 elnevezés 
szerepelt: Tiszaszederkény, Újszederkény, Tiszaújváros, Tisza-
újvár, Tiszaújhely és Tiszaújlak. 
1990. november 22-én virradt fel a nagy nap, a döntés napja. A 
Krónika így számolt be a fejleményekről: 
„A Vanyó Pál távolléte miatt 18 fővel összeülő testület - nagy-
számú érdeklődő jelenlétében - a város nevéről szóló állásfogla-
lás kialakításával kezdte munkáját. Az ötvenperces vitát dr. Lan-
tos Jánosné szóbeli előterjesztése nyitotta. Az ad hoc bizottság 
elnöke ismertette a lakosságtól beérkezett véleménykérő lapok 
eredményét. Eszerint Tiszaújvárosra 2084, Tiszaszederkényre 
1727, Újszederkényre 213, Tiszaújvárra 191, Tiszaújhelyre 100, 
Tiszaújlakra 46, és a szelvényen egyébként nem szereplő - ezért 
a korábbi döntés alapján „érvénytelennek” tekinthető - Leninvá-
rosra 77 ajánlás érkezett. 
A felszólaló képviselők hamar tisztázták, hogy alternatívaként 
Tiszaújvárost és Tiszaszederkényt veszik számításba, s ki-ki el-
mondta érveit is az általa támogatandó elnevezés mellett. A tes-
tületi tagok nagyobb része - akár egyéni véleményét is feladva 
(dr. Zabos Géza, Lázár József, Kormos Dénes) - a lakossági vé-
leménykérés eredményét tartotta szem előtt, míg mások kitar-
tottak egyéni meggyőződésük mellett (Mészáros József, Nagy 
László, Lantos Jánosné).

A Szederkény-pártiak képviseletében különösen Timmer Lász-
ló kardoskodott, többször is hangsúlyozva, hogy a vélemény-
kérés eredményét nem szabad a népakarat megnyilvánulásának 
tekinteni, s figyelembe kell azt is venni, hogy a kialakult ered-
ményben milyen okok játszhattak szerepet. Hivatkozott arra, 
hogy sokan a történelmi nevet „parasztosnak” tartják, szégyel-
lik, s számukra - hibásan - csak akkor város a város, ha nevé-
ben is megjelenik az, s úgy vélik ezzel lesznek kulturáltabbak. 
A képviselők lelkiismeretére apellálva arra szólította fel társait, 
ne kövessenek el történelmi ostobaságot Tiszaszederkény vég-
leges eltörlésével a magyar térképről. Ez utóbbi elkerülése érde-
kében - egyúttal számolva a falu esetleges későbbi elszakadá-
si törekvéseivel (Volt ilyen, igaz, hamvába holt kezdeményezés 
– a szerk.) - javasolta Váradi József, hogy az „ős” Tiszaszeder-

kény mindenképpen őrizze meg, és használhassa hivatalosan is 
történelmi nevét. A politikai felhangokkal fűszerezett vita végén 
- nyílt szavazással - végül is ez az álláspont győzedelmeskedett. 
A képviselők 12 (Farkas Zoltán, Váradi József, Bede Zoltán, 
dr. Zabos Géza, Vass György, Ullaga György, Steinerné Vasvá-
ri Éva, Lázár József, Bíró Erika, Bodnárné dr. Örley Gabriella, 
Kormos Dénes, Koscsó Lajos,) 6 (dr. Lantos Jánosné, Mészáros 
József, Nagy László, Olasz Gyula, Fekete Béla, Timmer László) 
arányban Tiszaújváros mellett tették le a garast, majd 16-an tá-
mogatták a szederkényi városrész önálló névhasználatát.”
Témánkhoz nem sok köze van ugyan, de várostörténeti szem-
pontból mindenképpen említésre méltó még egy döntés. Egy-
hangú szavazással ezen a testületi ülésen választották meg - ha-
vi bruttó 36 ezer forint javadalmazás mellett - az önkormányzat 
jegyzőjévé dr. Heiszmann Gézát. 

F. L.

Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük te-
lepülésünk várossá nyilvánításának 55., és Ti-
szaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját. 
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos 
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkor-
mányzat, az intézmények, a civil szervezetek, 
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára 
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek 
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek tör-
ténéseiről, eseményeiről, vagy éppen a szemé-
lyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika töb-
bek között a régi idők tanúinak megszólaltatá-
sát tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig 
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek, 
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emléke-
zik és emlékeztet. 
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Az előjel: 1990. június 12., elszállítják a Lenin szobrot. 

1991. február 1. Leninváros helyett Tiszaújváros. 

Tiszaszederkény is megőrizhette ősi nevét. 



Újvárosi új útjelző

A város nevével egy időben 19 utca neve is megváltozott 
1991. február 1-jén. Az átkeresztelésekre egy ad hoc bizott-
ságot hozott létre a képviselő-testület, melyet dr. Lantos Já-
nosné vezetett. 

