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A magyar csapat 17 arany-, 5 ezüst-, és 7 bronzéremmel az 
összesített éremtáblázatot toronymagasan megnyerte a por-
tugáliai Montemor-o-Velho-ban megrendezett ifjúsági és 
U23-as kajak-kenu világbajnokságon. Az éremgyűjtésből a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület kenu-
sa, Bragato Giada is alaposan kivette a részét, tiszteletére 
háromszor csendült fel a magyar himnusz. A korábban szin-
tén a tiszaújvárosi egyesületben kajakozó Máró Anna két 
aranyérmet szerzett.

Szenzációsan szerepelt Portugáliában a Bragato Giada - Nagy 
Bianka kenus páros (képünkön) az U23-asoknál. Megnyerték a 
200 és 500 méteres távot és Molnár Csengével, valamint Horá-
nyi Dórával kiegészülve diadalmaskodtak C-4 500 méteren is. 
- Ötszázon jobban sikerült a rajtunk, most nagyon akartam és 
majdnem át is szakítottam a rajtgépet, de így is fényévekkel 
jobb, mint korábban volt - nyilatkozta Giada a C-2 200 méter 
aranyérme után. - Szerintem nagyon jó egységet alkotunk, mert 
hasonló a stílusunk, mindketten erőből evező típus vagyunk, és 
szerintem olyan jó az összhang közöttünk a hajóban, hogy a leg-
rosszabb vízen is képesek vagyunk megtartani a hajót.
A korábban szintén tiszaújvárosi színekben versenyző Máró An-
na K-1 1000 méteren az előfutamban 13(!) másodperccel vég-
zett mindenki előtt. A fináléban sem férhetett kétség ahhoz, hogy 
ő lesz a világbajnok, ami végül be is teljesült. 
- Nagyon sokat köszönhetek Bardóczy Krisztiánnak, nevelő-
edzőmnek, aki eddig mindenben segített, minden nemzetközi 
versenyen velem volt. Most nincs itt, de tudtam vele beszélni. 
Új edzőm lett Samu Andrea személyében, nélküle ez nem sike-
rült volna, de mindenkinek köszönöm a támogatását, ez csak se-
gít nekem a jövőre nézve - mondta a friss ifjúsági világbajnok, 
aki tagja volt a K-4 500 méteren aranyérmes egységnek is.
A magyar csapat legeredményesebb versenyzői: Nagy Bianka, 
Bragato Giada és Gönczöl Laura, akik egyaránt három aranyér-
met szereztek. 

Bravo Bragato!

Mint ismeretes, a DK, a Jobbik, az 
LMP, a Momentum, az MSZP és a Pár-
beszéd közössége úgy döntött, hogy kö-
zösen indulnak a 2022-es országgyű-
lési választáson. A közös ellenzéki mi-
niszterelnök-jelöltet és az egyéni kép-
viselőjelölteket előválasztáson választ-
ják meg. A 2021. évi előválasztás első 
fordulója 2021. szeptember 18-26. kö-
zött, második fordulója (a miniszter-
elnök-jelöltek esetében) október 4-10. 
között lesz. 

A 2022. évi országgyűlési választáson 
közösen induló hat párt az előválasztás 
feladatainak országos szintű koordináció-
jára, az előválasztás operatív megszerve-
zésére és a kapcsolódó szervezési felada-
tokban a szükséges döntések meghozata-
lára létrehozott egy testületet, az Orszá-
gos Előválasztási Bizottságot (OEVB). 
Az OEVB-be mind a hat érintett párt 1-1 
főt delegált, akiket pártjuk felhatalmazott 
a felmerülő szervezési feladatok kapcsán 
a döntésekre az OEVB keretein belül. Az 
OEVB dönt minden előválasztással kap-
csolatos alapvető szervezési, operatív, 
technikai kérdésben. Az OEVB döntése-
inek végrehajtására, illetve az előválasz-
tás adminisztratív háttérmunkáinak el-
végzésére a hat párt létrehozta az Orszá-
gos Választási Irodát (OVI), amely kere-
tében minden pártból 1-1 fő adminisztra-
tív segítő végzi az OEVB-től kapott fel-
adatokat. 
Az előválasztáson minden magyar állam-
polgár szavazhat, akinek magyarországi 
állandó bejelentett lakhelye van. A szava-

zóhelyiségekben megjelenő szavazóknak 
igazolniuk kell magukat fényképes iga-
zolvány felmutatásával, valamint be kell 
mutatni érvényes lakcímigazolványukat, 
amellyel igazolják, hogy melyik válasz-
tókerülethez tartoznak. Mindenki csak a 
saját állandó lakcíme szerinti választó-
kerület jelöltjeire szavazhat, és minden-
ki csak ott szavazhat egyéni jelöltre, ahol 
lakcíme szerint él. Aki olyan helyen lévő 
szavazóhelyiségbe megy szavazni, ami a 
saját választókerületében van, kettő sza-
vazólapot kap: egyet a miniszterelnök-je-
löltek neveivel, egy másikat a helyi egyé-
ni jelöltek neveivel. Mindkét lapon maxi-
mum 1-1 főt választhat ki. 
Az előválasztáson egyaránt lehet majd 
szavazni személyesen, az egyes válasz-
tókerületek kijelölt választási pontjainál, 
továbbá az interneten is. A pártok megte-
remtik annak lehetőségét, hogy a szava-
zók személyesen adhassák le szavazata-
ikat. Ezeket nagyrészt közterületen felál-
lított sátrakban, kisebb részt irodákban, 
zárt helyiségekben lehet leadni. A szava-
zás kezdete, vagyis 2021. szeptember 18. 
előtt időben tájékoztatást fognak nyújtani 
az egyes választási pontok elhelyezkedé-
séről és a szavazás pontos módjáról.
Az egyéni képviselőjelölteknek 400, a 
miniszterelnök-jelölteknek 20 ezer aján-
lást kellett összegyűjteniük ahhoz, hogy 
felkerüljenek a szavazólapra. Lapzártánk 
idején még tartott az ajánlások hitelesí-
tése, ellenőrzése, így pontos információ 
nem áll rendelkezésünkre a tényleges je-
löltek számáról. Egy biztos, amennyiben 
az OEVB rendben találja az ajánlásokat, 
választókerületünkben egy jelölt lesz az 

egyéni szavazólapon, Jézsó Gábor tisza-
újvárosi önkormányzati képviselő. Őt az 
MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Momentum 
és a Mindenki Magyarországa Mozgalom 
jelölte, de támogatja az LMP és a Jobbik 
is. Esetében a voksolás tehát lényegében 
szimpátiaszavazás lesz.
A miniszterelnök-jelöltek szavazólap-
ja népesebb lesz. Karácsony Gergely 
(MSZP, Párbeszéd), Dobrev Klára (DK), 
Márki-Zay Péter (MMM), Jakab Péter 
(Jobbik) és Fekete-Győr András (Mo-
mentum) közül választhatnak az elővá-
lasztók. Pálinkás József (ÚVNP) ugyan-
is maga jelentette be, hogy nem tudta ösz-
szegyűjteni a 20 ezer ajánlást.
A jelöltek közül a három legtöbb szavaza-
tot kapó jut be a második fordulóba.

Ellenzéki előválasztás előtt

Együtt a Sportfesztiválon

Stílusváltás 
a magazinban

A tartalom a régi és változatos, a forma azonban új. A Tisza TV 
stúdiója új dizájnnal jelentkezik e héttől, hangulatos art-deco stí-
lussal várja a nézőket és a magazinműsor vendégeit. A látvány 
a D&H Design-dekoráció munkája, a 2 fős stáb 4 nap alatt vég-
zett az átalakítással.      
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Szombatra benépesült a Tiszaújvárosi Sportcentrum, valamennyi létesítmény, pálya megnyitotta kapuit a látogatók 
előtt. A Sportfesztiválon mintegy háromezren szórakoztak, sportoltak. Cikkünk és eredmények a 6-7. oldalon.

Jézsó Gábor és Karácsony Gergely.
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban szeptember 7. és 
12. között: szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek 18.00 óra, 
szombaton kivételesen nem lesz!
Szeptember 12. vasárnap 11.00-tól az Eucharisztikus Kong-
resszus záró szentmiséjét, amelyet Ferenc pápa mutat be, kö-
zösségileg kivetítőn követjük figyelemmel templomunkban. 
Szentáldozásra lesz lehetőség. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit, hogy közösségben bekapcsolódhassunk a buda-
pesti fontos eseménybe.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 
32. Tel.: (49) 540-102, Web: tiszaújvarosiplebania.hu
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Litur-
gia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 8.30 reggeli istentisztelet, 
9.30 Szent Liturgia (a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus záró miséje, melyet Ferenc pápa vezet, 11 órakor kezdő-
dik. Erre az ünnepi eseményre tekintettel kezdjük korábban a 
Szent Liturgiát).
Református
Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• 2021. szeptember 12-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. szeptember 12-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgat-
ható gyülekezetünk facebook oldalán.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgá-
latot szeptember 12-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár 
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd szeptember 13-
tól (hétfőtől) 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 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Nyertek a Castellóval
Múlt szerdán sorsolták ki a Castello cukrászda nyári nyere-
ményjátékának nyerteseit. 
- 5000 Ft értékű Castello-s vásárlási utalvány: Ősz László 
- 10000 Ft értékű Castello-s vásárlási utalvány: Kiss Éva 
-10000 Ft értékű Castello-s vásárlási utalvány: Farkas Jenőné 
- Ajándékcsomag: Kerns Patrik
- Ajandékcsomag: Karnóczi Tünde
- Ajandékcsomag: Seres Mónika
- Gorenje kontakt grillsütő: Kiss Máté 
- Nespresso kapszulás kávéfőző: Nemes Sándorné 
- Samsung sport óra: Kulcsár Katalin
Főnyeremények:

- Samsung tablet: Iski Diána 
- Samsung A22 Telefon: Sáhó Imre 
- LG tv : Péntek Olivér 

Új megyei rendőrfőkapitány 
A belügyminiszter 2021. szeptember 
1-jei hatállyal - az országos rendőrfő-
kapitány javaslatára - kinevezte dr. 
Kiss Attila rendőr vezérőrnagyot a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság vezetőjének. A kine-
vezési parancsot dr. Balogh János ren-
dőr altábornagy, országos rendőrfőka-
pitány adta át a Miskolcon tartott ün-
nepélyes állománygyűlésen.

A rendezvényen dr. Balogh János kiemel-
kedő szakmai munkája elismeréseként Si-
monyi József huszárpisztolyt adományo-
zott a megyei rendőr-főkapitányság veze-
tésével megbízott dr. Mecser Tamás ren-
dőr ezredesnek, aki bűnügyi rendőrfőka-
pitány-helyettesként folytatja munkáját. 
Az állománygyűlésen dr. Mecser Tamás 
átadta a megyei rendőr-főkapitányság 
csapatzászlóját dr. Kiss Attilának.
Dr. Balogh János az ünnepségen elmon-
dott beszédében megköszönte a megbí-
zott rendőrfőkapitány magas színvonalú 
munkáját, aminek eredményeként a me-
gye statisztikai és felderítési mutatói fo-
lyamatosan javuló tendenciát mutatnak. 
Elmondta, dr. Kiss Attila személyében ta-
pasztalt vezető érkezik a megye élére, aki 
a kiváló eredményeket tovább tudja javí-
tani. Az országos rendőrfőkapitány mind-
két vezetőnek jó munkát kívánt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei köz-
gyűlés elnöke beszédében köszönetét fe-
jezte ki a rendőrök áldozatos szolgálatel-
látásáért, valamint méltatta az ezredes ed-

digi tevékenységét és szakmai sikereket 
kívánt az új megyei rendőrfőkapitánynak. 
Dr. Mecser Tamás elmondta, dr. Kiss Atti-
la személyében egy „családtag” tért visz-
sza a megyébe, akinek pályáját, sikereit a 
borsodi rendőrök figyelemmel kísérték. A 
teljes állomány nevében jó erőt és egész-
séget kívánt neki.
Dr. Kiss Attila beszédében felidézte: 1985-
re nyúlik vissza szakmai kötődése a me-
gyéhez, hiszen belügyi pályafutását itt 
kezdte. Megtiszteltetés számára, hogy ah-
hoz a szervezethez tér vissza vezetőként, 
ahonnan 36 éve elindult. Megköszönve 
vezetői eddigi támogatását elmondta: bí-
zik benne, hogy a közös munka eredmé-

nyeként Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
közrendje, közbiztonsága még szilárdab-
bá válik, és a borsodi polgárok továbbra is 
biztonságban élhetik mindennapjaikat.

   (Forrás: police.hu)
*

Az állománygyűlésen részt vett városunk 
polgármestere, dr. Fülöp György is, aki 
a személyes gratuláció mellett az önkor-
mányzat nevében hivatalos Facebook ol-
dalán is sok sikert kívánt dr. Kiss Attilá-
nak, dr. Vereckei Csaba volt főkapitány-
nak és dr. Mecser Tamás megbízott főka-
pitánynak pedig köszönetét fejezte ki, és 
további sikeres munkát, együttműködést 
kívánt.

A kinevezési parancsot az országos rendőrfőkapitány, dr. Balogh János (balra) 
adta át dr. Kiss Attilának. 

