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Hazatérni itthonról, idegenből

Tizenhat telek talált gazdára
Az árverésre bocsátott 23 telekből 16 
kelt el a Keleti lakóövezetben, ebből 
15 alapáron. A megmaradt 7 telket, és 
a további 20 ingatlant várhatóan a jö-
vő év közepéig hirdeti meg az önkor-
mányzat.

A képviselő-testület 2016 augusztusá-
ban döntött a Keleti-lakóövezet telekala-
kításának, valamint a közútépítés és köz-
művesítés tervezésének elvégeztetéséről. 
A beruházás fedezetére az önkormány-
zat 270.008.000 Ft fejlesztési célú hitelt 
vesz igénybe. Idén március 1-jén az ön-
kormányzat megkötötte a vállalkozási 
szerződést, ezt követően kezdődött a ki-
vitelezés. Minden ingatlanra bekötötték a 
villamos-, gáz-, ivóvíz-, szennyvíz-, csa-
padékvíz csatlakozásokat és a leendő in-
formatikai hálózat alépítményét. A szi-
lárd burkolatú közút egyik oldalán járda 
és közvilágítás épült ki.
A területen 43 beépíthető lakótelek áll 
rendelkezésre, melyek értékesítése - vá-
rosképi és ingatlangazdálkodási okok mi-
att - több ütemben történik. Első ütemben 
23-at hirdettek meg a Kosztolányi utcá-
ban, melyből 16-ot értékesítettek a mina-
pi árverésen.
- Egy kivételével alapáron keltek el a tel-
kek - tájékoztatta lapunkat dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző - tehát alaptalannak bizo-
nyult az a feltételezés, miszerint a duplá-
jára fognak emelkedni az árak az árverés 
hatására.
Melyek azonban így sem alacsonyak, te-
lekmérettől függően bruttó 11,5 millió és 
17 millió forint közöttiek. A terhek meg-

könnyítése érdekében azok a nagyko-
rú magyar állampolgárságú házastársak, 
élettársi kapcsolatban élő, egyedülálló, 
vagy egyedül élő személyek, akik a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább 
1 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy 
akiknek lakó-, vagy tartózkodási helye 
nem Tiszaújváros közigazgatási területén 
van ugyan, de a kérelem benyújtását meg-
előzően legalább 10 év tiszaújvárosi la-
kó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkez-
tek kétféle támogatást is kaphatnak. 
A telekvásárlás megkönnyítése érdeké-
ben a kamatmentes visszatérítendő támo-
gatás összege 2 millió forint, melyet vé-
telárrészként számítanak be. Vissza nem 
térítendő támogatást is nyújt az önkor-
mányzat, szintén 2 millió forint összeg-

ben. Ennek kiutalása a lakóépület felépí-
tését igazoló, az illetékes építésügyi ható-
ság által kiállított hatósági bizonyítvány 
benyújtását követően történhet. A támo-
gatások igénybevételének feltételeként 
életkort, illetve jogosultsági értékhatárt 
nem határozott meg a testület.
- Az előzetes információk, illetve az ár-
verés tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
vevők túlnyomó többsége igénybe fogja 
venni az önkormányzati támogatásokat. 
Azt is megállapíthatjuk - amire egyébként 
szintén számítottunk -, hogy jellemzően a 
középkorosztály vett részt az árverésen - 
nyilatkozta a jegyző.
A most megmaradt 7, illetve a szintén ki-
alakított további 20 ingatlant várhatóan a 
jövő év közepéig bocsátják árverésre.

Óraátállítás
Október 31-én, vasárnap kezdődik a téli időszámítás, az órá-
kat hajnali három óráról kettőre kell visszaállítani. 

Az Európai Parlament 2019-ben döntött az óraátállítás eltörlé-
séről és két évet adott a tagállamoknak megegyezni, hogy a té-
li vagy a nyári időszámítást teszik-e véglegessé. Ehhez azon-
ban először az uniós tagállamoknak kellene megegyezni abban, 
hogy Európában egységesen a téli, vagy a nyári időszámítást te-
szik-e véglegessé. A parlament az állam- és kormányfőket tömö-
rítő Európai Unió Tanácsa hatáskörébe utalta a közös álláspont 
kialakítását, csakhogy döntés nincs.
Az óraátállítás eltörléséről tehát konszenzus van, a közeli jövő-
ben mégsem szabadulunk tőle, most vasárnap még biztosan te-
kerünk, és valószínűleg még jövőre, sőt 2024-ben is.

A hivatalos tájékoztatás szerint városunkban hétfőn 33 (egy 
hete 22) aktív fertőzöttet tartottak nyilván, közülük senki sem 
szorult kórházi ellátásra, a múlt héten még kórházban ápolt 
városlakók pedig már otthonukban lábadoznak. A karantén-
ban lévők száma folyamatosan változik, de továbbra is 200 
fő fölött mozog.
A Tiszaújváros önkormányzata által működtetett intézmé-
nyek és létesítmények továbbra is a megszokott rend sze-
rint működnek az érvényben lévő központi jogszabályoknak 
megfelelően.
Ahogy azt egy hete hírül adtuk, október 25-étől az ügyfelek 
kizárólag szájmaszkban léphetnek be a Polgármesteri Hiva-
tal épületébe.
Az esetszámok emelkedésére való tekintettel az érintett szak-
mai szervezetek egyre nyomatékosabban javasolják a száj-
maszk viselését, ezért dr. Fülöp György polgármester azt kér-
te Facebook oldalán a lakosságot, hogy lehetőségeikhez mér-
ten fontolják meg ezt a védekezési formát.
A szerda reggeli adatok szerint országosan az új fertőzöttek 
száma 3125 (az előző naphoz képest ez +1424). A halálos ál-
dozatok száma 36 (az előző naphoz képest -8),  az elhuny-
tak száma így 30 647 főre emelkedett. Kórházi ellátásra szo-
rul 1 798 fő (az előző naphoz képest +118), lélegeztetőgépen 
197-en vannak (az előző naphoz képest 0). 
A fertőzöttek száma 855 339 főre nőtt a pandémia kezdete óta 
hazánkban - egy hét alatt 16 423-an betegedtek meg korona-
vírusban -, míg az aktív betegek száma 28 257-re emelkedett. 
Bár a fertőzöttek és az elhunytak száma is drasztikusan emel-
kedik, az operatív törzs kedden jelezte, hogy nem terveznek 
korlátozásokat bevezetni.
Eddig 5 943 832 embert oltottak be, közülük 5 724 539-en 
már a második oltást is megkapták, míg 1 141 000-an a har-
madik vakcinát is. 

Járványügy
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A Kosztolányi utcában 16 telek kelt el. 