A mellékelt vázlat a Krónika 1991. február 7-ei számában jelent 
meg, segítendő az eligazodást. 
A korabeli „dokumentum” azonban nehezen olvasható, ezért 
írásban is közöljük.
A Pajtás köz Pajtás köz maradt (lásd később), Gagarin út – Örösi 
út, November 7. tér – Hajdú tér, Ifjúmunkás tér – Deák Ferenc 
tér, Április 4. köz – Bolyai János köz, Szamuely Tibor út – Má-
tyás király út, Lenin út – Szt. István út, Nógrádi Sándor út – 
Bethlen Gábor út, Lékai János út – Rózsa út, Hámán Kató út – 
Teleki Blanka út, Május 1. út – Szederkényi út, Sallai Imre út – 
Lévay József út, Kilián György köz – Juhar köz, Malinovszkij 
út – Árpád út.
Ezen a vázlaton csak az új városrész utcanévváltozásai látha-
tók. Ezeken kívül Tisza-part városrészben (erőmű lakótelep) a 
Kun Béla út Verebély László út, a Martos Flóra út Neumann Já-

nos út lett. (A digitális számítógép elvi alapjainak lefektetésé-
vel világhírűvé vált matematikusról eredetileg a Pajtás közt kí-
vánta elnevezni a bizottság, ám ez az ott lakók ellenállása mi-
att meghiúsult.) A szintén lakótelepi Zalka Máté út a Tiszavirág 
nevet kapta. 
A Krónikának csaknem 10 évig helyet adó II-es telepi Pesti Bar-
nabás út sem úszta meg, Vegyészek útjára keresztelték. Tisza-
szederkényben csupán két utca viselte az előző rendszerhez köt-
hető személyek nevét, a Rudas László útból Vasvári Pál út, a 
Ságvári Endre útból Bocskai István út lett.
A névváltoztatások többségével azonosulni tudott a lakosság, s 
idővel meg is tanulta azokat. (Bár néhány helyes írásmódjával 
még ma is vannak bajok: Bolyai köz, Lévay út.) A Pajtás köz la-
kói mellett a Május 1. úton lakók közül is sokan berzenkedtek 
az átkeresztelés miatt, de nem nyújtottak be petíciót, így a ma is 
ünnepnapnak számító dátum eltűnt az utcanévsorból. Kis híján 
így járt a Béke út is. Dr. Lantos Jánosné, az említett bizottság el-
nöke ezt is eltüntette volna, mondván „ez egy szocialista béke 
volt”. A testület azonban megőrizte nekünk. 
Az utcanévváltozások számos teendővel is jártak. A Polgármes-
teri Hivatal előzetes intézkedésként minden létező hírcsatornán 

értesítette a lakosságot, ahogy minden helyi vállalatot, intéz-
ményt is. 
Bejelentési kötelezettsége - ami egyébként lakcímváltozáskor 
szükséges - ebben az esetben nem volt a lakosságnak. A hiva-
talos okmányokat sem kellett átíratni, de aki akarta, ezt is meg-
tehette. 
Az önkormányzat minden családhoz eljuttatott egy, a változáso-
kat feltüntető térképvázlatot. Később az eligazodást az újonnan 
kihelyezett eligazító, irányjelző táblák is segítették. 
Értelemszerűen lecserélték az utcanévtáblákat is, de nem csak 
az átkeresztelt utcák kaptak új táblát, a nevüket megőrzők is. 
Sok bírálat érte ugyanis a jellegtelen utca- és házszámtáblákat. 
Így egységes, városképileg is tetszetősebb megoldásra nyílt le-
hetőség. 
A táblacseréken kívül le kellett cserélni a különböző emblémá-
kat, bélyegzőket is. A vállalatoknak, intézményeknek, vállal-
kozóknak is reagálniuk kellett a változásra, éppen ezért döntött 
úgy a testület, hogy a város- és utcanévváltozás egy időben kö-
vetkezzék be. 

f.l.

A kép mai, az aláírás 1991. január 31-én: „A Lenin úton alszanak el, a Szent István úton ébrednek fel.”

A Malinovszkij és az Árpád út.
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Településünk várossá nyilvání-
tásának 50. évfordulója alkal-
mából rengeteg korabeli fotót 
kapott szerkesztőségünk. Eb-
ből az archívumból állítottunk 
össze egy olyan tablót, mely-
nek képei egy-két esztendővel 
a 30 évvel ezelőtti névváltoz-
tatás előtt, illetve után ké-
szültek.
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Mobilizált mobil
A rendőrök előállították azt a tiszaújvárosi lányt, akinek táská-
jában megtalálták az egyik sporttársának több mint kétszázezer 
forintot érő mobiltelefonját.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 17 éves ti-
szaújvárosi lánnyal szemben.
A sértett 2021. január 19-én egy tiszaújvárosi uszodában törté-
nő edzése alatt - elzáratlanul - az öltőzőben hagyta 250.000 fo-
rint értékű mobiltelefonját.
A sportolás után észlelte, hogy a telefonja eltűnt.
A mobilkészülék egy helymeghatározási funkció alkalmazásá-
val követhetővé vált, így a rendőrök másnap az uszodában iga-
zoltatták a - szintén úszó - gyanúsítottat, akinek a táskájában 
megtalálták a telefont.
A lányt a nyomozók kihallgatták, aki elmondta, nem tudja ho-
gyan került az ő táskájába a készülék.