Baba született
Szeptember másodikán megszületett városunk legifjabb lakó-
ja, Hollár Simon. Simi 21 óra 54 perckor jött a világra. Sú-
lya 3320 gramm, hossza 50 centiméter - adták hírül a boldog 
és büszke szülők, Hollár-Gönczi Nikolett és Hollár Péter. 

Előrelátás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a 

hónap végén egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre. 

2. � Sokféle 2021. szeptember 9.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Eszlári imréné 
(szül: Bódi róza) 

életének 79. évében elhunyt. 
Temetése 2021. 09. 13-án (hétfő) 12.30 órakor lesz 

a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család



A tiszaújvárosi egyenruhások öt órán 
belül azonosították és elfogták azt a 
férfit, aki egy 13 éves lánnyal szemben 
erőszakoskodott.

Szexuális erőszak bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat bünte-
tőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság egy 33 éves román 
férfival szemben. A gyanúsított 2021. szep-
tember 2-án 14 óra előtt a Tiszaújváros és Sa-
jóörös közötti útszakaszon egy 13 éves lányt 
támadott meg. A férfi áldozatának két karját 
megragadta, a földre lökte, és a száját is be-
fogta, majd megpróbált szexuálisan közeled-
ni hozzá. Egy arra kerékpározó személy az 
elkövetőt cselekménye közben megzavarta, 
aki ezért a helyszínről elmenekült.
A rendőrök rövid idő alatt megállapították 
az elkövető kilétét, majd két, a szolgálatból 
hazafelé tartó tiszaújvárosi körzeti megbí-
zott, és járőr a nyílt utcán elfogta a férfit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság nyomozói az elkövetőt 

gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizet-
be vétele mellett egyben előterjesztést tet-
tek letartóztatására is.

(Forrás: police.hu)
Az esettel kapcsolatban megkerestük dr. 
Fülöp György polgármestert, aki a me-
gyei rendőr-főkapitányság vezetőivel 
egyeztetett. Az ügyben a polgármester az 
alábbi tájékoztatást adta: 
- Tiszaújváros polgármestereként, magá-
nemberként és családapaként is úgy gon-
dolom, hogy elfogadhatatlan az, ami csü-
törtök délután történt. - reagált az esetre, 
- hivatalos facebook oldalán is - dr. Fülöp 
György, polgármester. - Városunk közbiz-
tonságának megőrzése érdekében a lehető 
leghatározottabban kell fellépnünk a rend-
őrséggel együttműködve, ezért  dr. Kiss At-
tilával, Borsod-Abaúj-Zemplén megye ren-
dőrfőkapitányával és dr. Mecser Tamással, 
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettessel ta-
lálkoztam, akik arról biztosítottak, hogy a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei főkapitányság 
állományával megerősítve, valamint az ide-

genrendészeti hatósággal együttműködve 
az eddigieknél még erősebb rendőri jelenlé-
tet nyújt a jövőben városunkban.
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az 
itt zajló beruházások kivitelezésével ösz-
szefüggésben sajnos nincs semmilyen ha-
tásköre a városvezetésnek, így tehát nincs 
ráhatásunk arra, hogy milyen nemzeti-
ségű dolgozók végzik el a feladatokat és 
hol kerülnek elszállásolásra.
Tiszaújváros valamennyi lakója nevé-
ben nyomatékosan kérem a beruházáso-
kon közreműködő cégeket, hogy a lehető 
legkörültekintőbben végezzék a munka-
erő-toborzást, szükség esetén pedig egyez-
tessenek az idegenrendészeti hatósággal.
A csütörtökön történtekre nincs elfogad-
ható magyarázat, sem bocsánat, de kérem 
Önöket, hogy ezen méltatlan eset kap-
csán se általánosítsanak. A munkaválla-
lók döntő többsége hozzánk hasonlóan 
törekszik a békés együttélésre, a rendőr-
ség pedig mindent meg fog tenni a köz-
biztonság megóvása érdekében.- tájékoz-
tatott a polgármester.

Elfogták a kislánnyal erőszakoskodót 

Próbaüzemben a bevásárló autóbuszjárat
Múlt héten csütörtökön elindult az első tisza-
újvárosi bevásárló autóbuszjárat. Mostantól 
minden csütörtökön 9 óra 15 perckor indul a 
tiszaújvárosi autóbusz-pályaudvar hatos ko-
csiállásáról. Érinti a SPAR Szupermarketet, a 
Penny Marketet, a LIDL áruházat és a TES-
CO-t is. Bárki felszállhat erre a buszra, ingyen 
viszi a bevásárlókat a nagyobb üzletekhez. 

- Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek - 
mondta Frikton Ferencé. - Én a város másik fe-
lén, a Szederkényi úton lakom, és a LIDL-be 
már két hónapja nem tudtam eljutni egészség-
ügyi okok miatt, a térdemet nem régen műtöt-
ték és nehezen mozgok. 
A legtöbb utasnak a LIDL volt a célpontja. 
Azonban kevesebb, mint egy óra jutott a be-
vásárlásra, mivel ki is kellett érni a Lévay úti 
buszmegállóba.  
- Nagyon gyorsan szedtük össze a boltban azt, 
amire szükségünk volt - mondta a buszra vár-
va Lempnerné Etelka. - Célirányosan mentem, 
ami kellett, betettem a kosárba, nem igazán 
volt idő nézelődésre. De egy nagyon jó ötlet-
nek tarom. Szerintem sokan nem tudnak róla. 
Ha majd egyre többen leszünk, talán egy héten 
többször is indul ez a busz. 
A járat egyelőre próbaüzemben működik. Az 
önkormányzat gyűjti a tapasztalatokat, észre-
vételeket. 
- Több javaslatot is kaptunk a városlakóktól - nyi-
latkozta lapunknak dr. Juhos Szabolcs jegyző. - 
Már folynak a tárgyalások a Volánnal arról, hogy 
a Tisza-parti városrészt és Tiszaszederkényt, ho-
gyan tudjuk bekapcsolni a járatba. Erről majd a 
későbbiekben tudunk tájékoztatást adni, hiszen a 
már meglévő menetrenddel kell összhangba hoz-
ni a bevásárló járatot. A másik felvetés arra vonat-

kozott, hogy jó lenne meghosszabbítani a vásárlá-
si időt. Ez ügyben is egyeztetünk a Volánnal. Va-
lamennyit tudunk majd rajta módosítani, előrelát-
hatóan körülbelül fél órával tudjuk megnyújtani a 
bevásárlás idejét, mivel ezt is a már meglévő me-
netrendhez kell igazítani.

A változásokról még tárgyal az önkormány-
zat, ezért leghamarabb két hét múlva léphetnek 
életbe. A menetrend módosításáról a következő 
heti Krónikában adunk tájékoztatást. (Az aktu-
ális menetrend lapunk 12. oldalán.)
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Pénzt vittek el a csalók az idős hölgytől
Csalók áldozata lett egy tiszaújvárosi idős 
hölgy. A tolvajok Benőcs Sándorné figyelmét 
elterelték, bejutottak Szent István úti laká-
sába, ahonnan az összes készpénzt elvitték.

- Hétfő délelőtt hazafelé tartottam a templom-
ból, amikor a lépcsőházban megláttam egy sző-
ke nőt - emlékszik vissza a 89 éves Benőcs Sán-
dorné, Marika néni. - Nem igazán foglalkoz-
tam vele, feljöttem a lakásomba. Amikor nyi-
tottam a bejárati ajtót, a nő már ott volt mö-
göttem és megszólított. Azt mondta, hogy azért 
jött, hogy a melegvíz-szolgáltatást ellenőriz-
ze, ezért be kell jönnie a lakásba. Nem gondol-

tam semmi rosszra, beengedtem. Folyamatosan 
a hátam mögött volt, és amikor bementünk a 
fürdőszobába, úgy állt, hogy teljesen elzárta a 
kijáratot. Számtalanszor megnyittatta velem a 
vízcsapot, ami egyre gyanúsabb lett. 
Amíg az említett szőke nő lefoglalta az idős 
hölgyet, a tettestársa vagy társai a szobában át-
kutatták a szekrényeket. Az egyikben meg is ta-
lálták, amit kerestek, pénzt borítékokba csoma-
golva. 
Az esetet követően Marika néni nem találta a 
pénzét, ezért felhívta a fiát. A segítségére pe-
dig a dédunokája sietett, aki értesítette a ren-
dőrséget.
- Először nem értettük, hogy hová tűnhetett a 

pénz - mondta Gulyás Ádám, Marika néni déd-
unokája. - Amikor elmesélte, hogy mi történt 
vele nem régen, hogy egy idegen nő volt nála, 
valamilyen furcsa ürüggyel, már szinte teljesen 
biztos voltam benne, hogy kirabolták, amit a 
kiérkező rendőrök meg is erősítettek. 
A rendőrök percek alatt a helyszínre értek. 
- A napokban a Tiszaújvárosi Rendőrkapitánysá-
gon lopás bűncselekmény elkövetésének gyanú-
ja miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettes 

ellen, aki az idős személy megtévesztésével jutott 
be a lakásába és onnan készpénzt tulajdonított el 
- nyilatkozta lapunknak Takács Károly, a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályveze-
tője. - Lehetőség szerint minden alkalommal el-
mondjuk, nagyon fontos, hogy idegent ne enged-
jünk be a lakásunkba. Amennyiben valamelyik 
szolgáltatótól érkezik munkatárs, minden esetben 
kérjük a fényképes igazolványát. 
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Vigyázat, csalók! 
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Társaságunkat tájékoztatást kapott azzal kapcso-
latban, hogy Tiszaújvárosban illetéktelen személy „vízórásnak” adta ki magát, és megkárosí-
totta az őt ingatlanába beengedő idős személyt.
Ezúton is felhívjuk Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az ÉRV. Zrt. munkatársai minden 
esetben arcképes, egyedi azonosítóval ellátott igazolvánnyal rendelkeznek. Kérjük szívesked-
jenek ellenőrizni az Önöket felkereső személy igazolványát!
Amennyiben Felhasználóinkban kételyek merülnek fel, kollégáink készséggel állnak rendelke-
zésre. Akár telefonon is.  Diszpécserszolgálatunk (48/514-550) segítségével ellenőrizhetik az 
adott munkafolyamat és a személy jogosultságát.
Tisztelt Felhasználóinkat óvatosságra, körültekintésre intjük, annak érdekében, hogy ne válja-
nak csalás vagy bűncselekmény áldozatává. Szükség esetén értesítsék a Rendőrséget a 107-es 
vagy a 112-es telefonszámon.
Megköszönve az együttműködést, üdvözlettel:

ÉRV. Zrt.

2021. szeptember 9. Aktuális � 3.

A járat ingyenes. 

Ebben a nagy szekrényben találták meg a rablók Marika néni pénzét.

Elindult a próbajárat. Változhat a menetrend, az útvonal és a vásárlásra fordítható idő is.



Készülni kell az időskorra
A Nefelejts Klub két éve alakult a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egyesületén belül, a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központtal kar-
öltve. Nefelejts - kimondva egy virág és egy 
üzenet is, ugyanis a klub célja, hogy minden 
információt átadjon a demenciáról, hogy fel-
hívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. 

Az egyesület nagytermében Molnár István al-
polgármester megnyitója után dr. Laki Tibor 
vezető gyógyszerész tartott előadást ebben a 
sokakat érintő témában. A demencia nem egy 
konkrét betegség, hanem egy gyűjtőfogalom, 
amely olyan tüneteket foglal magába, melyek 
hátterében különböző betegségek állhatnak. 

Sokan úgy tudják, hogy a demencia az örege-
dés természetes velejárója, de mára már bebi-
zonyosodott, hogy igen magas életkorban is 
lehet friss a gondolkodás. A demencia kezde-
ti stádiumában gyakran jelentkeznek memória-
zavarok. Természetes, hogy a mindennapokban 
elfelejtünk ezt-azt, de, ha túl sokszor kihagy a 
memória, az már komoly figyelmeztetés. 
- Megöregedtünk, és érdekel, hogy milyen 
problémák várhatók még - mondta a rendez-
vényre látogató Enyi Ferencné. - Sok mindent 
elfelejtek, sokkal lassabb is vagyok, igaz, hogy 
ez a betegségem miatt is van. A feledékeny-
ség? Nem olyan veszélyes. Például főzök, el-
indulok a spájzba lisztért, visszamegyek, hát a 
lisztet meg elfelejtettem. Viszek helyette mást, 
csak azt amit kéne, azt nem. Ezek apróságok, 
de azért is jöttem el meghallgatni az előadást, 
mert biztos jó dolgokat fognak mondani. 
- Nagyon nehéz, furcsa és alattomos betegség-
ről van szó - fogalmazott dr. Laki Tibor veze-
tő gyógyszerész. - Nem könnyű felismerni, ha 
az ember saját magát elemzi, mindig talál egy 
kifogást, és meggyőzi magát, hogy ez nem de-
mencia. A hozzátartozók veszik észre leghama-
rabb, hogy valamilyen módon megváltozott az 
ember viselkedése, a gondolkodásmódja, a lo-
gikai megoldó képessége. A legfontosabbak az 
ismerősök, családtagok észlelései és ennek az 
észlelésnek az okos módon való terelése, ha 
kell, akár orvos elé is. 
- Mit tehetnek az idősek azért, hogy szellemileg 
frissek maradjanak?
- Időskorban már keveset. Amikor tenni kell, 
az a húszas éveink idején kezdődik. Egészséges 

életmódot kell folytatni, mellőzni a dohányzást, 
a mértéktelen alkoholfogyasztást. Fontos a táp-
lálkozás, az erőnlét és a mozgás. Ez képes las-
sítani a folyamatot, és figyelni kell arra, hogy a 
családban volt-e valakinél ilyen probléma, mert 
sajnos akkor erre lehet számítani. Az egyedüli 
jó tanács, hogy készülni kell az időskorra. 
Tájékoztatók, figyelemfelhívó montázsok sora-
koztak a tablókon, a Nefelejts Klub egy kiállí-
tással is felhívta a figyelmet a téma fontossá-
gára. 
- Célunk, hogy minél szélesebb körben ismer-

tessük meg a demencia tünetegyüttest és a vár-
ható hatásokat - mondta Tóthné Kocsis Éva, 
a klub vezetője. - Szeretnénk felhívni a társa-
dalom figyelmét arra, hogy hogyan közelítsük 
meg ezt a témát. Mindenekelőtt a prevenciót 
hangsúlyozzuk, hisz aktív életmóddal, egészsé-
ges táplálkozással kitolhatjuk azt az időt, amíg 
ezek a tünetek erősebben jelentkezhetnek. 
A statisztikák szerint hazánkban 250 ezer ember 
él demenciával. Az időskorban kialakuló tünete-
gyüttes nem gyógyítható, viszont kezelhető. 