A hagyományos helyszíneken, de rendhagyó beszédekkel tartották meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfor-
dulója alkalmából rendezett megemlékezéseket. Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél Kelemen Alíz egyetemi hallgató 
volt a szónok, aki történelmi lecke, politikai üzenet helyett legbensőbb személyes gondolatait osztotta meg hallgatóságával. 
A Nagy Imre szobornál Kákóczki Balázs történész meglepő módon az ’56-os melbourne-i olimpia magyar vonatkozású ér-
dekességeit, tényeit idézte fel. Tudósításunk a 3. oldalon.
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Egyházi hírek 
Római Katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.  Novem-
ber 7. vasárnap a hónap első vasárnapja, gyermekmise lesz! 
Azoknak a tankönyveknek a megáldása, melyek megtanulá-
sa nehézséget okoz.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak Szentmisék.
A szertartások után új sírhelyek megáldása október 29-éig 
történő  bejelentés alapján történik. Szentmise az elhunytak-
ért halottak napján: november 2.; Sajószöged: 17.00.; Tisza-
újváros: 18.00.; Sajóörös: november 4. 17. 00; Nagycsécs: 
november 5. 17.00.
A közös gyászmisére elhunyt hozzátartozók felíratása októ-
ber 29-éig az irodában.
Az altemplom nyitvatartása: október 29. és november 2. kö-
zött: 8.00-20.00.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz. 
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 9.00 
Szent Liturgia és pannichida a bejegyzett elhunytakért. Ked-
den 7.50 Szent Liturgia. Szerdán 17.30 esti istentisztelet.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• Reformáció-ünnepi istentisztelet október 31-én, vasárnap 
10 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra október 28-án, csütörtökön 17 óra.
• Reformáció-ünnepi istentisztelet október 31-én, vasárnap 
11 óra.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot október 31-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd november 1-től (hétfőtől) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 
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

Mindenszentek és halottak napja
November 1-jén a mennyország min-
den szentjéről, november 2-án halot-
tainkról emlékezünk meg. Családi be-
szélgetésekkel, emlékekkel, és persze 
temetőlátogatással.

A hét elején még gyér volt a forgalom a 
piacon, csak a selyemvirágok, koszorúk, 
és a mécsesek fogytak, majd az ünnep 
napján viszik az élő virágokat.

Drága virágok

- Elég nagy a piacon a kínálat - mond-
ja Selyem János kereskedő -, illetve van 
még egy jó hét az alkalomig, és sokan az 
utolsó pillanatra hagyják a vásárlást. Az 
áraink változatlanok lesznek.
A koszorúk 3500 forinttól kezdődnek, a 
mécsesek 160 és 600 forint között van-
nak, a krizantém szála 350 forint. A ta-
valyihoz képest a selyem- és művirágok 
árai nem változtak, az élővirág viszont 
drágult.
- Néztem a virágok árát, és elég lesújtóan 
drágák - mondja Dienesné Rácz Mária. - 
Pláne az én nyugdíjamhoz képest.
- Milyen virágokat szokott ilyenkor vá-
sárolni?
- Krizantém, cserepes… de elég drágák.
- Mint ahogy minden emelkedett, így 
számunkra is emelkedett a műtrágya, a 
permetezőszer ára, és ez sajnos megmu-
tatkozik a virág árában - mondja Orosz 
Jánosné, a tiszavasvári Orosz Kertészet-
ből. - Mivel én termelő vagyok, termé-
szetesen nem egy kereskedői árat, ha-
nem termelői árat próbáltunk kialakítani, 
de így is 50-100 forinttal drágább idén a 
virág. A termelés is drágábbá vált. Min-
den, ami hozzátartozik - a talajfertőtlení-
tőtől a csepegtetőrendszerig minden na-
gyon drága, egyszerűen nem tudjuk kivé-
deni ezeket az áremelkedéseket. Minden 
külföldről, Hollandiából jön be, sőt, a vi-
rágpalántáink Spanyolországból, és ezek 
mind nagyon drágák. Ugyanúgy, mint a 
fuvar, a benzin, a gázolaj ára is emelke-
dik.
- Milyen virágok fogynak leginkább?

- Az időjárás is befolyásolja, most mond 
egy pár nap hideget, ilyenkor a sötétebb 
virágokat  veszik, ha már jobb idő lesz, 
akkor a fehéreket. Természetesen az ün-
nep napján legtöbbet a fehérből adunk el.
Miséket tartanak a templomokban, meg-
emlékezéseket a temetőkben, ahol az em-
berek imádkozhatnak halottaikért.

Kint a temetőben

- Nagyon fontos, hogy a halottak napjá-
ról való figyelemelterelő korszellem elle-
nére, a halottak napja ne valami remény-
telen, szomorú elmúlásra való emléke-
zés legyen - mondta Pásztor Pascal plé-
bános. - A mécsesek, a harang emlékez-
tessenek bennünket az emberi élet mél-
tóságára, ajándék mivoltára, és egymás 
iránti felelősségre. Amikor temetőt láto-
gatunk, ne csupán kötelezettséget telje-
sítsünk, hanem imádkozzunk kedves ha-
lottainkért, hogy beteljesedjék az életük.
A Városi Temetőben hosszabbított nyit-
vatartással készülődnek a megnövekedett 
forgalomra, és a parkolási rend is változ-
ni fog.
- A temetői bekötőúton mindkét irányból 
közvetlenül a temető előtt megállni tilos 

tábla lesz ideiglenesen kihelyezve, hogy 
ne akadályozzák az álló kocsik a forgal-
mat - mondja Sávolyi Péter a Városgazda 
Kft. közterület-gondozó részlegvezetője. 
- Közvetlenül a temető előtti parkolóban 
lehet parkolni, a temető melletti zöld te-
rületen, vagy a hátsó parkolóban. Sajóö-
rös önkormányzata is megnyitja a régi 
oktatópályát, és azon is lehet majd par-
kolni.   
- Milyen egészségügyi óvintézkedés 
van érvényben?
- Jelenleg a temetőkre nem vonatkozik 
még semmilyen egészségügyi óvintéz-
kedés, nincs maszkhasználat előírva, a 
mai napon most ez érvényes. Hogy mi 
lesz pár nap múlva, nem tudjuk, ha bármi 
változás lesz, tájékoztatjuk a lakosságot. 
Ezen kívül vagyonőrök is szolgálatot tel-
jesítenek majd Tiszaújváros mindkét te-
metőjében, és parkolóiban. Ez a bizton-
sági szolgálat segíteni fogja a parkolást 
is, segítséget fog nyújtani, hogy hol van-
nak szabad helyek a parkolóknál.
A temetői buszjáratok alkalmazkodnak a 
temetői szertartásokhoz, a menetrendet 
és a kegyeleti szertartások rendjét lapunk 
12. oldalán olvashatják.

Surányi P. Balázs

Emlék
Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi 

sorozatunk. A megfejtéseket november 

2-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. október 28.

A piacon bőséges a kínálat virágokból, koszorúkból, mécsesekből.  

   Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 
Ronyecz István 

75 éves korában hosszantartó beteg-
ség után elhunyt. Hamvasztás utáni 
temetése 2021. november 4-én (csü-
törtök) 12 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

 Mata GáboRné, Ilonka nénI
 életének 90. évében elhunyt. 

Hamvasztás utáni temetése 2021. október 29-én, pénteken 
10 órától a tiszaújvárosi római katolikus templom altemp-

lomában lesz. A gyászmisét 2021. október 29-én, 
18 órától tartjuk. 

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család



Hazatérni itthonról, idegenből
A hagyományos helyszíneken, de rendhagyó 
beszédekkel tartották meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 65. évfordulója al-
kalmából rendezett megemlékezéseket. Ti-
szaszederkényben a Hősi emlékműnél Kele-
men Alíz egyetemi hallgató volt a szónok, aki 
történelmi lecke, politikai üzenet helyett leg-
bensőbb személyes gondolatait osztotta meg 
hallgatóságával. A Nagy Imre szobornál Ká-
kóczki Balázs történész meglepő módon az 
’56-os melbourne-i olimpia magyar vonat-
kozású érdekességeit, tényeit idézte fel.

Itthon vagyok. Az egyik legszebb mondat, mely 
ajkainkat elhagyhatja - kezdte ünnepi beszédét 
a tiszaszederkényi Hősi emlékműnél Kelemen 
Alíz egyetemi hallgató, majd így folytatta:
Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Megje-
lent Vendégek! Kedves Tiszaújvárosi és Ti-
szaszederkényi Lakók!
Sok beszédemben emeltem már ki a valahová 
tartozás megfoghatatlan, mégis felbecsülhetet-
len értékét. Többször beszéltem már róla, még-
is úgy érzem, az elmúlt néhány hónapban sike-
rült csak igazán megértenem, miről is szól va-
lójában. Gyakran vágyódtam messzi vidékek 
után és izgalmasnak tűnt a fővárosi egyetem 
újdonságot jelentő világa is.
De mégis. A hazafelé tartó vonat ablakán át me-
rengve, amikor egyszeriben ismerőssé válnak a 
házak, a fák és talán még a fűszálak is; amikor 
végre megérzem, hogy igen, hazaértem… ez az 
érzés minden izgalmas, új világ csodáját  felülírja. 

Tisztelt Hallgatóság!
Amikor felkérést kaptam, hogy újból beszé-
det mondhassak szülővárosomban, Tiszaújvá-
rosban, mérhetetlen hálát éreztem. Nem csupán 
azért, mert most sikerült megértenem igazán, 
mit is jelent az otthon fogalma, hanem azért is, 
mert olyan óriási jelentőségű ünnepnap alkal-
mából ért a megtiszteltetés, amely szorosan kö-
tődik a hazaszeretethez, a valahová tartozás-
hoz.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. 
századi világtörténelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseménye volt. A forradalom a budapes-
ti diákok egyetemről kiinduló tüntetésével kez-
dődött, melybe így, ezúttal már budapesti egye-
temistaként különösen fájó belegondolni. Hi-
szen míg engem csak a honvágy gyötör, 1956 
fiataljainak az egész hazájukat elnyomó, zsar-
nok politikai hatalom ellen kellett küzdeniük. 
Míg az én lelkem az otthon megszokott nyugal-
ma után sír, az ő életükben a mindennapok bé-
kéje és a biztonságérzet helyett folytonos rette-
gés uralkodott.
Bibó István szavaival élve: „A szabadság ott 
kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”
Sajnos gyakran csak akkor ismerjük fel a leg-
fontosabb dolgokat az életben, amikor már el-
veszítettük őket. Azt hiszem, a szabadság és ta-
lán maga az otthon fogalma is ezen dolgok kö-
zé tartoznak. Hiszen milyen gyakran panaszko-
dunk a rohanó hétköznapokban valójában je-
lentéktelen dolgok miatt ahelyett, hogy hálát 
adnánk azokért az apró csodákért, amelyek kö-
rülvesznek bennünket. A szeretteinkért; a talán 
észrevétlenül maradó lehetőségeinkért; a ter-

mészetesnek vélt, valójában viszont óriási ki-
váltságokért. Azért, hogy talán bizonyos hatá-
rokon belül, de mégiscsak szabadok vagyunk 
és a saját egyéni jövőnkkel kapcsolatos kéte-
lyeinket leszámítva, nem kell bizonytalanság-
ban, félelemben töltenünk mindennapjainkat. 
Ez nem volt mindig így.
A sztálinista terror elleni küzdelem a feloldott 
statisztikai adatok alapján több mint 2000 ártat-
lan magyar életet követelt, valamint közel 200 
ezer magyar kényszerült elhagyni hazáját.
Wass Albert szavait idézve: „Nézd ezt a fát. Lá-
tod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még 
a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben 
egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja 
el.(…) Aki pedig elmegy, nem viheti magával a 
gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész.”
Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Tisza-
szederkényiek!
Bárhol járjunk is a nagyvilágban, mindig gon-
doljunk szeretettel a gyökereinkre! Nagy áldo-
zatokra volt szükség az idők során ahhoz, hogy 
hazánkat ezekben az években is a hazánknak 
hívhassuk. Legyünk hálásak, amiért egy ilyen 
nyugodt, békés és gyönyörű országban és te-
lepülésen élhetünk, évtizedek messzeségének 
távlatából gondolva csak vissza a történelem 
nehéz időszakaira. 
És, bár sosem tudhatom, milyen rejtélyes utak-
ra sodor majd az élet, egészen biztos, ha Tisza-
újváros felé közeledem éppen, az egyetlen gon-
dolatom az lesz: Hazamegyek. És büszke va-
gyok rá, hogy ezt mondhatom.
Ahogy Szabó Magda írta: „Utazni gyönyörű, 
de élni csak az ember hazájában lehet igazán.”
Kákóczki Balázs történész a Nagy Imre szo-
bornál már előre „figyelmeztette” az ünnepség 
résztvevőit, hogy nem szokványos beszédet 
fognak hallani, hanem olyat, ami mentes a po-
litikától, mentes az éppen aktuális közhelyek-
től, vagy az ötvenhatos közhelyektől. Történel-
mi érdekességeket tartalmaz, történelmi ténye-
ken alapszik, egy picit tanít, egy picit oktat és 
talán egy picit elgondolkodásra késztet minket. 
Amikor készültem erre a fellépésre, sokáig 
gondolkoztam azon, hogy az adott téma mel-
lett mi lehetne beszédem fő vonulata - mondta 
Kákóczki Balázs. - Arra gondoltam, hogy meg 
kellene próbálnom párhuzamot vonni napjaink 
különleges helyzete, illetve az 1956-os időszak 
között. Mi másból indultam volna ki, mint a 
pandémiából. Abból a pandémiából, amely las-
san két éve határozza meg mindennapjainkat. 
Meghatározza valakinek a magánéletét, a mun-
káját, vagy éppen mindkettőt. A pandémia át-
alakította a szórakozási szokásokat, átalakítot-
ta az emberi kapcsolatokat. Ne feledjük el pél-
dául, hogy nagyon sok esemény elmaradt, nem 
csak városi vagy országos szinten, hanem ez 
az egész világra vonatkozik. A tavaly elmaradt 
labdarúgó Európa bajnokságot, vagy a tokiói 
olimpiát idén rendezték meg. 
És pont a tokiói olimpia kapcsán ütött szöget a 
fejemben, hogy bizony igen különleges körül-
mények között, két véres nemzetközi konflik-
tus árnyékában rendezték meg az 1956-os mel-
bourne-i olimpiát. Az egyik a szuezi válság, a 
másik a magyarországi forradalom és szabad-
ságharc. Ahogy idén a tokiói olimpia szervező-
inek fejében, az akkori szervezők fejében is fel-
merült az, hogy az olimpiát el kellene halasz-
tani. Az adott körülmények között nem lenne 
jó megtartani, viszont mindkét esetben győzött 
a józan ész, az olimpia megrendezése mellett 
döntöttek. Magyar szempontból mindenkép-
pen szerencsés döntés született, hiszen mindkét 
olimpia sikeres olimpia volt Magyarország szá-
mára. ’56-ban azonban nem így indult. (...) Ma-
gyar szempontból igen különleges és emléke-
zetes olimpia volt a melbourne-i. Az elvárások 
óriásiak voltak, hiszen négy évvel korábban 
Helsinkiben tizenhat aranyéremmel az érem-
táblázat 3. helyén végeztünk a két nagyhata-
lom mögött, és ez mindmáig a magyar olimpi-
ai sporttörténet legnagyobb dicsőségének szá-
mít. Azonban négy évvel később ötvenhatban 
már más szelek fújtak, megváltozott a politikai 
helyzet, és ez jelentős befolyással volt sporto-
lóink lelki állapotára. A magyar delegáció fel-
fokozott hangulatban utazott ki Melbourne-be. 
Már maga kiutazás is elég kalandosra sikerült, 