police.hu

Kaffkások figyelmébe
Kedves Klubtársaink!
Optimizmussal telve értesítünk Benneteket, hogy a 2021. évi  
beiratkozás és tagdíjfizetés februárban csütörtöki napokon 
9-11 óráig lehetséges a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
tében. Várunk szeretettel minden régi és új tagot:

Kaffka Margit Pedagógus Klub
 vezetősége

Felhívás vízdíj ügyben
Fogadóórámon találkoztam a hidegvíz-elszámolás problémá-
jával a vízórával nem rendelkezők vagy késve beszereltető la-
kók esetében. A probléma megoldása érdekében a BAZ Me-
gyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához kívá-
nok fordulni.
Szeretném ezért felmérni, hogy városunk szintjén mekkora 
nagyságrendű a probléma, körülbelül hány otthont érint.
Kérném azon lakókat, akiknek nincs vagy határidőn túli be-
szerelésű hidegvíz órájuk van, és úgy érzik, hogy aránytala-
nul magas hidegvíz díjat számláz nekik a lakásszövetkeze-
tük vagy közös képviselőjük, hogy az alábbi elérhetőségei-
men jelentkezzenek:
Facebook, messenger Steinerné Vasvári Éva
emailben steinerne@tujvaros.hu
levélben lakáscímemen: Egressy Béni 7.

Steinerné Vasvári Éva
önkormányzati képviselő

A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz 
kéziratát. Az évfordulón a magyarság szerte a világban megemléke-
zik a magyar kulturális értékekről, kiállításokat, koncerteket szer-
veznek, könyvbemutatókat, irodalom esteket, színházi előadásokat 
tartanak. Az idei év azonban más, hisz a járvány miatti korlátozá-
sok nem tették lehetővé azt, hogy a megszokott módon ünnepeljünk. 
Ez azonban nem szegte kedvét a Nikodémus Idősek Otthona lakói-
nak, akik színes műsorral ünnepelték ezt a jeles napot. 
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Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

 17 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

A Tisza TV műsora 

Január 28., csütörtök

10:00 Élő közvetítés a polgármesteri döntésekről

Utána: a szerdai adás ismétlése

HétHatár: Járványügyi intézkedések - Oltással a covid ellen - Dráguló élelmiszerek - Duális 

képzés a Brassaiban -  Felvételiztek az általános iskolások - Mínusz után plusz: Hogyan hat az 

időjárás a szervezetünkre?  

Hétről-Hétre: Oltással a covid ellen - Vendégünk: Bráz György - Farsangi szezon - Kosárlabda  

Utána: a polgármesteri döntések ismétlése

Február 3. szerda

18:00 HétHatár:  Járvány: nyithatunk már? - Műanyagmentesen - Erőmű - Polgármesteri

 döntések

18:15 Hétről-Hétre:  Bemutatkozik a TIK igazgatója - Mecénás ösztöndíjak - Sport

18:45 Polgármesteri fogadóóra

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére
01. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.
02. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.
03. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Étkezésre jogosult diák,alkalmazott.
08. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
09. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 7.30 - 9.00 és 
14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

15. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
18. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

23. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
24. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkal-

mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
25. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező
26. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait-  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Még öt évig érvényesek 
a Tiszaújváros Kártyák

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 25/2020. (XII.17.) önkormány-
zati rendelete értelmében a Tiszaújváros Kártyák nem járnak 
le 2021-ben, hanem érvényességi idejük a rendelet erejénél 
fogva 2026. március 31-ig meghosszabbodik, mely időpontig 
a Tiszaújváros Kártyákat nem kell lecserélni, a Tisztelt La-
kosságnak teendője nincs.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. � Hirdetmény 2021. január 28.



Mindenki maximumon pörgött

LABDARÚGÁS. Lejátszotta első felkészülési mérkőzését 
az FC Tiszaújváros felnőtt csapata. Az idegenbeli meccsen 
a bajnoki tabellán 2. helyen álló - ám állítólag meggyengült 
- Jászberény volt az ellenfél. Az első félidőben a hazaiak, a 
másodikban (és a végén) a vendégek voltak jobbak. 