Fodor Petra

Temetői lopások 
Egyre több panasz érkezik szerkesztősé-
günkbe, miszerint elszaporodtak a lopások 
a tiszaújvárosi temetőben. Napi szinten tűn-
nek el a virágok, kirakott díszek, kaspók, vá-
zák a sírokról. Az elkövetőt vagy elkövetőket 
még senki sem látta, csak az utánuk maradt 
üres vagy felbolygatott sírhelyeket.   

- Felháborítónak tartom, hogy vannak olyan 
emberek, akik erre vetemednek - nyilatkozta 
lapunknak Kissné Mészner Marianna, aki rend-
szeresen jár ki a temetőbe 17 éve elhunyt kis-
lányához és néhány hónappal ezelőtt koronaví-
rusban elveszített testvéréhez. - Én nem tudok 

tortát venni a gyermekemnek a születésnapjára. 
Nekem már csak annyi maradt, hogy virágot, 
apró díszeket hozok a sírjára, de most már azt is 
meggondolom, hogy kihozzam-e, mert néhány 
nap vagy hét elteltével mindig csak a hűlt he-
lyét találom. Az elültetett virágokat rendszere-
sen kiássák, a kaspókat virágokkal, díszekkel 
együtt elviszik, de van olyan is, amikor csak a 
kerámiafigurát törik le róla. Mindig is jellem-
zőek volt a kisebb-nagyobb lopások - mesé-
li Marianna elkeseredetten - mostanában azon-
ban ez már olyan méreteket öltött, hogy már 
nem merünk kihozni semmit, mert egy hétnél 
tovább nem tart semmi.
A család minden alkalommal jelzi a lopásokat a 
temető üzemeltetőjének, a HADÉSZ Kft.-nek, 
azonban ők is tanácstalanul állnak a helyzettel 
szemben. 
- A bejáratnál lévő urnafalakról soha nem lop-
nak - mutat körbe Kocsis Lászlóné, a HADÉSZ 
Kft. vezetője. - A kapuhoz közeli területeken 
nincsenek ilyen problémák, bent, ahol keve-
sebben jönnek-mennek, onnan tűnnek el a dol-
gok, meg a járda melletti sírokról. Ott elsétál-
nak, fölkapják, ami megtetszik. Szinte minden 
nap érkezik hozzánk panasz ezzel kapcsolat-
ban, azonban segíteni nem tudunk. A legfájdal-
masabb, amikor a gyereksírokról viszik el a vi-
rágot vagy a kirakott játékokat. Régebben még 
ismertünk minden hozzátartozót, tudtuk, hogy 
melyik sírhoz kik szoktak kijárni, de most már 
olyan sokan vannak itt eltemetve, hogy nem 
ismerünk mindenkit, és a terület is egyre na-

gyobb. A lopások nagy valószínűséggel este, 
éjszaka történnek, mivel ki van világítva a te-
mető, látják, megtalálják, hogy mi az, amit el 
szeretnének vinni.
A világítás ugyanakkor el is rettenthetné a tol-
vajokat, azonban sajnos nem így történik.
- A különböző kegytárgyak eltulajdonítása nem 
csupán tiszaújvárosi probléma - nyilatkozta la-
punknak Sávolyi Péter, a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. közterület-gondozó rész-
legének vezetője. - Tiszaújvárosban a ravatalo-
zónál van kamerarendszer, ami az épületet és a 
közvetlen környezetét védi. Az, hogy a teljes 

temetőt kamerarendszerrel vagy 24 órás őrszol-
gálattal védjük, sajnos nem kivitelezhető. No-
vemberben, a Mindenszentek időszakában van-
nak őrök, akik vigyáznak a területre, de sajnos 
lopások akkor is előfordulnak. Sőt, a kihelye-
zett locsolókannákat is rendszeresen elviszik, 
ezeket folyamatosan pótoljuk.
A témában a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot 
is megkérdeztük, ahol elmondták, hogy a helyi 
rendőrségre eddig az ügyben feljelentés nem ér-
kezett, de azt megígérték, hogy a jövőben kiemelt 
figyelmet fordítanak a temetőre és környékére. 
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A demencia kérdésköre sokakat foglalkoztat. 

Dr. Laki Tibor tartott előadást a témában. 

Sávolyi Péter, a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatársa.

Kissné Mészner Marianna minden héten kijár kislánya és a testvére sírjához.

Virágokat, kaspókat, kegytárgyakat visznek el a tolvajok.
Kocsis Lászlónéhoz, a temetőt üzemeltető cég vezetőjéhez is rendszeresen érkeznek pa-
naszok a lopások miatt.



Eltűnt a gödör, feltöltötték, új, de még nem 
végleges arcát mutatja a Szent István út 1-11 
mögötti terület. Július végére tervezték az 
átadást, de még mindig nincs kész. Sokan, 
sokat bosszankodtak e miatt. A kereskedők 
pedig panaszkodnak. Egy tervezési hiba mi-
att csúszik minden. A részletekről és egy 
újabb - közeli - beruházásról  Pap Zsolt al-
polgármestert is meg kérdeztük. 

Nem megy a bolt, 
panaszolják a kereskedők

- Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag a mi tel-
jes lezárásunk valósult meg - mondja Hófej Pé-
ter, az egyik Mátyás király úti üzlet tulajdonosa. 
-  A buszpályaudvar felől és a szemben lévő ol-
dalról is megközelíthetetlenek vagyunk, a forgal-
munk körülbelül 20%-kal esett vissza, egyszerű-
en élhetetlen ez a helyzet. Akit 2021-ben nem le-
het megközelíteni autóval, az elveszett, és ez saj-
nos már hónapok óta tart.  Én értem, hogy szép le-
gyen a város és fejlődjön, és valósuljanak meg az 
ezt szolgáló beruházások, történjen meg ennek a 
térnek is a felújítása, de nem arról volt szó, hogy 
több hónapon keresztül. Teljesen el vagyok zárva, 
ezt nem lehet elvárni egy üzlettől, hogy benyel-
je forgalomkiesésbe, bármibe. Előfordult olyan 
is, hogy a kollégámmal több órája ültünk úgy a 

boltban, hogy egy vásárló sem jött, és amikor ki-
jöttünk, láttuk, hogy keresztbe elhúztak egy sza-
lagot, amire azt írták rá, hogy a boltok 15:30 után 
megközelíthetőek, csak elfelejtettek erről az ap-
róságról nekünk szólni. Tavaly ilyenkor, amikor 
covid volt, 70-80 ember jött naponta, ennyi blok-
kot adtam ki, most ez a szám 20. Ebből nem lehet 
megélni. A kivitelezéssel pedig az a problémánk, 
hogy a ház aljánál az ajtók és a térkő érintkezésé-
nél látszik, ha lezúdul egy nagy eső, akkor az bi-
zony be fog folyni hozzánk. 
Kertész Szabolcsnak is ezen a soron van üzlete, 
hasonló cipőben járnak mindannyian. Először 
jött a koronavírus miatti lezárás, aztán a beru-
házás miatt nem ment a bolt. 
- Nagy változás történt az életünkben az el-
múlt hónapokban, sokkal-sokkal kisebb a for-
galmunk, gyakorlatilag június óta vesztesége-
sek vagyunk. Itt ülök bent és nézem a négy falat, 
ráadásul, ahogy elnézem, itt a napokban érdemi 
munka nem történik, ami itt zajlik, az nekünk to-
tális katasztrófa. Nem látjuk, hogy mikor lesz 
ennek vége, senkit nem tudunk erről megkér-
dezni, ígéreteket kaptunk, hogy ez két hét alatt 
készen lehet, de ennek már három hete, de még 
mindig azt látom, hogy legalább két hónap, mi-
re ennek vége lesz - mondja Kertész Szabolcs.

Új nyomvonal
- Miért csúszik a beruházás? - kérdeztük Pap 
Zsolt alpolgármestert.

- A hivatalos átadási idő a nyár közepére 
volt tervezve, sajnos azonban olyan műsza-
ki problémák adódtak, amik miatt újra kellett 
tervezni az egészet. Új nyomvonalat kellett 
kijelölni, ugyanis az e-közműbe nem lettek 
feltöltve különböző vezetékek, mint az opti-
kai kábel például, ezért újra kellett terveztet-
ni, és az engedélyeztetés kitolta a beruházás 
idejét.
- A területen nem áll a munka, ezek szerint már 
az új tervek alapján folytatódnak a munkálatok.
- Igen, most már az új tervek szerint zajlik 
minden, amihez megkapták az engedélyeket 
is. Összesen 102 parkolót alakítanak ki, ebből 
2 lesz mozgáskorlátozottaknak. A várható át-
adási időpont szeptember vége, addigra min-
denképp el kellene, hogy készüljön a parko-
ló, és reméljük, hogy ez így is lesz. Tudjuk, 
hogy okozott kellemetlenségeket, jelezték fe-
lénk is a városlakók. Folyamatosan azon dol-
gozott a hivatal, hogy a megfelelő engedélye-
ket beszerezzék és a tervezés a szabályok sze-
rint történjen. Azt hozzá kell tennem, hogy 
ezek olyan eljárások, amelyek szigorúan sza-
bályozva vannak, amit mindenkinek, így ne-
künk is be kell tartani.  

Újabb parkoló is épül
- Ami a buszpályaudvart illeti, azon a területen 
mikor, milyen beruházás lesz?
- A Szent István úti beruházás mellett elindul 
egy másik is. P+R parkoló létesül a buszpá-
lyaudvar nyugati részén. Ott is számos prob-

lémával szembesültünk, egyrészt a buszfor-
galmat meg kell változtatni. Egyelőre ideig-
lenes P+R parkoló létesül, ami hozzávető-
legesen 20 férőhelyet jelent. Ennek a terve-
zett átadási ideje szeptember végére, októ-
ber elejére prognosztizálható, akkor lesznek 
az útburkolati-jelfelfestések is Tiszaújváros-
ban, és ezzel összekapcsoljuk. Egyeztettünk 
a rendőrséggel, a közlekedési szakemberek-
kel, a Volánnal, hiszen megváltozik a forgal-
mi rend is. A Mátyás király úti behajtónál a 
buszforgalom megszűnik, a buszok nem fog-
nak itt ki- és bejárni a buszpályaudvar terü-
letére, és a nyugati oldalán fogjuk kialakítani 
ezeket a parkolóhelyeket.
- Mit jelent a P+R parkoló?
- Tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokan hasz-
nálták ezt a parkolót úgy, hogy bejöttek vidék-
ről vagy a város távolabbi pontjáról, tovább 
utaztak, az autóikat itt hagyták és ez is okozott 
problémát, ezért ezt a területet megpróbáljuk 
tehermentesíteni, hogy ott parkoljanak majd az 
autók. Már tervezés alatt van a végleges kiala-
kítás, az engedélyeztetés és a tervezés után pe-
dig elindulhat a beruházás, ami várhatóan 2022 
elején fog megvalósulni. Azt gondolom, hogy 
a végleges megoldás nagy segítséget fog jelen-
teni mind az itt lakók, mind pedig az ide ér-
kezők számára, akik az autóikat itt fogják tá-
rolni, hiszen kényelmesebben el tudnak sétál-
ni a buszpályaudvarra, itt pedig tehermentesít-
ve lesz a terület.

berta

Újratervezés, új átadási időpont

Karácsony Gergely Tiszaújvárosban 
Szeptember 18-án kezdődik az előválasztás, 
javában tart a kampány. A napokban váro-
sunkba látogatott Karácsony Gergely mi-
niszterelnök-jelölt, hogy Jézsó Gábor mel-
lett kampányoljon, illetve hogy felhívja a fi-
gyelmet az előválasztás jelentőségére. 