ugyanis az a két francia repülőgép, amellyel 
szállította volna a magyar delegációt Ferihegy-
ről, nem szállhatott le a repülőtéren, mert Fe-
rihegyet ekkor már körbevették a szovjet tan-
kok. Sportolóinkat elbúcsúztatták a Margitszi-
geti Nagyszállóból október 30-án és mivel bo-
rult az eredeti utazási terv, a magyar delegáció 
sanyarú körülmények között először busszal, 
majd pedig vonattal jutott el Prágába, ahol már 
felvehette őket az a két francia gép, amely az-
tán a fél világ megkerülésével juttatta el őket 
Melbourne-be. 
November 5-én Prágában jutott a magyar de-
legáció tudomására a második szovjet invá-
zió híre. Ez az a pillanat, amikor a szovjet tan-
kok parancsot kaptak a magyar forradalom el-
tiprására. E hírek hallatára a magyar delegáció 
meghasonlott állapotba került. Többen vissza 
akartak fordulni, azonban sportolóinknak ez 
plusz motivációt adott, még nagyobb bizonyí-
tási vágy lett rajtuk úrrá, ezért végül a delegá-
ció a továbbutazás mellett döntött. A delegáció 
két csapatban, november 10-én és 11-én érke-
zett meg Melbourne-be. A kint élő ausztráliai 
magyarok fekete karszalaggal fogadták a ma-
gyar versenyzőket. Félreértés ne essék, ezt egy-
fajta pozitív szolidaritásnak lehet tekinteni, hi-
szen mindenki tökéletesen tisztában volt azzal, 
hogy Magyarországon mi zajlik. És ha már a 
szimbólumoknál járunk, megjelent egy másik 
is, az olimpiai faluban, ahol a magyarokat el-
szállásolták, a gyűlölt sarló-kalapácsos zászló 
helyett a Kossuth címerrel ellátott zászlót húz-
ták fel. Az olimpia ideje alatt mindvégig óriási 
közönség- és médiaérdeklődés övezte a magyar 
delegációt. Óriási ováció vette kezdetét, ami-
kor egy magyarért lehetett szorítani, szurkolni, 
és még nagyobb ováció volt akkor, amikor ma-
gyar éremért lehetett szorítani. (…) 

Természetesen az adott körülmények között 
nem lehetett az az elvárás, hogy a magyar de-
legáció megismételje négy évvel korábbi telje-
sítményét. Azonban az éremtáblázaton elért 4. 
hely önmagáért beszél a két nagyhatalom, illet-
ve Ausztrália mögött. 9 aranyérem, 10 ezüsté-
rem és 7 bronzérem lett a magyaroknak a ter-
mése. Ezek közül is ki kell emelnünk a tor-
nász Keleti Ágnes 4 aranyérmét, ebből hármat 

egyéniben szerzett, és az ökölvívó Papp Lász-
ló 3. aranyérmét. Ő zsinórban a harmadik olim-
piáján szerzett aranyérmet London és Helsin-
ki után Melbourne-ben is. És ez a modernko-
ri olimpiák történetében az első ilyen alkalom 
volt. Ahogy Helsinkiben úgy Melbourne-ben is 
legendák születtek. Az a legenda is igaz, ami 
melbourne-i vérfürdő néven vonult be a tör-
ténelemkönyvekbe. Amikor a szovjet vízilab-
da-válogatott összecsapott a magyar válogatot-
tal, az egyik szovjet lekönyökölte az egyik ma-
gyar játékost, Zádor Ervint, akinek felrepedt a 
szemöldöke. Ömlött a vér, amely látványosan 
megfestette a vizet, illetve a kapu előtti terüle-
tet. Ez óriási pfujolást váltott ki a közönségből, 
amely mindvégig a magyaroknak szurkolt. A 
mi játékosunkban volt akkora csibészség, hogy 
a tribün előtt szálljon ki a medencéből, így elsé-
tálhatott a közönség előtt, amely láthatta, hogy 
íme, a szovjetek nem csak szárazföldön, ag-
resszívek, illetve agresszorok, hanem a vízben 
is. A közönségnek sem kellett több, szabályos 
lincshangulat alakult ki, ledöntötték a kordont 
és megindultak a medencéből már menekülő 
szovjet játékosok felé, akiket végül csak a biz-
tonsági emberek tudtak kimenekíteni a az uszo-
dából. A magyarokat pedig hősként ünnepelték. 
A mérkőzést egyébként a rendes játékidő letel-
te előtt 3 perccel beszüntették, ekkorra már 4-0 
vezettünk, tehát az eredmény nem lehetett két-
séges. Másnap a jugoszlávok legyőzésével meg 
is szereztük az olimpiai aranyat. Nem szabad 
elfelejtenünk azt, hogy ezek az eredmények 
olyan körülmények között születtek, hogy ott-
honról mindvégig foszlányhírek érkeztek. Lé-
nyegében senki nem tudott semmit. Mindenki 
aggódott a hazáért, a családjáért, a szeretteiért. 
(…) Nem volt meglepő, hogy az olimpia vége 
felé a legjobb magyar sportolókat jobbnál jobb 
ajánlatokkal halmozták el a nyugati klubok, és 
nem volt meglepő az sem, hogy a százhetven-
két tagú magyar delegációból negyvenkilencen 
nem tértek haza. Azok, akik hazatértek, decem-
ber 20-án landoltak Budapesten, amely ekkor 
már síri hangulatot árasztott. Egy szerény de-
legáció fogadta a magyar küldöttséget és egy 
még szerényebb fogadásra volt a Margitszigeti 
Nagyszállóban. Senki sem örült, senki sem ün-
nepelt, mindenki aggódott az ország sorsáért.
Beszédem végeztével szeretnék feltenni egy 
kérdést, ami akkor fogalmazódott meg ben-
nem, amikor készültem erre a fellépésre. A kér-
dést nem fogom megválaszolni. Így hangzik: 
miért akkor sikeres számunkra egy nyári olim-
pia, amikor odahaza valamilyen komoly szét-
húzás, vagy feszültség van?
Az ünnepségek végén az önkormányzat, az in-
tézmények, a gazdasági társaságok, a pártok, 
szervezetek képviselői helyezték el az emléke-
zés koszorúit, virágait, mécseseit a Hősi emlék-
műnél, illetve a Nagy Imre szobornál. A Fidesz 
helyi szervezete egyik helyszínen sem képvi-
seltette magát.
A megemlékezéseken az Eötvös Diákszínpad 
és a Club ’96 Fiatalok Egyesületének tagjai ad-
tak ünnepi műsort, a koszorúzási ceremóniákon 
a Pántlika Néptáncegyüttes fiataljai működtek 
közre.