Jászberény - Tiszaújváros 
2 - 3 (2-0)

Tiszaújváros: Tóth Cs. (Herceg P), Kundrák M. (Tóth M), 
Vincze Á., Gelsi L. (Horváth T.), Lőrincz P. (Tóth S.), Márton A. 
(Bussy D.), Kulcsár H. (Lakatos L.), Bene A., Vitelki B. (Cser-
nák M.), Csoszánszki D. (Tóth Á.), Benke N. (Kristófi S.)
Gól: Kristófi 2, Gelsi. Távol: -. Sérült: Pap Zs - izomsérülés. Be-
teg: Vámos M. Eltiltott: -. Próbajátékos: Tóth Ádám (Nyíregy-
háza)
A mérkőzést a hatályos szabályok miatt zárt kapuk mögött ren-
dezték. Az edzőpartner kerete látszólag gyengült a télen, de idén 
már a harmadik felkészülési mérkőzését játszotta, így előrébb 
tart a felkészülésben. 
A TFCT keretében kevés mozgás volt eddig, Németh és Burics 
távozott, Lakatos László érkezett, Tóth Ádám tesztelés alatt áll - 
az egyesület honlapja szerint Jászberényben jó benyomást keltett.
Az első félidőben frissebben, gyorsabban mozgott a hazai csa-
pat, ami nem csak fizikálisan, hanem fejben is jelentkezett. Sok 
egyéni hiba és labdavesztés jellemezte a Tiszaújváros játékát, 
ami két kapott gólban is megnyilvánult. 
A második játékrészre 8-at cserélt Gerliczki Máté vezetőedző, 
az újak nehezen lendültek bele a játékba, de a félidő felétől a 
vendégek akarata érvényesült, az ellenfél elfáradt, s a több kiala-
kított helyzetből végül hármat sikerült is gólra váltani. 
A hiányzókon kívül mindenki kapott játéklehetőséget, de a mérkőzés 
ritkán érte el az NB III-as színvonalat, de még messze a bajnoki rajt.
Szerdán (lapzártánk után) a csoporttársnál, Putnokon vendégeske-
dett, szombaton a megyei I. osztályú Cigándot fogadja az Újváros.

*
Szombaton az U19-es csapat is lejátszotta első felkészülési mér-
kőzését, az ellenfél a Mezőcsát felnőtt gárdája volt. 

 FCT U19 - Mezőcsát 
6-3 (4-2)

Gól: Kolompár K. 2, Gulyás K. 2, Erős T., Hankó T.
Jók: Kovács, Hankó, Kolompár, Gulyás.
Puskás Tibor: Az eredmény a legendás mérkőzést idézi, a muta-
tott játék már kevésbé. Túl sokat nem is vártam a mérkőzéstől, 
hiszen egy kemény héttel a hátunk mögött játszottuk az első fel-
készülési meccsünket a jó erőkből álló Mezőcsáttal. 
Kissé fáradtan, enerváltan, sok hibával játszottunk, ennek elle-
nére a győzelmünk teljesen megérdemelt volt.
A fiatalok vasárnap Tiszavasvári felnőtt csapatával meccselnek.

ÚSZÁS. Bagi Zoltán tizenhárom éves korá-
ra már számos korosztályos országos csú-
csot úszott, jelenleg az országos ranglistán öt 
számban első helyezést foglal el. Fodor Ág-
nes edzővel beszélgettünk a kezdetekről, Zo-
li eredményeiről, és a rengeteg edzésbe fek-
tetett munkáról.

- Emlékszik Zoli első edzésére?
- 2012-ben a triatlon klub úszásoktatására je-
lentkezett, ekkor találkoztuk először. Az úszás-
nemek megtanulása után heti három úszóedzés-
re járt, majd megismerkedett a kerékpározás és 
a futás alapjaival. 2018-ig triatlonozott, de egy 
idő után látszott, hogy Zoli futása nem olyan 
ügyes, hogy sikereket érjen el ebben a sport-
ágban.
- Hogyan kezdődött úszópályafutása, és mikor-
tól jöttek az eredmények?
- Amikor alapozó időszakunk van szeptember-
től tavaszig, akkor úszóversenyekre is eljárunk 
a kicsi triatlonistákkal. Az évek alatt egyértel-
műen kitűnt, hogy Zolinak az úszás lesz az a 
sportág, ahol sikereket érhet el. 2018 tavasza 
volt a fordulópont, amikor Zoli a triatlon he-
lyett az úszással kezdett el foglalkozni. 2018 
nyarán, mivel megvoltak a szinteredményei, 
elindulhatott a Cápa Országos Bajnokságon, 
és rögtön az első megmérettetésen két máso-
dik helyezést szerzett, illetve 100 méter pillan-
gón megnyerte a korosztályos országos bajnok-
ságot. Ez automatikusan azzal járt, hogy beke-
rült a Magyar Úszó Szövetség Jövő Bajnokai 
programjába. A 2019-es Cápa Országos Baj-
nokságon már hét számban indult, ebből négy 
első, két második, és egy negyedik helyezést 
ért el. Két országos csúcsot úszott, 50 és 100 
méter gyorson. Rögtön ezután, egy hét múlva, 
elindultunk egy gyermek országos bajnoksá-