- Túl vagyunk az aláírásgyűjtésen, Jézsó Gá-
bor mellett kampányolni jöttem, bár azt gondo-

lom, hogy neki nem nagyon kell kampányolni, hi-
szen az előválasztáson egyedüli jelöltként indul - 
mondta Karácsony Gergely. - Ez az előválasztás 
ezzel együtt is éles versenyt jelent a miniszterel-
nök-jelöltek között, és számítok arra, hogy a ti-
szaújvárosi és a környékbeli polgárok engem tá-
mogatnak majd az előválasztáson. 
- Mi a tét? 
- Az, hogy megtaláljuk azt az embert, akinek 
a legtöbb esélye van Orbán Viktorral szem-

ben, és a legtöbb esélyt az tudja felmutatni, 
aki a legintegratívabb. Én azt gondolom, hogy 
megtanultam mások fejével is gondolkodni, 
nem csak a sajátoméval, ezért tudom össze-
fogni a pártokat a főváros élén, és erre törek-
szek miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki ol-
dalon, és miniszterelnökként pedig újraegye-
sítem Magyarországot. Úgy látom, kezd ki-
alakulni egy kormányváltó hangulat. Nyilván 
az ellenzéki előválasztáson azok a szavazók 

mozdulnak meg, akik tudják, hogy változás-
ra van szükség, de az ő aktivitásuk, az ő rész-
vételük kisugároz azokra is, akik még bizony-
talankodnak. Tudják, hogy rossz irányba men-
nek a dolgok Magyarországon, de az elmúlt ti-
zenkét év elvette a kedvüket a politizálástól. Ő 
feléjük kell sugároznunk a reményt. Ezért re-
mélem, hogy nagyon sokan fognak szavazni 
az előválasztáson. 

Fodor Petra 

2021. szeptember 9. Aktuális � 5.

Jézsó Gábor, Karácsony Gergely és Pap Zsolt alpolgármester. 

Hófej Péter (balra) és Kertész Szabolcs egyaránt elkeseredett a forgalom visszaesése miatt. 

Sok problémát okoz a kereskedőknek a felújítás, a ki- és behajtás, az árurakodás, a bolt 
megközelíthetősége.

Sokan várták Karácsony Gergelyt (jobbra), aki Jézsó Gábor mellett kampányol.
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Szombatra benépesült a Tiszaújvárosi Sportcent-
rum, valamennyi létesítmény, pálya megnyitotta 
kapuit a látogatók előtt. A Sportfesztiválon mint-
egy háromezren szórakoztak, sportoltak. 

Már kora délelőttől rúgták a bőrt a focipályákon. Ki-
csik, nagyok, bajtársak és emlékezők. Utóbbiak Lu-
kács Jánosra, egykori sporttársukra emlékeztek. A tor-
nát első ízben szervezték meg. 
- Jancsi bácsi régi harcostársunk volt - mondta Hizs-
nyik László -, először együtt fociztunk, aztán lábte-
niszeztünk, majd megint fociztunk. Ő volt a csapa-
tunk vezéregyénisége, nagyon örülünk annak, hogy 
a Sportcentrummal karöltve megszervezhettük ezt a 
tornát. Meghívásos tornát szerveztünk négy csapattal, 
jöttek Debrecenből, két csapat Miskolcról, és itt va-
gyunk mi, helyi veteránok. 
A veteránok mellett Lukács János unokái is pályára 
léptek. 

Úsztak, futottak, kosárra dobtak a senior tusa résztve-
vői. Vidáman töltötték a napot a nyugdíjasok, akik kö-
zül nagyon sokan igen aktív életmódot élnek. 
- Nagyon kellemes volt a víz, jól érzem magam - 
mondta az úszás után Hevesi István -, nem úszok ál-
landóan. Nem fáradtam el, hisz jó erőben vagyok, 
rendszeresen sportolok. Nem szabad feladni, napi két 
órát fordítok sportra, ebben van kerékpározás, gim-
nasztika, kondizás is. Ez a titka. 
A kosárra dobásnál ki ilyen, ki olyan technikával pró-
bálkozott, és a sikerek nem maradtak el. Nagy neveté-
sek és hatalmas szurkolások helyszíne volt a streetball 
pálya. 
- A kosárra dobásban ugyan nagyon rosszul szerepel-
tem, de a kerékpározásnál első lettem - mondta Vára-
di Imre. - A TVK nyugdíjas csapata vagyunk, rendsze-
resen találkozunk, szerdánként bowlingozni szoktunk. 

A fesztivál egyik nagy szenzációja az air park volt. 
Hatszáz négyzetméter vidámság, ugrálás, esés, mászás 
és nevetés. 
- Nagyon jó, csak elég fárasztó - csúszott le az aka-
dálypályáról Illés Bence. - A streetballról jöttünk, most 
ott szünet van, mert a nyugdíjasok dobnak kosárra. 
Úgyhogy addig bejöttünk ide szaltózni, meg ilyenek. 
Pöstényi Mónika és családja is az air parkot vette cél-
ba. Nem csoda, hisz itt lehetett teljesíteni a héttusa 
egyik állomását. 
- Hét-, öt- és háromévesek a gyerekek - mondta Móni-
ka -, kicsik még, de reméljük, hogy  mind a hét pecsé-
tet összegyűjtjük. 
- Kicsit azért ijesztő - számolt be élményeiről Ku-
li Borbála, miután sikeresen egyensúlyozott a hatal-
mas ninja gömbökön. - Nem estem le, ez a lényeg, si-
került átérnem. 

Persze idén sem maradhatott el a Héttusa, a kicsik és 
nagyok kedvence. 
- A barátnőimmel jöttünk kosarazni, így ez csak egy 
levezetés - mondta Szemán Anna, spinningelés köz-
ben. 
Orosz Eszter épp végzett a futással. 
- Három kört kellett futni, szerintem jól ment, nagyon 
rég futottam már ennyit. A lövészet is nagyon tetszett 
meg a futás is, most megyünk a többi helyre. 
- Életemben nem futottam még ennyit - mondta a cél-
ban Hajdú Ervin Ferenc. - Sportolok, szoktam úszni, 
és most kezdtem a focit. Szerintem azért jó sportolni, 
mert fejleszti a testet, egészségesebb leszel és kiáll-
hatsz versenyeken is. 

Fodor Petra
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Phoenix Kupa Kosárlabda Torna
1. Salgótarján
2. Phőnix KK
3. MEAFC
4. Békéscsaba

Streetball
Felnőtt
1. Mag nélküli dinnye
2. Nberek
3. WMCJ
Gyerek
1. Tiszi Vadállatok
2. Four „B”
Vegyes
1. Brassai
2. 1,2,3,4
3. Szia Uram!

Lukács János Emléktorna
1. Tiszaújváros
2. DASE
3. Miskolc Főnix
4. Miskolc Öregfiúk

Kispályás Labdarúgó Torna
1. Himbilimbik
2. REM
3. SC Grund
4. Sajó- Fenyő

U9-es Labdarúgó Torna
1. Sajószöged KTK
2. FC Tiszaújváros
3. Mezőkövesd Zsóry
4. Emődi ÁIDSE

Bajtársak Labdarúgó Emléktorna
1. Tűzoltó 1.
2. Mentősök
3. Rendőrség
4. Tűzoltó 2.
5. TiszaSzolg

Asztalitenisz Kupa
1. Gyuricskó Adrián
2. Fónagy-Árva Zsófia
3. Koncsik Viktor

Férfi Kézilabda Torna
1. Balmazújváros
2. Tiszaújvárosi SC
3. Nyíregyháza

Női Röplabda Torna
1. Eötvös József Gimnázium
2. MVSC serdülő csapata
3. MVSC II.

Csúszókorong verseny
1. BKV
2. Kecskemét
3. TIFIT
4. Csömör

Strongman
Rönknyomás
1. Takács István
Összesített
1. Csekk Sándor
2. Takács István

Senior tusa
Lövészet
Férfi
1. Váradi Imre
2. Váradi József
3. Szokol Ottó
Női
1. Holló Józsefné, Salgótarján
2. Berecz Bertalanné
3. Oláhné Alföldi Katalin
Gyaloglás
Férfi
1. Tóth Béla
2. Csoma Bertalan
3. Csenge József
Női
1. Pöstényiné Harangi Gizella
2. Csengéné Bányász Terézia
3. Csoma Bertalanné

Úszás
Férfi
1. Tóth Béla
2. Csenge József
3. Hevesi István
Női
1. Gulyás Judit
2. Tóthné dr. Gyetvai Anna
3. Molnár Jánosné
Kosárra dobás
Férfi
1. Kiss Sándor
2. Pöstényi Béla
3. Tóth Béla
Női
1. Mecsei Attiláné
2. Pöstényiné Harangi Gizella
3. Váradi Imréné



A Tisza TV műsora 

Szeptember 9., csütörtök
9:00 HétHatár: Kiskorút támadtak meg  - Csalók raboltak - 

Új autóbuszjárat a városban - Előválasztás - Temetői lopások 
- Szent István úti fejlesztés - Kiállítás: Információk a demen-
ciáról alapfokon -  Festmények, grafikák és Tilda babák vilá-

ga - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Városügyek: Vendégünk dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző - Közönségtalálkozó Fábián Jankával - Kowal-
sky meg a Vega - Sportfesztivál - Háromszoros világbajnok 

Bragato Giada - Kosaras kupa    
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 13., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Hidasnémeti bajnoki lab-

darúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Szeptember 15., szerda
18:00 HétHatár: Protokoll, ha beteg a gyerek - Egészségügyi-
sek oltása - Duális képzés - Rendőröket jutalmaztak - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Gasztrokorzó hazai ízekkel - Zöld séta, 
zöld könyv, zöld mozi - Egy kicsit kuplézgatunk  -  Magyar 

Dal Napja - Guzsalyas jubileum 

Szeptember 16., csütörtök 
A szerdai adás ismétlése

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a 
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk 
néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munka-
társát, az eseményt, a helyszínt, 
vagy csak kellemes emléke, törté-
nete fűződik valamelyik képkocká-
hoz, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@tujvaros.hu e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse 
fel a kép alatti számsort. Bízunk 
abban, hogy sokan kedvet kapnak a 
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, 
ezzel is segítve TVK-s örökségünk 
megőrzését az utókor számára.

Nézz madárnak!
Olyan érzésem van, mintha a madarak, 
a mező állatai, de még a felröppenő bo-
garak is modellt állnának neki. Neki, 
Tóth Lászlónak, aki természetfotóiból 
rendezett be kiállítást a Hamvas Béla 
Városi Könyvtár aulájában és olva-
sótermében. Lacihoz közel áll a téma, 
nem csak egy egyszeri madárlesben fi-
gyelő fotós. Tanulmányozza az életü-
ket, az életterüket, természetvédelmi 
beavatkozásokat végez, az elsők között 
csatlakozott egy fajmentéshez anno, az 
erdei fülesbaglyoknak helyeztek ki mű-
fészkeket. Így jön a végére a megfej-
tés, Laci tesz a madarakért, és ők nem 
tesznek rá. Ahol ő van, ott van pillanat. 
Tóth Lászlóval beszélgettem a tárlat 
rendezése közben.

- Csak madarakat hoztál a kiállításra?
- Bár a kiállítás címe Nézz madárnak, de 
hoztam olyan képet is, amin nem mada-
rak vannak. Olyan fotókat is láthatnak, 
amiket érdekesnek gondoltam, például a 
téli Balaton-part látványa, amikor kifagy 
a víz a partra, vagy itt van ez a kis ürge, 
amelyik úgy tartja azt a fűszálat a mezőn, 
mint egy zászlót, egy másik képemen pe-
dig egy hajnali csoda, a harmatos növény-
zettel. Szerintem minden hajnal egy cso-
da, amit a bemutatkozó szövegem végére 
is odaírtam, és aki csak teheti, menjen ki 
hajnalban és élje meg a csodát.
- Sokat vársz ezekre a pillanatokra, vagy 
a pillanat olyannyira a barátod, hogy 
mindig ott van, ahol te vagy?
- Sokat, de én pont ezt szeretem benne. 
Pont a pillanat a lényeg szerintem. Gyak-
ran unalomig járok ki egy helyre, és meg-
várom azt az egy-két pillanatot, és akkor 
boldogan jövök haza, hogy na, megvan. 
Hoztam égi jelenségekről készült fotó-
kat is, például a múlt nyáron látható üstö-
kösről, vagy a két héttel ezelőtti hatalmas 
viharról, Sajószöged fényeivel a világí-
tó felhők, amik mostanában egyre gyak-
rabban láthatók. Ezt nagyon kevesen lát-
ják, mert általában ezek az éjszaka képei, 
és akkor „történnek”, amikor az emberek 
már inkább a tévét nézik, nem ilyen dol-
gokat.
- Ezeket a pillanatokat pont így adta a 
természet ott, ahol éppen voltál, vagy 
benne van már az utómunka és a foto-
technika is?
- Ezt a szót, hogy utómunka nagyon so-
kan, sokféleképpen értelmezik. Minden 
képemet „utómunkázom”, de tartalmi-