F.L.
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Gyivák Bálint és Bélteczki Balázs adott ünnepi műsort a Hősi emlékműnél.

Kelemen Alíz

Dr. Kákóczki Balázs



Évtizedeken át Tiszaújvárost szolgálták
Nyugállományba vonulása alkalmából 
újabb négy személy vehette át a képviselő-
testület által adományozott Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj kitüntetést. 

PRÁGAINÉ SÓVÁRI ANIKÓ 
általános iskolai tanár

1981-ben az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főis-
kolán szerzett magyar-orosz szakos általános 
iskolai tanári végzettséget, majd 1995-ben az 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán an-
gol szakos nyelvtanári diplomát. 
Tanári pályáját az akkori leninvárosi 4. sz. Álta-
lános Iskolában kezdte, ezt követően az Arany 
János, majd a Tiszaújvárosi Szent István Kato-
likus Általános Iskolában dolgozott.
Szakmai munkáját magas színvonalon végezte, 
állandó tanulás, önképzés jellemezte. Arra tö-
rekedett, hogy elsajátítsa a korszerű szaktárgyi, 
módszertani ismereteket, lépést tartson a gye-
rekek modern világával. Lelkiismeretes, pon-
tos nevelő-oktató tevékenységének köszönhe-
tően tanítványai biztos alapokkal és kötelesség-
tudó hozzáállással léptek középfokú iskolákba. 
Elhivatottsága, gyermektisztelő és -szerető te-
vékenysége kitartó következetességgel páro-
sult. Oktató-nevelő munkájának elismerése-
ként 1990-ben Miniszteri Dicséretben része-
sült. A tehetséggondozást a pedagógusi mun-
ka kiemelkedő területének tartotta. Nagy lelke-
sedéssel készítette fel tanítványait a különbö-
ző versenyekre angol és magyar nyelvből, szép 
eredményeket elérve megyei és országos szin-
ten is. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyi-
tott. A tanulókkal, szülőkkel és a kollégáival is 
közvetlen, korrekt, kiegyensúlyozott viszonyt 
alakított ki. 
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros 
képviselő-testülete 2016-ban „Tiszaújváros 
Közneveléséért” évi díj kitüntetéssel ismerte el. 
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy év-
tizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhiva-
tottsága, gyermekközpontú szakmai tevékeny-
sége, emberi, pedagógusi helytállása elismeré-
seként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitün-
tetésben részesült. 

KÁKÓCZKI ZOLTÁN JÁNOSNÉ
általános iskolai tanító

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1981-ben 
szerezte tanítói diplomáját testnevelés-könyv-
tár szakkollégiummal. Évekig kistérségi mun-
kaközösség-vezetőként és tanítói munkaközös-
ség-vezetőként tevékenykedett. 
Pedagógusi munkájára alaposság, felelősség-
teljes hozzáállás, áldozatkészség volt jellem-
ző. Szervezője volt tanulmányi versenyeknek, 
rendezvényeknek. Mindig igyekezett megfele-
lő szakmai segítséget nyújtani kollégáinak. Ezt 
a feladatát is hallatlan energiával, nagy odaa-
dással végezte. 

Közel 20 éven keresztül szervezte iskolája tan-
könyvellátását, melyet mindig nagy odafigye-
léssel, precizitással látott el. A tanítás mellett 
több évig vezette az iskola könyvtárát.
Kiemelkedő tanítói munkájára jellemző az em-
berséges, megértő, segítőkész hozzáállás, gyer-
mekszeretet. A munkához szükséges fegyelmet 
motiválással, az érdeklődés felkeltésével érte 
el. A gyermekközpontú iskola, nevelés, tanítás 
híve. Fontosnak tartja a tanulók személyiségé-
nek fejlesztését, az egyéni bánásmód érvénye-
sülését. A tanulókkal, a szülőkkel és a kollégái-
val kialakított kapcsolata példaértékű. 
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy év-
tizedes kimagasló szakmai munkája, kiemelke-
dő szakmaszeretete, példamutató helytállása, 
a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsé-
ge elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.