gon, ahol egy és két évvel idősebb gyerekekkel 
úszott. Itt 100 méter pillangón úgy nyert, hogy 
országos csúcsot javított, valamint ismét orszá-
gos csúcsot úszott 50 és 100 gyorson, megjavít-
va az előző heti csúcsát.
- Ekkor jött 2020 és a járvány…
- A pandémia miatt tavasszal volt egy másfél 
hónapos kihagyás, de utána folytathattuk a fel-
készülést a strandon a triatlonosokkal együtt, 
és ősztől elindultak a versenyek. Decemberben 
részt vett a Regionális Országos Bajnokságon, 
ahol kilenc számban indult, ebből korosztályá-
ban hét első helyet szerzett meg. Jelenleg az or-

szágos korosztályos ranglistát öt számban ve-
zeti: 50 és 100 m gyors, 50,100 és 200 m pillan-
gó. Négy korosztályos csúcsot tart, erős idők-
kel: 50 m gyorson 24,40 mp, 100 m gyorson 
53,42 mp, 50 m pillangón 25,55 mp, 100 m pil-
langón 56,99 mp. A pillangó számokban a 14 
éves korosztályban, tehát az egy évvel időseb-
bek között is csúcstartó.
- Mik a közeljövő kihívásai?
- Zoli az idén a gyermek korosztályba lépett. A 
cél az, hogy az országos bajnokságon a gyors 
és a pillangó számokban megvédje bajnoki cí-
mét, és olyan időeredményeket ússzon, amivel 
bekerülhet az utánpótlás válogatottba. Az lesz 
az első lépcsőfok ahhoz, hogy nemzetközi szin-
ten is megmérettesse magát. 
- Mennyi munka van ezekben az eredmények-
ben?
- A korának megfelelően fokozatosan emelked-
tek az edzésszámok és a terhelések. Először na-
pi egyórás úszásokkal kezdtük, mára eljutot-

tunk a heti tíz úszóedzéshez. A hajnali edzések 
másfél órásak, a délutáni pedig egyórás. Ezen 
kívül heti háromszor egyórás szárazföldi erőn-
léti edzése is van. Szeretnénk ezúton is köszö-
netet mondani a triatlon klubnak, hogy edzésle-
hetőséget biztosít Zolinak, támogatja az úszó-
versenyeken való részvételt, és olyan kiemel-
kedő versenyzőkkel úszhat, mint a Lehmann 
testvérek.

Surányi P. Balázs

KOSÁRLABDA. Szinte semmi sem 
jött össze az utóbbi időben annak a két 
csapatnak, amely január 21-én talál-
kozott egymással Tiszaújvárosban. A 
Phoenix és a DEAC U23 egyaránt meg 
akarta törni a rossz szériát, éppen ezért 
nehéz mérkőzésre lehetett számítani. A 
hazai gárda kilátásait mindenképpen 
rontotta, hogy továbbra is nélkülöznie 
kellett Drahos és Pöstényi  játékát, en-
nek ellenére sikerült a győzelem.  

Phoenix KK - DEAC U23
 85-81 (22-16, 17-20, 23-21, 23-24)

Tiszaújváros Termálfürdő Phoenix KK: 
Szabó Norbert (18/3), Orliczki Bence (11), 
Molnár Bence (11/9), Szilasi Bence (11/3), 
Lajsz Gergely (9). Csere: Kovács Martin 
(3), Taskó István (-), Eremiás Kristóf (-), 
Asszú Áron (-), Kovács Zoltán (22/6). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
Remek első negyedet produkált a Phoe-
nix. Lendületes játékkal vetették magukat 
küzdelembe a fiúk, és egy Szilasi-triplával 
már a harmadik percben megszerezték a 
tartós vezetést (7-5). Lassú, de biztos ha-
ladással eljutottak a kilencpontos előnyig 
is (19-10), ám a vendégek rendezték sorai-
kat, és faragtak hátrányukból (22-16).
Ijesztően kezdődött a második játékrész. 
A DEAC nagyon gyorsan zárkózott fel 
egy pontra (22-21), de Orliczki közelijé-
nek és Molnár triplájának köszönhetően 
ismét felvette a ritmust a csapat (27-22). 
A negyed második felében aztán megis-
métlődött a veszélyes helyzet. 32-31-es 
állásnál Lajsz és Szabó pontjaival ma-
radt a vezetés, azonban a félidőhöz így is 
mindössze hárompontos előnnyel érke-
zett a Phoenix (39-36).
A harmadik etap első percei sem ala-
kultak megnyugtatóan. A pihenő jót tett 
a debrecenieknek, akik villámgyorsan 
egyenlítettek (41-41), majd a vezetést is 
átvették. Már nyolc pont maradt válasz 
nélkül, amikor megérkezett Szabó távoli-
ja, majd Orliczki duplája, és ezzel a fel-
zárkózás (46-46), Lajsz és Molnár pedig a 
vezetést is visszaszerezte (51-46). A talál-