lag nem szoktam megváltoztatni, tehát 
nem rakok rá, és nem veszek el róla tar-
talmi összetevőt, viszont a színeket, kont-
rasztot, azokat be szoktam állítani, példá-
ul zajszűrés, esetleg ha a lencsén por van, 
azt leszedem. Ez általában azért van így, 
mert ha pályázok vele, ott szigorú sza-
bályai vannak annak, hogy mit lehet, és 
mit nem lehet egy képen csinálni. Termé-
szetesen alapvetőbb utómunka az, hogy 
mondjuk lehet ez a képkivágás. A képe-
imen ott van a pillanat varázsa, például, 
ahogy eteti a fecske a fiókáját, vagy ami-
kor futott velem szembe ez az apró ma-
dár, a lile.
- A képeidet nézve úgy érzem, hogy neked 
csak azért is, direkt modellt állnak a ma-
darak.
- Igen, úgy csinálom, hogy modellt állja-
nak, van olyan, hogy egy ágat teszek ki 
a kompozíció kedvvért, mint például az 
egyik fecskés képemnél, mert nincsenek 
odaszokatva, etetve, hanem egyszerűen 
nekik az egy jó kis pihenőhely és odaül-
nek.
- Nehéz műfaj a természetfotózás?
- Igen. 
- Akkor miért ezt csinálod? Kihívás?
- Mert szeretem a természetet. Sok képe-
men, amin látsz egy történetet, az a má-
sodperc tört része, tehát, aki nincs ott, és 
nem erre vár, az nem is lát ilyet szerin-
tem. Egy-egy pillanat, egy-egy villanás, 
itt megörökítve pedig bárki megnézheti.
- Ahhoz, hogy egy ilyen pillanatot elkapj, 
hányszor kell nyomnod a gombot a fény-
képezőgépen?
- Sokszor, nagyon sokszor, sorozatfo-
tózásra van állítva a gép, szóval erősen 

technikafüggő ez a műfaj. A covid alatt 
volt időm fejleszteni egy picit a techni-
kán, hogy ilyen pillanatokat elkapjak.
- Szoktad versenyeztetni a fotóidat?
- Igen, próbálok pályázni velük, de nem 
könnyű kiválasztani a fotót, fotókat, mert 
véges a pályázatokra beküldhető képek 
száma. Nagyon sokszor ismerősök, ba-
rátok azt mondják, hogy nem ezt kellett 
volna, attól van sokkal jobb, szóval ezzel 
úgy érzem sokszor hadilábon állok saj-
nos. Néhány éve én lettem az Év termé-
szetfotósa verseny különdíjasa az egyik 
képemmel, ezt is elhoztam a tiszaújvárosi 
kiállításomra. Ez a kép egyébként a Ter-
mészettudományi Múzeumban is ki volt 
állítva hatalmas méretben. 
- Otthon a lakásod falán vannak saját ké-
peid?
- Néha van, most nincs.
 - Tóth Laci Tóth Lacinál nem dekoráció?
- Hát, az nem! A gépen ott van rengeteg, 
azt nézegetem, és ezért is örülök ennek a 
felkérésnek, mert nagyon sok fotó ott al-
szik a winchesteren és nem látják, szóval 
öröm kiállítani, megmutatni másoknak is 
ezeket. Másrészt sokan ilyenkor döbben-
nek meg, mert azt se tudták, hogy fotó-
zok. Ez egy olyan pillanatot örökít meg, 
- mutat rá egy fotóra Laci - amikor egy 
madárnak a felnőtt egyede egy másik ma-
dár fiókáját móresre tanította a fészke-
lő helyen, ami a MOL egyik derítő tava. 
Különlegessége ennek a képnek, hogy jól 
szemlélteti, miként szorulnak ki a saját 
helyükről a védett és a nem védett mada-
rak, állatok is. 

berta

A kiállítás megnyitóján maga a fotós mesélt a munkájáról, élményeiről. 
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Találkozó Fábián Jankával, aki Johanna
Mostanság egyre többet nézek történelmi té-
májú filmeket, vagy a sztori tart a képernyő 
előtt, de van, hogy egy jó szereposztás miatt 
ragadok a tévé előtt. Az utópisztikus, a vi-
lágmegmentős, a háromezer-kilencvenhét-
ben játszódó űrviharos nem ültet le, inkább 
odébb, egy jó könyv közelébe.  Fábián Jan-
ka az én korosztályom, éppen egyidősek va-
gyunk. Ő is szereti a történelmet. Tanítani és 
megírni. Én meg olvasni, nézni, átélni. Janka, 
akarom mondani Johanna, napjaink egyik 
legolvasottabb kortárs írója. Ő volt az egyik 
vendége az Őszi könyvtári napok tiszaújvá-
rosi rendezvényének. Mielőtt a közönségéhez 
szólhatott volna, én szólítottam meg.    

- Egy közönségtalálkozóra, könyvbemutatóra 
érkezve, hogy mutatkozik be?
- Fábián Janka néven, merthogy az olvasók így 
ismernek, nekem ez az írói álnevem a nagyma-
mám után. Ez így izgalmas és mivel én itt író-
ként vagyok jelen, ezért nem Mezei Johanna-
ként mutatkozom be, mint ahogy születésem-
kor anyakönyveztek. 
- A könyvtárak polcain ott sorakoznak a köny-
vek, köztük az öné is. Szokott velük találkozni?
- Hál’ istennek igen. Szeretik a könyvtárak ol-
vasói is a könyveimet, általában az van, hogy 
nincs is a polcokon könyvem, mert nem na-
gyon vannak bent, de ez jó, mert olvassák, szó-
val ez a legjobb hír, amit egy könyvtárban kap-
hatok.

- Biztosan van kedvence a sajátjai közül, ez 
egyezik az olvasók kedvencével?   
- Nekem mindig a legújabb a kedvencem, meg 
éppen az, amin dolgozom, mert azzal vagyok 
nap, mint nap együtt, és abban élek hónapokig, 
nem csoda, hogy nekem az áll a legközelebb a 
szívemhez. Hogy az olvasóknak melyik a ked-
vence? Ez változó, tényleg nem tudnék egyet 
kiválasztani. De én ennek is örülök, mert ez azt 
jelenti, hogy mindenki megtalálhatja a könyve-
im közül azt, ami neki a legjobban tetszik, szó-
val nem egy kaptafára mennek ezek szerint, ha-
nem változatosak.
- Fábián Janka milyen témájú könyvet olvas 
szívesen?
- Nyilván elfogult vagyok, tehát én is a törté-
nelmi témájú regényeket szeretem, azokból tu-
dok tanulni is. Én már olyan szemmel olvasom 
őket, hogy műhelytitkokat is ellessek, tehát 
nem véletlenül írok én is ilyen témájú könyve-
ket. Ez áll közel hozzám, de igazából minden-
evő vagyok, mindent szívesen olvasok. Scien-
ce-fiction-t, azt nagyon nem, fantasyt nagyon 
csipetnyit, valójában az sem fog engem meg 
annyira, de ezeken kívül szinte mindent nagyon 
szívesen olvasok.
- Egy történelmi dokumentumfilmet nézve be-
indul a fantáziája, jöhet egy olyan képfoszlány, 
amit látva elkezdődik a fejében egy következő 
történet?  
- Nagyon szívesen nézem a dokumentumcsa-
tornákat, csak hát ezek általában külföldi témá-
jú dokumentumfilmeket adnak, és én maradnék 
a magyar történelemnél. Nyilván megjelenik a 
könyveimben az egyetemes történelem is, mert 
nem vagyunk elzárva a nagy világtörténelemtől 
sajnos, vagy hál’ istennek, de egyelőre azokból 
ihletet még nem igazán merítettem.  Az ötlete-
im egészen különleges helyekről jönnek, majd-
nem minden könyvemnél máshonnan, sőt nem 
is biztos, hogy történelmi jellegű könyvből 
vagy dokumentumfilmből, vagy filmből merí-
tek. Van, hogy az utcán látok valamit, és abból 
kanyarodik ki majd a végén egy történet. 
- Történelmi családregényeiben az ’56-os ese-
mények is jó alapként szolgálnak. Van honnan 
meríteni, hiszen történelem szakos pedagógus. 
Melyikről ír, amit önnek tanítottak vagy, amit 
már önnek kellett tanítania?  
- Az az igazság, hogy én kamasz koromban él-
tem át a rendszerváltozást és igazi katolikus 
gimnáziumba jártam, de ott is azért ez az ’56…, 

mintha féltek volna ebbe nagyon belemenni. 
Persze tanultunk róla, meg nyilván ott már azt a 
verziót tanultuk többé-kevésbé, ami aztán a ma-
instream lett, de olyan óvatosan, hogy erről ne 
is beszéljünk nagyon máshol. A rendszerválto-
zás éveiben pedig ránk zúdult a töméntelen in-
formáció, és hál’ istennek még éltek azok az em-
berek, akik azt átélték, tehát akkor már így kicsit 
felszabadultak. Lehetett róla beszélni, és tényleg 
tele voltak a könyvesboltok erről szóló könyvek-
kel, és akkor engem nagyon megfogott ez a té-
ma. Sok mindent hozzáolvastam, és ez előjön 
a könyveimben is, valóban elég sok könyvem-
ben írok ötvenhatról. Az az érdekes, hogy ’48-
’49-ről eddig még nem írtam, de pont annak a 
könyvemnek a folytatásaként, ami most év vé-
gén megjelenik, előveszem majd ezt a forradal-
munkat is, már előre várom. 
- Szinte mindegyik könyvborítóján egy női alak 
a főszereplő, tematikának tűnik, de fontosabb, 
hogy vajon ki ő?
- Ezeket a képeket nem én találom ki, hanem a 
kiadó, a Libri grafikusa. Én csak ahhoz ragasz-
kodom, hogy egyrészt az a legeslegfontosabb, 
hogy korhű legyen, meg hogy esztétikus legyen, 
és a hangulata illeszkedjen a könyv hangulatá-
hoz. Persze azért nekem is van beleszólásom, de 
szerintem gyönyörűek a borítók, bár nem az én 
érdemem. Mindemellett értem én, hogy miért 
kérdezte, azért, mert nem látni a nők arcát, ami-

nek én külön örülök, mert olvasóként nem szere-
tem, amikor nekem lekorlátozzák a fantáziámat, 
amikor készen kapok egy arcot. Például, amikor 
előbb láttam a filmet, mint olvasom a könyvet, 
akkor már adott az a figura, amit a filmben lát-
tam, és attól nem nagyon tudok elvonatkoztatni. 
Gondolom más is így van ezzel. Összességében 
én örülök, hogy az olvasóim nem kapnak készen 
arcokat, így szabadon szárnyalhat a fantáziájuk 
és elképzelhetik a szereplőket.
- Apropó film! Van olyan regénye, amit szívesen 
átadna egy forgatókönyvírónak? Látja filmként 
peregni a történeteit?
- Én bármelyikből el tudnám képzelni a filmet. 
Ez ugye pénzkérdés, ám az az igazság, hogy 
még eddig nem kaptam megkeresést, de nyitott 
vagyok a témára, ha bárki úgy gondolja, hogy 
szívesen forgatna filmet. Szerintem vannak 
olyan történeteim is, amikből nem lenne olyan 
irgalmatlan nehéz összehozni akár egy low ba-
get filmet is, tehát, ami nem kerülne olyan esze-
veszett sokba. Én nem tudok forgatókönyvet ír-
ni, nem tudom kiválasztani, hogy melyikből 
lenne a legjobb film, csak azt tudom, hogy mi-
közben írom, látom magam előtt, tehát pereg a 
film, és az olvasóim is azt mondják, hogy ők is 
filmszerűen látják maguk előtt, tehát, hogy ők 
is el tudnák képzelni a filmvásznon.

berta

Tilda babákból nyílt kiállítás a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban. A külön-
leges figurák megálmodója és készítő-
je Komlósi Lajosné. Korábban irodai 
feladatokat látott el, a nyugdíjas évei-
ben azonban rátalált a Tilda babákra, 
amikbe teljesen beleszeretett. 

- Nagyon szerettem lakberendező ol-
dalakat nézegeti az interneten - em-
lékszik vissza Komlósi Lajosné. - Az 
egyik oldalon egy dobozból kikandi-
kált egy ilyen baba. Néztem, hogy mi 
lehet az,  nagyon megtetszett. Szóltam 

a férjemnek, hogy rajzoljon nekem egy 
ilyet, mert ő dekoratőr. Aztán az egyik 
videócsatornán találtam meg, ott lát-
tam először, de még mindig nem tud-
tam, hogy hogyan hívják ezeket a figu-
rákat. Olasz varrónő készítette a videó-
ban a babát, de folyamatosan mondta, 
természetesen olaszul, hogy mit csinál 
és nagyon sokszor elhangzott, hogy Til-
da balerina. Gondoltam egyet, beírtam 
az internet keresőjébe, és akkor min-
dent megtaláltam róla. Amióta egymás-
ra találtunk ezekkel a babákkal, azóta 
szinte nem tudom abbahagyni a készí-
tésüket. Nekem ez nem munka, nem fá-
radok el benne.  