SÁNDORNÉ SZABÓ KATALIN
kölcsönző könyvtáros

Közel 40 éve, 1982-től dolgozott a városi 
könyvtárban. Ez idő alatt feldolgozó könyv-
táros, tájékoztató könyvtáros, olvasószolgála-
ti kölcsönző könyvtáros feladatokat látott el. 
Munkáját minden feladatkörben magas színvo-
nalon, nagy precizitással végezte.
Kölcsönző könyvtárosként az olvasók beirat-
kozását, a könyvek és egyéb dokumentumok 
kölcsönzését, visszavételét intézte, az ő felada-

ta volt a könyvtárközi kölcsönzések teljes kö-
rű lebonyolítása, valamint az integrált könyv-
tári rendszerben tárolt adatok karbantartása, ki-
egészítése. 
Munkája során teljes körű információt nyúj-
tott a könyvtári szolgáltatásokra vonatkozóan. 
Jól ismerte a látogatók olvasási szokásait, sze-
mélyre szabott témafigyeléssel és személyes 
olvasmányélményei alapján ajánlott könyve-
ket, kiadványokat számukra. Segítőkészségé-
nek, empátiájának köszönhetően a könyvtár-
használók szívesen fordultak hozzá kérdéseik-
kel és kértek tőle tanácsot.
Szívesen és eredményesen foglalkozott az új 
kollégák betanításával. Tevékenyen részt vett 
továbbképzéseken, tanfolyamokon, szakmai 
rendezvényeken. Kreatív gondolkodásával, 
ügyességével számos könyvtári szolgáltatás, 
rendezvény megújulását és eredményességét 
segítette elő. Munkaszeretete és elhivatottsá-
ga minden kollégája számára példaértékű.
Kiváló szakmai munkáját Tiszaújváros képvi-
selő-testülete 2007-ben Tiszaújváros Közmű-
velődéséért évi díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros közművelődésében végzett közel 
négy évtizedes eredményes szakmai munkája, 
az olvasás és könyvkölcsönzés megszeretteté-
sében, a könyvtári szolgáltatások megismerte-
tésében és igénybevételének teljes körű kiszol-
gálásában szerzett érdemei elismeréseként „Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült. 

BODÓ ZSUZSANNA
konyhai kisegítő

Közalkalmazotti jogviszonya 1996. szeptem-
ber 1-jén kezdődött a jelenlegi Tündérkert óvo-
da konyháján konyhalány munkakörben. 2008. 
július 1-jétől a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ megalakulását követően is ebben 
a munkakörben tevékenykedett.
Feladata volt a szakács útmutatásai szerint el-
látni a konyhai kisegítői teendőket. Ez vonat-
kozott a nyersanyagok szakszerű előkészítésé-
re, az ételkészítésre, a takarításra és a fertőtle-
nítésre.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen és pontosan végezte. Felette-
sei bármikor számíthattak munkájára, legyen 
szó rendkívüli feladatról, munkaidőn túli elfog-
laltságról. Más intézményben történő feladatel-
látás esetén is lehetett számítani a segítőkészsé-
gére, megbízható munkavégzésére.
Munkájában következetes, rendszerető, hatá-
rozott egyéniség. Magatartásával elősegítette 
az intézményi feladatok mindennapi zavarta-
lan ellátását.
Tiszaújváros közétkeztetésében végzett két és 
fél évtizedes kiemelkedő munkavégzése, szak-
maszeretete, elhivatottsága és emberi helytállá-
sa elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.

Közszemlén a közösségek kitüntetése
Augusztus 20-a alkalmából Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült a koro-
navírus-járvány elleni tiszaújvárosi védeke-
zésben résztvevő önkormányzati munkavál-
lalók közössége. Az elismerést a napokban 
helyezték el a Polgármesteri Hivatalban.

A koronavírus-járvány különösen nehéz fizi-
kai és pszichikai megterhelés elé állította az ön-
kormányzati intézmények, a Polgármesteri Hi-
vatal és a gazdasági társaságok munkavállaló-
it, különösen a rendelőintézet és a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ dolgozóit. A 
járványügyi előírások szigorú betartása, a co-
vid-betegek és gondozottak elkülönítésének, a 
védőoltások beadásának megszervezése, oltó-
pont kialakítása a napi feladatok mellett jelen-
tős többletmunkavégzéssel járt, amelyet a la-
kosság egészségének megóvása érdekében tel-
jesítettek.
A koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet 
ideje alatt változott a szociális étkeztetés mód-
ja. A járvány harmadik hulláma alatt a szociális 

étkeztetés lebonyolítása csak ételhordóban tör-
ténő kiszállítással történhetett. A nagy mennyi-
ségű étel kiadagolása és a napi több mint 600 
adag időben történő kiszállítása embert próbá-
ló feladat volt, melyben részt vettek az önkor-
mányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal 
és a gazdasági társaságok dolgozói is.
A pandémiás helyzet alatt a település érdeké-
ben végzett áldozatos munkája és emberi helyt-
állása elismeréseként a koronavírus-járvány el-
leni tiszaújvárosi védekezésben résztvevő Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ, a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 
a TiszaSzolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi Sport 
Park Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal munkavállalói közössége Szent Ist-
ván Emlékérem kitüntetésben részesült.
A kitüntetést dr. Fülöp György polgármester 
és dr. Juhos Szabolcs a napokban helyezte el a 
Polgármesteri Hivatal tisztségviselői folyosó-
ján lévő vitrinben.           F.L.
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Folyamatosan 
érkezik a támogatás

Egyes előrejelzések szerint az idei karácsony jóval többe fog 
kerülni a tavalyinál. Bizonyos műszaki árucikkekből már 
most hiány van, hiszen a globális chip-hiány nem csak az 
autógyártást érinti, hanem az elektronikai ipart is. Így aki 
elektronikai kütyüt szeretne a fa alá, annak mélyen a zsebé-
be kell majd nyúlna. Segítség azonban most is érkezik. Idén 
is kétféle támogatást igényelhetnek a rászoruló tiszaújváro-
siak az önkormányzattól. 

- Minden drága és egyre drágább, így nagyon jól jön az év végi 
segítség - mondta egy, a piacon nézelődő idősebb néni. - Tessék 
megnézni, csak néhány dolgot vásároltam mégis több ezer forin-
tot fizettem, pedig nincs benne semmi olyan, ami luxus. Én min-
den évben szoktam kérni az év végi támogatást, jól jön az ilyen-
kor. Az anyagi segítséget most is jövedelemhatárhoz köti az ön-
kormányzat. Az egyszeri év végi támogatás jogosultsági értékha-
tárhoz kötött, ami azt jelenti, hogy azok a szociálisan rászoruló 
személyek jogosultak akiknek, egyedülállók esetében a 159.600 
forintot, a családban élők esetében pedig a 131.100 forintot nem 
haladja meg az egy főre eső havi jövedelme. A támogatás összege 
egyedülállók esetében 20 ezer forint, családok esetén pedig jogo-
sultanként 17 ezer forint.
 A gyermekes családok  év végi támogatását azok a tiszaújváro-
si szociálisan rászoruló kiskorú gyereket nevelők kérhetik, akik-
nél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 128.250 forin-
tot. Egy gyerek esetén 22 ezer, két kiskorú esetén 33 ezer, három 
vagy több kiskorú esetén pedig  44 ezer forint jár a családoknak.     
- A jogosultsági feltételekben történt egy enyhébb módosítás a ta-
valyi évhez képest - tudtuk meg dr. Hudák Adrienntől, az Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály osztályvezető-helyet-
tesétől. -  Tavaly azok voltak jogosultak rá, akik a kérelem benyúj-
tásának idejét megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkeztek. Ez mind a két ellátás esetébe így 
volt. Az egy éves feltétel idén kikerült, és annyi maradt a rende-
letben, hogy tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyen kell él-
nie a kérelmezőnek.   
Lapzártánkig a gyermekes családok támogatására 160 kérelem ér-
kezett, az egyszeri év végi támogatást pedig közel 800-an igényel-
ték. Az elbírálás folyamatos, ezért amennyiben nincs szükség hi-
ánypótlásra, folyamatosan érkezik a számlákra az anyagi segít-
ség.              ema

Ellenanyagszint-
vizsgálat

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben szeptember 22-étől 
végeznek SARS-CoV 19 IgG ellenanyagszint-vizsgálatot a ti-
szaújvárosi lakcímkártyával rendelkezőknek. A lehetősség-
gel egyre többen élnek.  