kozó szorosságát mutatja, hogy nem sike-
rült elszakadni a vendégektől, akik több-
ször is eljutottak az egyenlítés közelébe. 
Végül közel sem megnyugtató, ötpontos 
vezetéssel fordulhattunk az utolsó játék-
részre (62-57).
Rövid paddal a háta mögött - és fő-
leg Lajsz Gergely második percben tör-
tént lesérülése miatt - nagyon nehéz utol-
só negyedet vívott az egyre inkább fára-
dó Phoenix. Szerencsére Kovács Zoltán 
jól bírta a terhelést, és szerzett pontjainak 
felét ebben az etapban gyűjtögette össze 
dicséretes szorgalommal. Kellett is, mert 
a DEAC keményen rohamozott, és hiába 
volt többször is a tízegységnyi előny, az 
ellenféltől érkező távoli dobások éppen a 
végjátékban eredményeztek újabb egyen-
lítést (79-79). Szabó Norbert és Kovács 
Zoltán azonban nem veszítette el lélekje-
lenlétét, a nehéz helyzetben is be tudtak 
találni az ellenfél gyűrűjébe, így nem vas-
kos, de mégiscsak győzelmet érő, négy-
pontos előnnyel zárhattuk le a nehéz ta-
lálkozót (85-81).
A fiúk jó teljesítményét mutatja, hogy a 
találkozó három legeredményesebb játé-
kosa a mi sorainkból került ki. Nagyon 
kellett Szabó Norbert dupla-duplája, aki 
18/3 ponttal, 10 lepattanóval, 2 szerzett 
labdával, 3 assziszttal és 5 kiharcolt fault-
tal járult hozzá a győzelemhez. Az ellen-

fél gyűrűjére egyértelműen Kovács Zol-
tán volt a legveszélyesebb (22/6 pont, 4 
lepattanó, 2 szerzett labda, 2 assziszt, 3 
kiharcolt fault), és rendkívül hasznosan 
játszott Molnár Bence is, aki ugyancsak 
a dupla-dupla közelében végzett (11/9 
pont, 9 lepattanó, 2 szerzett labda,  8 asz-
sziszt, 3 kiharcolt fault, 1 blokk). Nem 
hagyható ki a dupla-duplák sorából Or-
liczki Bence sem (11 pont, 11 lepattanó, 3 
assziszt, 4 kiharcolt fault), és tíz pont fölé 
érkezett Szilasi Bence is (11/3 pont, 4 le-
pattanó, 1 szerzett labda, 2 assziszt, 1 ki-
harcolt fault).
Szendrey Zsombor: Sok edző kezdi az-
zal, hogy nehéz mérkőzésre számítot-
tunk, én is csatlakozom hozzájuk. Való-
ban nehéz volt, hiszen ismerjük a debre-
ceni csapatot: harmincegy játékosuk sze-
repel az U23-as keretben, és sohasem tud-
juk, hogy közülük ki lesz az, aki pályá-
ra lép. Most is jöttek új emberek, akiknek 
ez még csak a harmadik meccsük volt. A 
készülés tehát csak csapatszinten történ-
hetett meg, amit mi maximálisan meg-
tettünk. Tőlünk több játékos is hiány-
zott, ráadásul Lajsz Gergely súlyos sérü-
lést szenvedett a mérkőzés folyamán. Mi-
előbbi felépülést kívánunk neki! Csapat-
szinten sikerült győznünk, mindenki hoz-
zátette a saját maximumát, abszolút elé-
gedett vagyok a játékunkkal. 

Csúcshalmozó a medencében

A győzelmet 
nem kell magyarázni

2021. január 28. Sport � 11.

A cél az utánpótlás válogatott.

Edzés előtti instrukciók Fodor Ágnes edzőtől.

Lajsz már a mérkőzés elején súlyos bokasérülést szenvedett.

„Az évek alatt egyértelműen kitűnt, 
hogy Zolinak az úszás lesz az a 
sportág, ahol sikereket érhet el.”

Fodor Ágnes

„Rögtön az első megmérettetésen két 
második helyezést szerzett, illetve 
100 pillangón megnyerte a korosztá-
lyos országos bajnokságot.”

Fodor Ágnes



Egyre több közöttünk a meteopata 
1956-ban volt utoljára olyan meleg téli nap, 
mint január 22-én. A 65 évvel ezelőtti meleg-
rekord fél fokkal meg is dőlt Somogy megyé-
ben. Vasárnaptól ismét mínuszokat prog-
nosztizáltak, havat, telet, mint, ahogy ilyen-
kor lennie kell. A hőmérsékletingadozás 
megingatja sokunk szervezetét is. Erről kér-
deztük dr. Pintér Ferenc meteogyógyászt, a 
Meteo Klinika igazgatóját. 