- Mik is ezek a Tilda babák? Mit kell tud-
ni róluk?
- Egy norvég textilművész, Tone Finnan-
ger megálmodott figurái, aki grafikus, 
restaurátor is. Nem csak a babákat készí-
ti el, hanem a teljes környezetüket, a hoz-
zájuk kapcsolódó használati tárgyakat is. 
Ő maga tervezi meg a textíliákat, amikből 
készülnek a figurák. Tone Finnangernek 
több könyve is megjelent, amikben benne 
vannak a babák szabásmintái. A kopottas, 
mégis elegáns stílusú babákra a sok vi-
rágminta és a pasztellszínek a jellemzőek.
A kiállítás október 2-ig látogatható a 
könyvtárban. 

ema 

Festményekből, grafikákból nyílt kiállítás a Derkovits Mű-
velődési Központ Mini Galériájában. A Nézz és láss! című 
tárlaton Tanyi Enikő hobbigrafikus és hobbifestő művei lát-
hatók.

 Enikő már több tehetségkutatón és pályázaton bemutatkozott, 
kiállítása azonban eddig még nem volt. 
- Nagyon örültem a megkeresésnek - mondta az alkotó. - Első-
sorban az akvarell és az akril képeket szeretem, de természete-
sen hoztam a grafikákból is. Ezek a mostani időszakom képei, a 
következő lépcsőfok pedig az olajjal festés lesz. Az egyik ked-
venc festőm Leonid Afremov. Nagyon szeretem azt a színvilá-
got, amit ő képvisel. Emellett az interneten is nézelődök, és ami 
megtetszik, azt megfestem, lerajzom.
A kiállítás szeptember 30-ig látogatható.

ema

Színek, 
kontrasztok

Tilda babák a könyvtárban

2021. szeptember 9. Kultúra � 9.

Fábián Janka

Szinte minden könyvborítón egy női alak szerepel. 

Tanyi Enikő kedvenc képeivel. 

Komlósi Lajosné szabadidejében Tilda babákat készít.

A Tilda-balerinák norvég mintára ké-
szülnek.
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Használt munkagép 
értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
lévő „CATERPILLAR” gyártmányú, „428 B 4×4” típusú hasz-
nált munkagépet.
A munkagépet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat benyúj-
tója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a munkagép megtekintése, 
valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány határidőben 
történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatvány, valamint a pályázati doku-
mentáció a munkagép megtekintése során vehető át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadásá-
nak határideje: 
2021. szeptember 10. (péntek) 13:00 óra.
A munkagép megtekintésével időpont egyeztetésre kijelölt sze-
mély neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a TiszaSzolg 2004 
Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan közös tu-
lajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter úton lévő 
beépítetlen telekingatlant: 
Építési telek adatai

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A 
licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft felett 
200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzői-
ről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési fel-
tételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,

- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: 
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó Gyu-
la ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és 
Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gábor út 
7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje: 
2021. október 4-én 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg 2004 
Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), 
elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. október 5-én 10:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. iroda-
ház 205. sz. tárgyalóban.

TiszaSzolg 2004 Kft.
 és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2021. szeptember 10. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
   üzemeltető

Beépítetlen telek értékesítése

HRSZ Terület 
(m2)

Övezeti
besorolás

Alapár (Ft+Áfa) Biztosíték össze-
ge (Ft)

1144/57 1.800 Vt/3 25.500.000
+Áfa

32.385.000

2.550.000
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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

Aranylakodalom
Felhívjuk kedves nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2021. 
évi Idősek Hete programsorozat részeként az aktuális járvá-
nyügyi szabályok betartása mellett ismét megszervezzük az

ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az 
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni szeptember 14-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és 
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-4407788

Varjas Lászlóné
elnök

Zarándoklat
Máriapócsra

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 
szeptember 19-én zarándoklatot szervez Máriapócsra, a 
Szent Kereszt felmagasztalásának a búcsújára való részvé-
telre. Várja azok jelentkezését, akik szeretnének résztvenni a 
búcsún. Jelentkezni lehet 2021. szeptember 13-ig személye-
sen a Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám alatt.

Farkas Sándor 
elnök

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. 

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
indulnak 2021. szeptember 2-től kizárólag 

csütörtöki munkanapokon!
A járat próbajelleggel közlekedik az alábbi menetrend szerint:

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. 
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 2021/2022-es tanítá-
si évre pénzbeli ellátásként megállapítható gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezményben részesülhet azon tanuló, aki nem 
tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású közneve-
lési intézményben veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós be-
tegségben szenved és az ellátást nyújtó intézményben nem tud 
étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellátásként megállapítható 
térítési díjkedvezményre az a szociálisan rászorult, tiszaújvá-
rosi lakóhellyel rendelkező tanuló jogosult, aki életvitelszerű-
en lakóhelyén él, és családjában az egy főre jutó havi nettó jö-

vedelem nem haladja meg a 62.700 Ft-ot, egyedülálló, gyám 
által nevelt tanuló esetén a 71.250 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell igényelni, melyhez 
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. A ké-
relmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hir-
det a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan 
időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beruhá-
zások előkészítése, a kivitelezések koordinálása. 
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent: építőmérnöki végzettség.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) 
rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Városfejlesztési munkatárs 
munkakör

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV  Képújságában  
legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

Vissza:
Indul: 10.15 Autóbusz-pályaudvar

10.16 TESCO áruház, Örösi út
10.17 LIDL áruház, Lévay út
10.19 Penny Market, Lévay út 62.
10.20 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szeder-

kényi út 31.
10.21 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
10.22 Művelődési központ, üzletsori megálló

Érke-
zik:

10.24 Autóbusz-pályaudvar

Oda:
Indul: 9.15 Autóbusz-pályaudvar

9.16 Művelődési központ, üzletsori megálló
9.17 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
9.18 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederké-

nyi út 31.
9.20 Penny Market, Lévay út 62.
9.22 LIDL áruház, Lévay út
9.23 TESCO áruház, Örösi út

Érke-
zik:

9.24 Autóbusz-pályaudvar

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Lezárják a Széchenyi utat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezé-
sében valósul meg a Gasztro Korzó - Egy kis hazai! rendez-
vény 2021. szeptember 11-én (szombaton) a Széchenyi úton.
A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 2021. szep-
tember 10-én (péntek) 18.00 órától - 2021. szeptember 12. 
(vasárnap) 1.00 óráig, a Széchenyi út Hamvas Béla Városi 
Könyvtár és a Borostyán Patika közötti szakasza teljes szé-
lességben le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 
	 	 	 	 Szervezők

Pálinkamustra
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszasze-
derkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - Villa Scederkyn Tájház
Időpont: 2021. október 2. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/pár-
latok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, vala-
mint a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtá-
sa 0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét, 
a pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkoholfokát és érle-
lési módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, elle-
nőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2021. szeptember 27. (hétfő) 
16.00 óra.
A minta leadási helyszíne: Derkovits Művelődési Központ 
vagy Tiszaszederkényi Művelődési Ház.
Bővebb információ: Széplaki-Mészáros Ilona és Füredi Zsu-
zsanna művelődésszervezők. 
Telefon: 49/542-005, 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2021. október 2. (szombat) 15.30 óra, Vil-
la Scederkyn Tájház

Eladó ipari ingatlan
Tiszaújváros, Tisza úton eladó összközműves, kör-
bekerített 4.279 m2-es ipari ingatlan 964 m2-es 
csarnoképülettel, szociális és irodahelyiségekkel, 
hídmérleggel, kamera- és riasztórendszerrel kiépít-
ve. Ár: 135 M Ft.-, Érd: 06 70 371 9155.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap pró-
baidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 3 havi munkaidő-
keretben, 2 műszakos munkarendben, határozott időre szóló 
munkaszerződéssel 2023. december 31-ig, de legfeljebb a he-
lyettesített ismételt munkába állásáig. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- gyermekkönyvtári szolgáltatások biztosítása (kölcsönzés, tá-
jékoztatás),
- gyermekkönyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése, 
megtartása,
- a gyermekkönyvtári állomány teljeskörű gondozása, gyűjtő-
kör és igény szerinti gyarapítása,
- részvétel egyéb gyűjteményszervezési feladatokban (revízió, 
selejtezés),
- a gyermekkönyvtár honlapjának rendszeres tartalmi frissíté-
se,
- a gyermekkönyvtárra vonatkozó munkaterv és beszámoló ké-
szítésében való aktív részvétel,
- a minőségbiztosítás alkalmazása a mindennapi munkában.
Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár
Pályázati feltételek:      
-  felsőfokú végzettség (könyvtáros, informatikus könyvtáros, 
iskolai könyvtáros, pedagógus, művelődésszervező, kommu-
nikációs szakember),
-  gyakorlott számítógépes ismeretek (MS Office, grafikai és 
prezentációs szoftverek, adatbázisok),
-  magyar állampolgárság,
-  büntetlen előélet,
-  egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
- pedagógiai érzék,
- jó kapcsolatteremtő és együttműködő készség,

- jó kommunikációs és problémamegoldó készség,
- kreativitás, 
- pontosság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gyermekkönyvtári vagy iskolai könyvtári munkában szerzett 
tapasztalat,
- Aleph vagy Huntéka integrált rendszer ismerete,
- társalgási szintű angol nyelvismeret,
- rendezvényszervezésben szerzett jártasság.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvény-
könyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) má-
solata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az 
intézmény honlapjáról),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09. 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 09. 27.
Az állás 2021. október 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/383-
2653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail 
címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „gyermekkönyvtáros” munkakör megne-
vezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Uszodamester munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályá-
zatot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítványmásolatokat
Pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 20.

Takarítónő munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályá-
zatot hirdet 1 fő takarítónő munkakör betöltésére határozatlan 
időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Bizonyítványmásolatokat
• Erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, 
fertőtlenítése.
Pályázat benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. szeptember 20.

2021. szeptember 9. Közlemények � 13.

Könyvelő állás
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) pá-
lyázatot hirdet 1 fő könyvelő munkakör betöltésére, a Munka 
törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos 
próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
A munkakörhöz tartozó elvárások:
• középfokú könyvelői vagy számviteli ügyintézői végzettség
• számviteli, adó és gazdasági jogszabályok naprakész isme-
rete
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (excel, 
word)
• önálló, alapos, felelősségteljes munkavégzés
• megbízhatóság, a munkavégzés során szerzett információk 
bizalmas kezelése 
• büntetlen előélet
• jó kommunikációs képesség
A pályázat elbírálásakor, sorrendben előnyt jelent:
1. az előző 6 évben minimum 3 év szakmai gyakorlat igazo-
lása 
2. vállalkozási szakterületen regisztrált mérlegképes könyve-
lői végzettség
3. Tiszaújvárosi lakóhely
Főbb feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű könyvelése, analitikus 
nyilvántartások vezetése
• tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése
• adóbevallások, egyéb hatósági adatszolgáltatások készítése
• vezetői jelentések elkészítéséhez adatszolgáltatás
• közreműködés az éves beszámoló elkészítésében, és a 
könyvvizsgálat során
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázatban kérjük megadni a bruttó bérigényt.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen a Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen a titkár-
ságon, hétfő-csütörtök 8.00–15.00, péntek 8.00–14.00 között
• postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címre
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó 
Mihály gazdasági vezetőnél a 70/333-8149 telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvé-
nyes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a be-
jelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerin-
ti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés kere-
tében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főét-
kezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybe-
vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § 
(1) bekezdése alapján az önkormányzat természetbeni ellátás-
ként - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyer-
mekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést in-
gyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújváros-
ban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelke-
zik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, 
azaz 5 munkanapon (2021. október 25., 26., 27., 28., 29.). A 
téli szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2021. decem-
ber 22., 23., 27., 28., 29., 30., 31.). A tavaszi szünetben vala-
mennyi, azaz 2 munkanapon (2022. április 14., 19.) keresztül a 
Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszasze-
derkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthon-

ban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétke-
zés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az 
étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem lát-
ható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte 
akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más 
törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által 
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más 
törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel 
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatko-
zóan 2021. október 22., a téli szünetre vonatkozóan 2021. de-
cember 21., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2022. április 13.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal-
ban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei 
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot 
nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Gyermekkönyvtáros állás



KOSÁRLABDA. Pénteken és szombaton rendezték 
meg a 2021-es Phoenix Kupa mérkőzéseit. A négy-
csapatos felkészülési tornán a Békéscsabai KK, a 
MEAFC, a Salgótarjáni KSE és természetesen a Ti-
szaújvárosi Phoenix lépett pályára a Sportcentrum-
ban.

Kifejezetten hajtós, kemény küzdelmeket láthatott a 
közönség a két nap folyamán. A győztesnek járó kupát 
a salgótarjániak vihették haza. A házigazda Phoenix a 
második helyet szerezte meg.

Eredmények:
Salgótarján - MEAFC

 63-58 (15-12, 9-23, 27-7, 12-16)
Phoenix KK - Békéscsaba

 90-77 (18-21, 22-17, 20-16, 30-23)
Bronzmérkőzés

Békéscsaba - MEAFC
 49-71 (21-17, 13-21, 6-16, 9-17)

Döntő
Phoenix KK - Salgótarján

 59-69 (27-21, 12-23, 9-21, 11-4)

A torna végeredménye:
1. Salgótarjáni KSE, 2. Phoenix KK, 3. MEAFC, 4. Bé-
késcsabai KK
A Phoenix teljesítményét Siska János vezetőedző így 
értékelte: Amiért megrendeztük a kupát, az a cél meg-
valósult, megvolt az értelme, hiszen mindenkinél fel 
tudtam mérni, hol jár a felkészülésben. Játszottunk két 
jó meccset, és ha visszanézzük, hogy pár héttel ezelőtt 
Salgótarjánban harminc ponttal kaptunk ki, most pedig 
csak tízzel, akkor elmondhatjuk, hogy óriásit léptünk 
előre. Nyilván nagyon sok mindenben kell még fejlőd-
nünk, de azért látszik, hogy már jó úton haladunk. Bí-
zom benne, hogy ennél még sokkal jobb lesz.