Hétfő délutánig 1 455 fő kért előjegyzési időpontot, aki közül 
eddig 439 fő kapta meg vizsgálati eredményét. Szeptemberben 
154, míg októberben 286 fő jelentkezett a mérésre. A szeptem-
ber 30-ai testületi döntést követően megugrott a 60 év felettiek 
ellátási igénye, hisz számukra a vizsgálat ingyenessé vált. Míg 
szeptemberben 66, addig októberben már több mint duplája, 131 
fő 60 év feletti tiszaújvárosi lakos élt az ingyenes ellenanyag-
szint-méréssel. Ez összesen 197 fő. A 60 év alatti érdeklődők 
száma szintén emelkedett. Míg szeptemberben 88-an, addig ok-
tóberben 154-en jelentkeztek a vizsgálatra, ami összesen 242 fő. 
Ők önköltségi áron, 4 ezer forintért vehetik igénybe a szolgál-
tatást. A nagy érdeklődésre való tekintettel november 11-étől az 
addigi 10 perces előjegyzési időintervallumokat 5 perces időkö-
zökre állították át, így még több ember számára tudják majd biz-
tosítani az ellenanyagszint-mérést. Közel fele-fele arányban él-
nek a telefonos és  internetes előjegyzés lehetőségével a lako-
sok. A naponta átlagosan lefoglalt időpont 45-50. A vizsgálatok 
továbbra is szerda, csütörtök és pénteki napokon vannak. Szer-
dán és csütörtökön 11-től 17-ig, pénteken pedig 10 órától 13 
óráig. Regisztrálni a rendelőintézet honlapján lehet, de a 06/70 
477-3205-as mobilszámon is tudnak időpontot foglalni. 

Orosz Kata

A koronavírus itt marad velünk
Az egészségügyi és szociális intézmé-
nyekben dolgozók számára is kötelező-
vé tették a Covid 19 elleni oltást. Nekik 
szeptember 30-án éjfélig kellett felven-
niük a vakcinát. E nélkül ugyanis ok-
tóber 1-jétől azonnali hatállyal elbo-
csátották őket munkahelyükről. Váro-
sunkban összesen kilenc személy kapta 
meg felmondólevelét. 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 
153 dolgozóból öten utasították vissza 
az oltást. Ez a létszám körülbelül 3%-a. 
Őket azonnali hatállyal elküldték a mun-
kahelyükről. Nagyné Kántor Judit, a ren-
delőintézet főigazgatója szerint, a jelent-
kező kevés, a túlóra viszont egyre több.

Üres státuszok és túlórák
- Az emberek nem egy szakmai terület-
ről mentek el. Volt köztük gyógymasszőr, 
pszichológus, laboros, és volt, aki a gaz-
dasági részlegen dolgozott. Az utánpót-
lás közel egy éve egyre nagyobb gondot 
okoz az egészségügyben, amit mi is ér-
zékelünk. A Covid megjelenése óta még 
nagyobb a terhelés az egészségügyi dol-
gozókon, mint eddig. Talán ez is az oka, 

hogy nagyon kevés a jelentkező. Úgy tu-
dom, nagyon sok pályaelhagyó volt az el-
múlt időszakban, de ez nálunk, a szakren-
delőben hál’ istennek komolyabban nem 
csapódott le. Bár így is várjuk a kollégá-
kat. Főleg a laborban lenne nagy szüksé-
günk utánpótlásra. Az álláshirdetéseink 
folyamatosak, de jelentkező kevés akad.
- A betegek ebből mit érzékelnek?
- Folyamatosan arra törekszünk, hogy a 
betegek ne érzékeljenek semmit a szak-
emberhiányból. Kollégáim folyamato-
san vállalják a túlórákat. A főnővér pedig 
próbál úgy logisztikázni, hogy minden te-
rületen ott legyen a megfelelő ismereta-
nyaggal rendelkező dolgozó. Most az el-
lenanyagszint-szűrés nagyobb terhet ró a 
laborra, de próbálunk mindent megolda-
ni.
- Öt embert kellett elbocsátani, mert 
nem vette fel az oltást. Volt visszatartó 
erő, vagy mindenki kiállt az igaza mel-
lett?
- Voltak, akik az utolsó pillanatig kivár-
tak. Ők reménykedtek benne, hogy hát-
ha megússzák. Hat fő végül felvette az 
oltást, mert szerette volna megtartani a 
munkahelyét. Öt ember viszont kitartott, 
nem oltatta magát. Így a jogszabály értel-
mében muszáj volt a szerződésüket fel-
bontani, nekem nem volt választási lehe-
tőségem, mint munkáltatónak egyértel-
műen elrendelték, hogy nem alkalmazha-
tom őket. 
- A számok napról napra nőnek. Vár-
ható komolyabb szigorítás a rendelő-
ben? 
- Az aktuális szabályozásokat kell követ-
nünk nekünk is. A kormányhivataltól ed-
dig nem kaptunk utasítást, hogy szigorí-
tani kellene. A maszkhasználat viszont to-
vábbra is kötelező az intézményben a dol-
gozók és a betegek számára egyaránt. A 
kollégák oltva vannak, ezáltal pedig a be-
tegek is nagyobb védettséget kapnak. Bí-
zom benne, hogy az új variáns nem ter-
jed majd rohamosan. A mostani delta ví-

rus alattomosabb, mint az előzőek. Hosz-
szabb a lappangási ideje, később jelent-
keznek a konkrét tünetek. Véleményem 
szerint fontos, hogy oltottak legyünk.
A szociális szférában a bentlakásos intéz-
ményben azoknak kötelező az oltás, akik 
egészségügyi tevékenységet látnak el. 
Akik gondozást végeznek, azok számá-
ra nem. A Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ Ezüsthíd Gondozóház és Idő-
sek Otthonából négy egészségügyi vég-
zettségű kollégát kellett elküldeni, mivel 

nem oltatták be magukat. Őket még nem 
sikerült teljesen pótolni. Két státusz üres, 
melyre továbbra is várják a jelentkezőket.                       
Jöhet a negyedik és az ötödik oltás is. 
A kötelező oltás nem csak a kórházakban, 
rendelőintézetekben vagy a mentősöknél 
volt kötelező, hanem a gyógyszertárak-
ban dolgozóknál is. Itt azonban jó az átol-
tottsági arány. Országos szinten a patikai 
dolgozók - gyógyszerészek, szakasszisz-
tensek, takarítók, biztonsági őrök - csu-
pán 1%-a nem élt az oltás lehetőségével.  