- Jól viseljük, ami sokunkat megvisel? 
- Meteogyógyászati szempontból egy kritiku-
san nehéz időszakban vagyunk már két hete, 
ami nagyon megviseli a szervezetet, hiszen egy 
folyamatos és szélsőséges alkalmazkodásra 
kényszeríti a több mint egy hét óta tartó rend-
kívül változékony időjárás. Egymást követik a 
frontok, egymást érik a meleg-, a kettős- és a 
hidegfrontok. A szélsőséges hőmérsékletválto-
zás azt jelenti, hogy a szervezetünknek egy erő-
teljes alkalmazkodásra van mindig szüksége, 
ami leköti az energiáinkat nagyon, megterheli a 
szervezetünket, gyengíti az immunrendszerün-
ket, sokkal fáradékonyabbak, figyelmetleneb-
bek vagyunk. A tavasziasan szeles időszaknak 
idegrendszeri következményei vannak, sokkal 

feszültebbek, idegesebbek vagyunk, nem al-
szunk jól, a fejfájások száma megugrik, és a 
nagy változékonyság a vérnyomás nagymér-
tékű ingadozását is magával hozza.  
- Mitől függ, hogy amíg valaki napokig szen-
ved, mások meg sem érzik az időjárás- válto-
zásokat?
- Az az igazság, hogy most már azok vannak 
sokkal kevesebben, akik a szélsőséges változást 
nem érzik meg. Arról van szó, hogy mindenki-
nek a szervezete folyamatosan kell, hogy alkal-
mazkodjon a légköri viszonyokhoz. Ha valaki-
nek ez az alkalmazkodás könnyebben megy, te-
hát a szervezet rugalmasabb, és vannak tartalé-
kai, akkor nem jelenik meg tünet, akkor amikor 
- főleg az időskorúaknál, a krónikus betegek-
nél és a kisgyerekeknél is - hamar elérjük ezek-
nek a tartományoknak a korlátait, vagy túllép-
jük, akkor törvényszerűen jelentkeznek a kel-
lemetlen tünetek. Gyakorlatilag a tünetek is az 
egyéni érzékenység kérdése, ezért is kell min-
dig személyesen kivizsgálni, amennyiben sze-
retnénk ellene tenni.
- Ezek szerint ez orvosolható is, hiszen a gya-
korlatban kapkodjuk a pirulákat, amíg nem 
csillapodnak a tüneteink.
- Amennyiben időjárás-érzékenységről van 
szó, a pirulák nem segítenek, ugyanakkor ma 
már rendelkezésre állnak a klinikánkon azok a 
vizsgálati és kezelési módszerek, amelyekkel a 
tüneteket kezelhetjük. Öt-tíz évvel ezelőtt még 
nem álltak rendelkezésünkre ezek a módszerek, 

ma már léteznek, és gyakorlatilag néhány nap 
alatt kezelhetők ezek a problémák, és rendkívül 
sokat tudunk vele javítani az életminőségen. 
- Miért reagál így a szervezet a légköri nyomás-
ra, a szélre, frontokra?
- Több összetevős a kérdés. Arról van szó, hogy 
a szervezete mindenkinek mindig reagál a lég-
köri változásokra, a légkör milliónyi paramé-
teren keresztül hat ránk. Valamit érzékelünk, 
valamit nem, valamiről már van tudomásunk, 
mint például a légnyomás, a hőmérséklet, de 
van olyan is, amiről nincs. Például a légelekt-
romos hatások változását nem érezzük meg, de 
ezek igenis hatnak. Ez már ezelőtt ezer évvel 
is ismert volt, Hippokratész is ismerte ezeket a 
hatásokat, így ilyen értelemben nem új. A sok-
kal szélsőségesebb klímaváltozás miatt ez a bi-
zonyos terhelő hatás, amit tapasztalunk az el-
múlt években, ennek a következménye az, hogy 
sokkal érzékenyebbeknek tűnünk, de valójában 
csak arról van szó, hogy a nagyobb amplitúdó-
jú szélsőségekhez kevésbé tudunk alkalmaz-
kodni. Mindehhez hozzájárul, hogy stressze-
sebb az életünk, és ilyenkor a teherbíró képes-
ségünk is csökken. Valójában az emberekre na-

gyon nagy hatással van az időjárás. Széleskö-
rű kutatás végeztek az elmúlt több, mint 10 év-
ben, melynek során az igazolódott be, hogy je-
lenleg a magyar populációnak a 30% -a, vagy-
is az egyharmada meteopatának tekintendő, az-
az egyharmad esetében okoz az időjárás olyan 
életminőség- és egészségrontó hatásokat, me-
lyeknek jelentős következményei vannak.  
- Melyik időjárási tényezőt viseljük a legnehe-
zebben?
- A frontok csak egy kis részét teszik ki azok-
nak a hatásoknak, amelyek terhelő hatásoknak 
tekinthetők. Erre azt a példát mondanám, hogy 
a legszélsőségesebb, legtöbb halálozást oko-
zó hatás a hőhullám, vagy a fagyhullám, amik 
pont, hogy nem a frontokhoz kötődnek, éppen 
frontmentes időben következnek be. Ezen a 
héten érkezik egy újabb hidegfront, ez azt je-
lenti,  hogy a szokásos hőmérsékletek közelé-
be térünk vissza, ami jól hangzik, de ha hozzá-
teszem, hogy már megint egy plusz 15-14 fo-
kos hőmérsékletről zuhanunk ide le, így megint 
egy komoly terhelő hatással fogjuk azt megél-
ni, hogy visszatérjen egy normális időszak.  