A Sportcentrum eseményei   
Szeptember 11. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FCT - Mátraterenyei SE U 14 csapatok bajnoki mérkőzése
      Füves pálya
11.00 FCT - Hevesi LSC U 13 csapatok bajnoki mérkőzése
      Füves pálya

Szeptember 12. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00TFCT - Hidasnémeti VSC Bajnoki mérkőzés      
      Centerpálya

FITNESS. A Sportfesztivállal egy időben 
a Sportcentrum súlyemelő csarnokában 
rendezte meg a TIFIT SC az őszi fekve-
nyomó, testépítő, fitness bajnokságát, me-
lyen az alábbi eredmények születtek. 

Fitness modell: I. Vona Bogi
Klasszikus testépítés: I. Bodó István, II.Var-
ga-Kovács Dorián. 
PE-teszt eredmények. 
Serdülő: I. Sándor Dániel
Ifjúsági: I. Birinyi Dominik
II. Csordás Levente
III. Hugyi Ferenc
IV.Szabó Bence
V. Birinyi Patrik
Felnőtt: 
I. Bodó István
Tisza Kupa őszi fekvenyomó verseny 
Nők: I. Nánási Nikoletta
Ifjúságiak: 
66 kg I. Szabó Bence 75 kg, II. Sándor Dá-
niel 70 kg
74 kg I. Csordás Levente 76 kg
90 kg I. Birinyi Dominik 122,5 kg
+120 kg I. Hegyi Ferenc 130 kg
Juniorok: 
66 kg: I. Szabó Bence 75 kg, II. Sándor Dá-
niel 70 kg
74 kg: I. Csordás Levente 90 kg

90 kg I. Birinyi Dominik 102,5 kg. 
+120 kg I. Hegyi Ferenc 130 kg, II. Birinyi 
Patrik 115 kg. 
Felnőtt: 
120 kg I. Takács István 170 kg
+120 kg I. Németh Szabolcs 140 kg. 
II. Birinyi Patrik 115 kg. 
Masters
+120 kg I. Németh Szabolcs

Testtesztelők

14. � Sport+ 2021. szeptember 9.



Hazai döntetlenre idegenbeli siker
LABDARÚGÁS. Az elmúlt héten 2 mérkő-
zést is játszott az NB III Keleti csoportjában 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki Zol-
tán együttese előbb hazai pályán 1-1-es dön-
tetlent ért el a DVTK II ellen, majd szomba-
ton 4-2-re győzött az újonc Törökszentmik-
lós otthonában.

Jó pozícióban várta a DVTK tartalékcsapata el-
leni hazai meccset a Tiszaújváros. A kék-sárgák 
még nem kaptak ki ebben a szezonban, és a Di-
ósgyőr II. csapata sem tudott nyerni még az új-
városiak ellen. A találkozón azonban váratlanul 
első támadása végén előnyhöz jutott a piros-fe-
hér alakulat. A 3. percben Korbély viharzott el 
a bal szélen, középre adására Molnár R. érke-
zett, aki 5 méterről lőtt a házigazdák kapujá-
ba, 0-1. A vendéglátók ekkor megpróbálták rá-
erőltetni akaratukat a Diósgyőrre, de igazán ve-
szélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. A 29. 
percben azonban megtört a jég. Lőrincz tálalt 
a bal oldalról középre, Gelsi pedig fejjel bevet-
te Borsos kapuját, 1-1.
A második játékrészben mindkét csapat előtt 
adódott ugyan lehetőség, de ezek kimaradtak. 
A házigazdák többet birtokolták a labdát, de fö-
lényüket nem tudták újabb gólra váltani. A Ti-
szaújváros így ebben a szezonban először nem 
tudott győzni hazai pályán, de az 1-1-es döntet-
lennel megőrizte veretlenségét. 

Tiszaújváros - DVTK II.
 1-1 (1-1)

Tiszaújváros, 100 néző. Vezette: Takács Á.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Maha-
lek, Géringer L., Gelsi (Pap), Vitelki B., Tóth 
S. (Bussy), Bartusz (Nagy D.), Lőrincz, Gott-
fried, Vasiljevic, Molnár M. (Bocsi). Edző: Vi-
telki Zoltán.
DVTK II: Borsos - Mrva, Ivánka, Jurek (Gir-
dán), Tóth B. (Holló), Molnár R., Korbély (Jó-
nyer), Bokros, Nagy Á., Oláh B., Kispál. Edző: 
Zsivoczky-Pandel Gyula.
Vitelki Zoltán: Ebben a meccsben ma nem iga-
zán volt több, örülünk a megszerzett 1 pont-
nak, de természetesen győzni szerettünk vol-
na. Önmagunkhoz képest nem voltunk jó for-
mában, tompábbak és lassabbak voltunk a kel-
leténél. Nincs semmi gond, a hétvégén javíta-
ni kell. Nagyon jó egészséget és minden jót kí-
vánunk a legfiatalabb Mahaleknek, Mendelnek, 
aki a mérkőzés napján született.
Zsivoczky-Pandel Gyula: A mérkőzés összké-
pe alapján igazságos döntetlen született. Az el-
ső félidőben nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 
hiszen már a 2. percben megszereztük a ve-
zetést, de ez nem minket nyugtatott meg, ha-
nem az ellenfelet hozta fel. Az első félidőben 
a Tiszaújváros megérdemelten egyenlített, ami 
benne volt a játékban. A 2. játékrészben rendez-

tük a sorainkat, és úgy gondolom, játékban fe-
lülmúltuk a házigazdákat, több gólhelyzetünk 
is volt, ám a pontatlanságunk miatt ezek kima-
radtak. A 2. félidő alapján egy kicsit közelebb 
álltunk a győzelemhez, de a döntetlen úgy gon-
dolom, igazságos.
Az 5. forduló további eredményei: 
Békéscsaba II. - Tállya 6-0
Eger - Törökszentmiklós 3-0
Kisvárda - Hidasnémeti 2-4
BKV Előre - Putnok 1-0
DEAC - Jászberény 3-2
Tiszafüred - Újpest II. 0-1 
Füzesgyarmat - DVSC II. 3-1
Hajdúszoboszló - SBTC 2-1 
Kazincbarcika - Sényő 3-0
A hazai döntetlen után Törökszentmiklóson kí-
nálkozott lehetőség az újvárosiaknak a javítás-
ra. A kék-sárgák legutóbb 1989-ben, azaz több 
mint 3 évtizede játszottak az alföldiekkel. Ak-
kor Olefin néven vendégként tudtak nyerni 1-0-
ra, de azt megelőzően is győzelemmel tértek 
haza a Jász-Nagykun-Szolnok megyei együttes 
otthonából. A találkozón nem csak a régmúlt si-
kerei miatt volt esélyesebb a Tiszaújváros, ha-
nem azért is, mert a Törökszentmiklós ebben 
a szezonban még egy mérkőzést sem nyert, és 
mindössze a BKV Előre ellen tudott 1 gólt sze-
rezni. A találkozót azonban az előzetes várako-
zásra rácáfolva nagyszerűen kezdték a házigaz-
dák. A 13. percben egy bal oldalról elvégzett 
szögletet Pataki fejelt 5 méterről a rövid sarok-
ba, 1-0. A folytatásban is aktívabb volt Török 
László csapata, vehemensen támadott és a 30. 
percben megduplázta előnyét. A vendégtér-
félen szerzett labdát a házigazda, és Rimóczi 
egy lecsorgót vágott 11 méterről Herceg kapu-
jába, 2-0. Úgy tűnt, hogy az első félidő hátralé-
vő időszakában újabb gól már nem esik és a tö-
rökszentmiklósiak magabiztos előnnyel vonul-
nak pihenőre, ám nem így történt. A 39. perc-
ben Pap kapott remek kiugratást és a 16-oson 
belülről ballal lőtt a hazaiak kapujába, 2-1. A 
játékrész hajrájában Pap szabadrúgása pattant 
ki a kapufáról, az érkező Mahaleket felvágták 
és a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Nagy D. 
higgadtan vágta a hálóba, 2-2.
A szünet előtti egyenlítés érezhetően feldobta 
a vendégeket és alig, hogy elkezdődött a má-
sodik 45 perc máris átvették a vezetést. A 48. 
percben Pap 22 méterről elvégzett szabadrú-
gása ezúttal utat talált Haris kapujába, 2-3. És 
még mindig nem volt vége, hiszen nem sokkal 
ezt követően a 4. gólját is megrúgta a Tisza-
újváros. Az 59. percben Pap kanyarintotta kö-
zépre jobbról a labdát, melyre Bartusz érkezett, 
a kapus védett, de Nagy D. a kipattanónál már 
nem hibázott, 2-4. A hátralévő félórában újabb 
gól már nem született, így az újvárosi alaku-
lat 2 gólos hátrányból fordítva nyert idegen-

ben és kasszírozta be a 3 pontot. A kék-sárgák 
így 6 forduló után továbbra is veretlenek és 14 
ponttal a negyedik helyen állnak. Vitelki Zoltán 
együttese legközelebb szeptember 12-én vasár-
nap 16 órától az ugyancsak újonc megyei rivá-
list, Hidasnémetit látja vendégül. 

Törökszentmiklós - Tiszaújváros 
2–4 (2–2)

Törökszentmiklós, 150 néző. Vezette.: Gál.
Törökszentmiklósi FC-Veteriner: Haris - Pere-
vuznik, Bence (Héjjas), Baráth, Héder (Koro-
mi), Pataki, Gyomai, Csúri, Lakatos K., Rimó-
czi (Szántó), Gusztafik. Edző: Török László.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Bocsi, 
Mahalek, Géringer L. (Kundrák), Gelsi (Bar-
tusz), Pap (Benke), Bussy, Vitelki B. (Gottfri-
ed), Lőrincz, Vasiljevic, Nagy D. (Molnár M.). 
Edző: Vitelki Zoltán.
Török László: Ez a csapat még nincs azon a 
szinten, hogy kétgólos előnyt megtartson, az 
ellenfél viszont van olyan szinten, hogy a hibá-
inkat kihasználja. Szünet után rosszul jöttünk 
ki, a játékunk szervezetlenné vált.
Vitelki Zoltán: Nem kezdtük jól a meccset. Ha 
egy csapat még a félidő előtt kétgólos hátrányt 
egalizál, az nagyon nagy mentális erőt mutat. 

Ezt ma igazolta a csapat. A legfontosabb a győ-
zelem, minden mást kielemzünk a következő 
héten.

A 6. forduló további eredményei:
DVTK II. - Hajdúszoboszló 0-2

Újpest II. - DVSC II. 1-3
DEAC - Füzesgyarmat 2-1

Jászberény - BKV Előre 1-3
Putnok - Kisvárda II. 1-2
Hidasnémeti - Eger 4-1

SBTC - Kazincbarcika 0-3
Sényő - Békéscsaba II. 4-3

Tállya - Tiszafüred 1-0
Következik a 7. forduló

2021. szeptember 12., vasárnap 
11:00 Békéscsaba II. - SBTC 

13:30 Hajdúszoboszló - Törökszentmiklós
16:00 Tiszaújváros - Hidasnémeti 

Eger - Putnok
Kisvárda II. Jászberény 

BKV Előre - DEAC 
DVSC II. - Tállya 
Tiszafüred - Sényő 

Füzesgyarmat - Újpest II.
Kazincbarcika - DVTK II. 

Gólgazdagság utánpótlásvonalon
Az elmúlt hétvégén az utánpótlás csapatok az 
Ózd VSE, a Cigánd SE, a Jászberényi FC és 
a Miskolc Népkert Volán együttesei ellen lép-
tek pályára. Amérleg két fölényes és egy szo-
ros győzelem, valamint egy súlyos vereség.
 

U19
Tiszaújváros - Ózd

 5-4 (2-2)
Gól: Gulyás K. 4, Gulácsi Á.
Puskás Tibor: A mérkőzést úgy kezdtük, ahogy 
megbeszéltük, nekiestünk az ellenfelünknek 
és a 8. percben már 2 góllal vezettünk. Ekkor 
úgy tűnt, hogy csak a gólkülönbség mértéke 
lesz a kérdés. Sajnos nem így lett, mert a vé-
delmünk hozta a kötelező hibáit és ezzel a pad-
lón lévő ellenfelünket annyira felhoztuk, hogy 
csak a szerencsének köszönhetjük győzelmün-
ket. A mai napon szinte minden csapatrészünk 
kritikán aluli produkciót nyújtott, és ha Gulyás 
nem nyújt ilyen kiemelkedő teljesítményt, ak-
kor nem tudtuk volna itthon tartani a 3 pontot. 
Csak az vígasztal, hogy ettől rosszabbul már 
nem lehet játszani.