berta 

Van, amikor elkerülhetetlen a gázolás
Egy nap alatt négy őzt gázoltak el megyénk-
ben - tette közzé honlapján a rendőrség. A 
járművezetőktől azt kérik, hogy fokozott 
óvatossággal vezessenek, és ahol a veszélyt 
tábla is jelzi, ott lassítsanak. Különösen a ko-
ra reggeli és az esti órákban lehet nagy vad-
mozgásra számítani. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közleménye szerint január 20-án 
az esti órákban Mezőkövesd vonzáskörzetében 
két, míg a Szerencsi és a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság illetékességi területén további egy-
egy vadelütéssel járó közúti közlekedési bal-
eset történt. A balesetek során négy őz pusztult 
el, személyi sérülés nem történt, de anyagi kár 
keletkezett.
A vadelütések megelőzése érdekében a ren-
dőrök azt kérik, hogy a vadveszélyes útszaka-
szon tartsanak nagyobb követési távolságot, és 
folyamatosan figyeljék az út mindkét oldalát. 
Ha vadat látnak, lassítsanak. Ha vadállat van az 
úton, dudáljanak. Amennyiben hirtelen nagy-
testű vad kerül a gépkocsijuk elé, vészfékezze-
nek, adjanak hangjelzést, de ne rántsák félre a 
kormányt, még ha így el is ütik az állatot. Egy 
út menti fának vagy a szemben közlekedő gép-
kocsinak csapódva sokkal súlyosabb sérüléssel 
járó baleset következhet be - emelték ki.
A témával kapcsolatban megkerestük Koleszár 
Péter hivatásos vadászt is, akivel az okokról és 
a következményekről beszélgettünk. 
- Miért történik ennyi őzgázolás? 
- Az őzek hamarabb voltak itt, mint mi, az em-
berek foglalták el az ő területüket. Az őzeknek 
nagyon jó az alkalmazkodóképességük, az úgy-
nevezett tág tűréshatárú vadfajok közé tartoz-
nak. Jól érzik magukat az emberek közelében, 
nagyon sokan élnek az ipari véderdőkben, be-

lakták a területet, nem bántja őket senki. A gá-
zolásokat az okozza, hogy az őz a megszokott 
territóriumán szeretne közlekedni a pihenőhe-
lye és a legelőhelye között, ezt azonban út ke-
resztezi. 
- Hogy lehet elkerülni a baleseteket? 
- Csak úgy, ha betartjuk a közlekedési szabá-
lyokat, ha fokozottan figyelünk ott, ahol vadjel-
ző táblák vannak kihelyezve, különösen a haj-
lani és esti szürkületben. Nagyon fontos, hogy 
nem szabad kapkodni, rángatni a kormányt, ha 
elkerülhetetlen, akkor el kell gázolni a vadat, 
hogy elkerüljünk egy nagyobb tragédiát, hisz 
nem mindegy, hogy egy negyven kilós őzzel, 
vagy egy négytonnás kamionnal ütközünk. Ha 
megtörtént a katasztrófa, akkor értesíteni kell a 
területileg illetékes hivatásos vadászt, vadőrt, a 
vadásztársaság jogi képviselőjét, elnökét. A ki-
érkező rendőrség ebben tud segíteni. A vadat ti-
los az autóba tenni, elvinni, hisz a vad az állam 
tulajdona, ha elviszi valaki, az lopásnak számít. 
Az állat tetemét a vadásztársság szállítja el a 
helyszínről. 
- Kár keletkezik a természetben, de az autóban 
is. Ki viseli a költségeket? 
- Mindenki a saját kárát viseli. Ha van az au-
tón casco-biztosítás, az fedezi a javítás költsé-
geit. A vadásztársaságnak is van kára, ez több 
százezer forintos, vagy akár milliós tétel is le-
het. A közlekedési szabályok szerint az útviszo-
nyoknak megfelelő sebességgel kell közleked-
ni, úgy, hogy az esetleges veszélyhelyzetet is 
el lehessen kerülni. A vadveszélyt jelző táblák 
azért vannak kihelyezve, mert ott járnak a va-
dak, így fokozott figyelemmel kell ilyen helye-
ken haladni. 

Fodor Petra

12. � Paletta 2021. január 28.

„A legszélsőségesebb, legtöbb halálo-
zást okozó hatás a hőhullám, vagy 
a fagyhullám, amik pont, hogy nem 
a frontokhoz kötődnek, éppen front-
mentes időben következnek be.”

Dr. Pintér Ferenc

A vadveszélyt táblák jelzik. 

A legelő- és pihenőhely között hajnalban és esténként közlekednek a vadak. 

A magyar lakosság egyharmadának okoz életminőség- és egészségrontó hatást az időjárás. 
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