U16
Tiszaújváros - Cigánd

 5-0 (3-0)
Gól: Emődi M. 3, Viczor M., Orosz D.

Hágen Zsolt: A bajnoki rajt mindig hordoz ma-
gában izgalmakat, hiszen újra tétmérkőzésen 
mutatkozhatnak be a játékosok, izgatottabb a 
légkör is, tele várakozásokkal. Ezúttal is így 
történt, talán a nyitány okozta izgalom is hoz-
zájárult, hogy bizonyos időszakokban döcögött 
a játékunk, a helyzetkihasználásunk, ám a mér-
kőzés jelentős részében a játék minden elemé-
ben felülmúltuk az ellenfelünket, számukra hí-
zelgő a gólarány. Remekül védekeztünk, gyor-
san próbáltunk az átmenetekre reagálni, a lab-
daszerzés után a széleken bontottuk meg a ven-
dégek védelmét, így tucatnyi gólhelyzetet sike-
rült kialakítani.
A támadójátékban az utolsó passzokban, lab-
daátvételekben voltak hibák, ezeket fogjuk 
csiszolni, hogy még nagyobb arányban éljünk 
a kínálkozó lehetőségekkel. A mérkőzés első 
percében letalpalták Tóth Attila kapusunkat, 
akit sérülése miatt cserélni kellett, mielőbbi fel-
épülést kívánunk neki! A helyére a kapuba be-
álló Bodnár Balázs remekül védett, valameny-
nyi játékosomat dicséret illeti, mert mindenki 
hozzátette a saját teljesítményét a megérdemelt 
győzelem megszerzéséhez!
Jók: az egész csapat

U14
Miskolc Népkert Volán - Tiszaújváros

 5-12 (2-5)

Gól: Tóth R. 5, Vámosi Zs. 3, Pózman D., Kas-
sai B., Katlan A., Czokó N.
Czerva Zoltán: A mérkőzésen végig enyhe me-
zőnyfölényben játszottunk, és az első félidőben 
sikerült eldöntenünk a mérkőzést. A második 
félidőben is lényegesen több helyzetünk volt, 
de néhány lehetőséget kellő koncentráció hiá-
nyában kihagytunk. 
Játékosaim lelkesen, megfelelő hozzáállással 
játszottak, a mérkőzés képe alapján teljesen 
megérdemelten győztünk ilyen arányban is.
Jók: az egész csapat

U13
Jászberény - Tiszaújváros 12-2 (7-1)

Gól: Lukács I., Bajtai P.
Czerva Zoltán: 25 perc alatt sikerült elintézni 
magunkat. Hitehagyottan, túlságosan félve ját-
szottunk, több egyéni hibát vétettünk. Csak az 
utolsó negyedben ébredtünk fel. Azonban nincs 
ekkora különbség a két csapat között. Azt biz-
tosra tudom, hogy sokkal több van a csapatom-
ban, ezt a következő fordulóban be is fogjuk bi-
zonyítani!
Jók: Sipos Á., Bukhárd B.

Az NB III. Keleti csoport élmezőnye
1. BKV Előre  6 6 0 0 20-3 18   
2. DEAC  6 5 1 0 18-3 16   
3. Kazincbarcika  6 5 1 0 17-2 16   
4. Tiszaújváros   6 4 2 0 14-5 14   
5. Hajdúszoboszló 6 4 2 0 10-5 14   
6. Kisvárda II.  6 4 1 1 15-7 13   
7. Jászberény  6 3 1 2 12-9 10   
8. Eger    6 3 0 3 10-9 9   
9. Békéscsaba II.  6 2 2 2 19-13 8   
10. Újpest II.  6 2 1 3 8-11 7  

2021. szeptember 9. Foci � 15.

Ez a helyzet kimaradt a Diósgyőr ellen.

Az U16 kitett magáért, megérdemelt győzelmet aratott. 
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A Kowalsky meg a Vega fergeteges koncertje zárta a szombati Sportfesztivált. Tele a 
naptáruk idén is, igaz, tavaly is megtelt, de akkor a pandémia miatt át kellett szervez-
niük a programokat. 

Kora délután érkeztek, hogy estére minden tökéletes legyen. De voltak, akik még őket is 
megelőzték. Azok a rajongók, akik mindenhová követik a zenekart, akik az első sorból él-
vezik a koncertet. 
- Nagyon megtisztelő és nagyon boldogok vagyunk, hogy vannak, akik már órákkal a kon-
cert előtt idejönnek - mondta Szórád Csaba „Jimmy”, a zenekar basszusgitárosa. - Az erős 
mag az évi 90 koncertünkből akár 75 koncertre is eljön. Ők azok, akik mindenféleképpen 
első sorban akarnak lenni, pedig mondjuk nekik, hogy hátul is ugyanolyan jól fog szólni, 
sőt, még jobban. 
- Már a nap derekán megkezdjük a technikai beállást - avatott be a részletekbe Kowa, a 
frontember. - Előtte színpadépítés, akár harminc ember is dolgozik ezen, attól függően, 
hogy milyen helyszínen dolgozunk. Ők a mi embereink, sok a munka. 
- Tele van a naptár? 
- Tele van, de tele volt 2020-ban is - mondta Kowa -, maradjunk annyiban, hogy a szerve-
zés most ugyanúgy zajlik, mint korábban, nem csak ez év végéig vannak már meg a hely-
színek és az időpontok, hanem a jövő évre is. Reménykedünk abban, hogy ez az év azért 
más lesz, mint a tavalyi, ha lesznek is korlátozások, azért nem lesz teljes zár. 
A Kowalsky meg a Vega a pandémia idején sem unatkozott, kihoztak egy 50 dalos tripla 
albumot. Az Eszencia 2020 őszén jelent meg, a CD-n sorakozó dalok Kowalsky 30 éves 
munkásságát foglalja jelképes keretbe. 
- Fontos volt, hogy a közönséggel is tartsuk a kapcsolatot, Kowa egyébként ezt napról nap-
ra műveli - mondta Jimmy. - Nem távolodtunk tehát el a közönségtől, igazából csak át kel-
lett programozni a feladatainkat. Így is, úgy is lett volna stúdiózás, de amikor beütött a pan-
démia, akkor átcsoportosítottunk mindent. Azért idén májusban, amikor elkezdődhettek a 
koncertek, nagyon boldogok voltunk, mert ezt a másfél évet már nem lehetett volna jobban 
kiaknázni. Itt volt az ideje, hogy a zenekar színpadra álljon. 
- Nem csak a színpad, a közönség hiányzott - egészítette ki Kowa -, rájöttünk arra, hogy 
imádjuk az utazást, szeretjük ezt a cigányéletet. Mindent, ami ezzel jár, minden egyes szeg-
mense hiányzott ennek az életnek. 
- Valamint felerősödött a kapcsolat a zenekaron belül, és a stábtagokkal is - mondta Jim-
my. - Volt olyan stábtag, akivel másfél évig nem is találkoztunk. Sokkal nagyobb lett a kon-
certek súlya is, sokkal jobban megbecsül a zenekar minden egyes koncertet. Ha eddig 110 
százalékon teljesítettünk, most 130 százalékot nyújtunk. A lényeg, hogy imádjuk a koncer-
teket. 

Fodor Petra

Az volt a terv, hogy a Derkó Terasz Party 
keretében a Falusi Mariann és Lang Györ-
gyi páros a művelődési központ előterében 
lép fel, de megjelent vagy háromszázötven 
ember, és nagyon gyorsan megtöltötték a 
színháztermet. A hölgyek ez alkalommal 
nem popzenét, hanem régi idők dalait hoz-
ták el Tiszaújvárosba. Nem csak feldolgo-
zásokkal, hanem saját kuplékkal is készül-
tek, a számok között pedig sztorizgatással 
nevettették meg a közönséget. Mint a leg-
több zenésznek, nyár végére az ő program-
juk is sűrű lett - két nappal a tiszaújvárosi 
fellépés előtt volt a szokásos éves Pa-Dö-Dő 
nagykoncertjük a Városligetben.

- Hogy sikerült a Vajdahunyadvárban a kon-
cert?
Lang Györgyi: Nagyon jó volt. Mindig kita-
lálunk valamit - volt, amikor hülyeséget, és 
annak meg is volt az eredménye, jól unták az 
emberek - szóval tavaly előtt Pa-Dö-Dő musi-
calt csináltunk. Aztán a tavalyi koncertre elha-
tároztuk, hogy csak slágereket fogunk játsza-
ni, mert mindenki arra vár, de ez a vírus mi-
att elmaradt. Így a mostaninak az lett a címe, 
hogy Tavaly Elmaradt, és eljátszottuk azo-
kat a slágereket, amiket mindenki szeret. Na-
gyon örültek, abszolút teltház volt - az összes 
széken ültek, plusz még ugyanannyian álltak, 
tényleg nagyon jó hangulat volt.
- Említettétek, hogy valami őrültséget is bele-
kevertetek, mi volt az?
Lang Györgyi: Idén Balázs Andi volt a vendé-
günk, az már önmagában elég nagy őrültség, 
úgyhogy három gombócként álltunk a színpa-
don.
- Azért szeretem a kuplékat, mert a szövege-

ik örökérvényűek, nekem a zenében a szöveg 
is nagyon fontos. Ti mit szerettek bennük, és 
hogy jött az ötlet, hogy egy egész műsort csi-
náljatok kuplékból?
Falusi Mariann: Úgy jött az ötlet, hogy Györ-
gyi színésznő, és ő játszott olyan darabokban, 
ahol részben volt egy-két kuplé. Aztán, ahogy 
írtuk a Pa-Dö-Dő szövegeket, úgy döntöttünk, 
hogy ebből néhány akár kuplé is lehetne, úgy-
hogy egy-két Pa-Dö-Dő számot is belecsem-
pésztünk természetesen a műsorba, amik ne-
künk akár kuplévá is válhatnak.
Lang Györgyi: A következő nemzedéknek.
Falusi Mariann: Igen, de egyébként vannak 
benne rendes, igazi kuplék is.
- A Pa-Dö-Dő-s szövegekről jut eszembe, ha 
jól tudom annak idején Gréczy Zsolt, aki most 
DK-s képviselő, írt nektek szövegeket?
Lang Györgyi: Igen, szeretett volna. Szeretjük 
Gréczy Zsoltot, de ő egyáltalán nem tud szö-
veget írni.
- De örülök, hogy ezt te mondtad!
Lang Györgyi: Persze, utána lehet nézni, hogy 
milyen szövegeket írt. Attól még a Gréczy 
Zsolt egy nagyon kedves, nagyon jó fej csávó, 
de a ByeBye-Szását nem ő, hanem mi írtuk.
Falusi Mariann: Akkor még kezdő újságíró 
volt, és Erdős Péter popmenedzser adta mel-
lénk, mert akkoriban még nem volt újságíró 
stáb körülöttünk. Úgy volt, hogy majd ő lesz 
a sajtósunk, és belevettük a szövegírásba, ha 
úgyis promótál bennünket, akkor jöjjön ő is. 
Adott egy pár rossz ötletet, de a rossz ötlet is 
jó ötlet, mert azt tovább lehet fejleszteni, és 
akkor lehet belőle jó is.
- Szóba került Erdős Péter popcézár. Ő 1983-
ban az újhullámról még mint szennyhullám-
ról írt egy cikket, amely vitájának eredménye-
képpen a CPg zenekar két évre börtönbe ke-

rült. Szerintetek mi történhetett vele 1988-ra, 
hogy akkor már elfogadta a színes hajú, ba-
kancsos lányokat?
Lang Györgyi: Szerintem sejtette, hogy lesz 
egyszer egy Fidesz, és jobb, ha liberálissá vá-
lik. 
Falusi Mariann: Másrészt meg valószínű, 
hogy belelátott abba, hogy ez nem az a szél-
sőséges dolog, amit a CPg zenekar képvisel, 
hanem ez egy látványos, nagyon jókedvű, és 
nagyon humoros zenekar. Ő magánemberként 
nagyon szeretett bennünket, és intelligensnek 
tartott...
Lang Györgyi: Néha ő is tévedett...
Falusi Mariann: ...azt mondta, ha bejövünk az 
irodájába, akkor kisüt a nap. Nagyon kedvelt 
bennünket, és belátta azt, hogy általunk lehe-
tőséget kapott az ő két, a Neotonban egy kicsit 

háttérbe szorult fiatalabb generációja, a Baracs 
és a Végvári zeneszerzők, nem csak a Pásztor 
- Jakab - Hatvani hármas. Az első lemezünkön 
ők írták a zenét, mi írtuk a szöveget.
- Zenekarokban gyakran vita tárgya, hogy mi-
lyen számokat játszanak a műsorban, és mi-
lyen sorrendben. Ti listát írtok a kuplékról, 
vagy úgy alakítjátok a műsort, ahogy a közön-
ség éppen reagál?
Falusi Mariann: Van egy listánk, annak alap-
ján megy, de ha olyan a helyzet, akkor bár-
mit megcsinálunk. Pa-Dö-Dő koncerten is lis-
tát írunk, az a sorrend. Meg aztán nem vélet-
len, hogy egy koncerten hogyan vannak egy-
más után a számok, ezt mindig ki kell talál-
ni, annak van egy dramaturgiája, az egy feszes 
dolog kell, hogy legyen.

Surányi P. Balázs
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