- Úgy gondolom, nagyon sok múlott 
azon, hogy a gyógyszertári vezető hogyan 
állt a dologhoz. Ha ő beoltatta magát, az 
alkalmazottak is azt érezhették, hogy ez 
egy járható út. Nálunk nem is volt kérdés, 
hogy oltakozunk. A patikánkban minden-
ki megkapta a Covid 19 elleni vakcinát - 
mondta Dr. Kovács-Szrogh Vivien, a pol-
gári Főnix Patika vezetője. - A vírus pe-
dig még korántsem tűnt el! Nemrég vol-
tam egy kongresszuson, ahol egy viroló-
gus azt mondta, hogy ebből a koronaví-
rusból 3427 féle van. Megcáfolta azt a 
hírt is, miszerint ez a vírus egy laborató-
riumból jött volna ki. Az eddigi kutatá-

sok alapján a járványt okozó vírusok el-
sősorban denevérektől származtak, akik 
egy hordozóállaton keresztül juttatták be 
a kórokozót az emberi szervezetbe. A Co-
vid 19 esetében ez a „hordozó” egy tob-
zoska volt, amit nagyon szeretnek Ázsiá-
ban fogyasztani. A virológus szerint nem 
csak a harmadik, hanem akár a negyedik, 
ötödik vagy hatodik oltásra is nagy szük-
ségünk lesz a jövőben. A vírus nem tűnik 
el teljesen az életünkből. Az influenzához 
hasonlóan itt marad velünk. Minél több-
ször oltatja be magát valaki, annál maga-
sabb védettséget fog kapni. Ezáltal a szer-
vezete is jobban tud majd védekezni a ví-
rus ellen - hangsúlyozta a szakgyógysze-
rész.

Kötelező lehet az oltás 
a kereskedelemben

Hazánkban egyelőre csak az egészség-
ügyi és szociális intézményekben tették 
kötelezővé az oltást. A jövőben azonban 
a kereskedelmi szektorokban sem kizárt. 
Olyan munkakörökben tennék kötelező-
vé a vakcinát, ahol a munkavállalók több 
emberrel érintkeznek. Ez főként a szállo-
dákban, éttermekben és tömegközlekedé-
si eszközökön dolgozókat érintené. 
- Reméljük idén már nem lesz teljes le-
zárás. A kamara szempontjából az egész-
ségen túl az a legfontosabb, hogy a gaz-
daság is rendben legyen. Véleményem 
szerint az oltás az egyetlen eszköz a ke-
zünkben, amivel védekezni tudunk - nyi-
latkozta lapunknak Bihall Tamás, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke. - Vannak straté-
giai ágazatok, amelyek nem állhatnak le. 
Ha a dolgozók fele megbetegszik, akkor 
komoly gondban lesznek a nagy vállala-

tok. Éppen ezért a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara javaslatot fogalmazott 
meg a Munka Törvénykönyve módosítá-
sára, amely azt tartalmazná, hogy lehető-
vé kell tenni a munkaadóknak, hogy kö-
telezővé tegyék a koronavírus elleni vé-
dőoltást a munkavállalóik számára. A me-
gyei kamarai tagok alapvetően üdvözöl-
ték a hírt. Konkrétan van olyan tiszaújvá-
rosi cég is, aki levelet írt a borsod megyei 
kamarának, hogy érjük el az oltás mielőb-
bi kötelezővé tételét több szektorban. Én 
azt gondolom, hogy ez az irány minden-
képpen helyes lenne - emelte ki Bihall Ta-
más. 
Arról, hogy a kereskedelmi szektorban 
pontosan mikortól lépne életbe az oltási 
kötelezettség, lapzártánkig nem kaptunk 
hírt. 
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A gyógyszertári dolgozóknál is kötelező az oltás.

„A kormányhivataltól eddig nem 
kaptunk utasítást, hogy szigorí-
tani kellene. A maszkhasználat 
viszont továbbra is kötelező az 
intézményben a dolgozók és a be-
tegek számára egyaránt.”

Nagyné Kántor Judit

„A vírus nem tűnik el teljesen az 
életünkből. Az influenzához ha-
sonlóan itt marad velünk.”

Dr. Kovács-Szrogh Vivien

Sokan regisztráltak a vizsgálatra.



Óvodából iskolába: menni, vagy maradni
Menjen a gyerek iskolába, vagy maradjon 
még egy évig óvodában? A legtöbb szülő 
számára sarkalatos kérdés ez, amikor gyer-
meke a hatéves korhoz közelít. Hiszen ha 
„érett”, nem érdemes visszatartani. A sike-
res iskolai tanulás viszont oly’ sok képesség 
egyenletes fejlettségét igényli… mi történik, 
ha túl nagy megterhelést jelent neki, ha nem 
bírja, akadozik még és végül lemarad, mert 
túl gyors számára a tempó? A 2020-as, beis-
kolázással kapcsolatos törvénymódosítás 
óta fokozódott a bizonytalanság a szülők 
körében, nemcsak a döntést, hanem az el-
járásrendet illetően is. Ezek feloldásában 
több módon próbál segítséget nyújtani a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye. 
Október 21-én egy szakmai nyílt napot tar-
tottak a témához kapcsolódóan.

- Eredetileg belső szakmai rendezvényt tervez-
tünk erre a napra, de a tanév eleji szűrővizsgá-
latok azt igazolták, hogy a tankötelezettséggel 
kapcsolatban vannak még bizonytalanságok a 
szülők, és olykor a pedagógusok körében is - 
mondta Tóthné Balogh Ágnes, a szakszolgálat 
tagintézmény-igazgatója. - Ezért járási szint-
re kiterjesztett nyílt napot szerveztünk, ahová 
meghívtuk az óvodák, általános iskolák, gyer-
mekvédelmi intézmények vezetőit, dolgozóit. 
Áttekintettük a tankötelezettség eljárásrendjé-
nek törvényi vonatkozásait, és az iskolaérettség 
témáját, lehetőség nyílt szakmai beszélgetésre 
a résztvevők között, illetve az érdeklődők be-
tekintést nyerhettek intézményünk tevékenysé-
geibe, működésébe is. 
- A közvéleményt meglehetősen megosztotta a 
törvényi változás, amely kimondja, a hatodik 
életévüket betöltött gyerekeknek meg kell kez-
deniük iskolai tanulmányaikat. Mi a teendő, 
ha a szülők mégis óvodában szeretnék tartani 
a gyereket?
- A törvény szerint azok a gyerekek, akik az 
adott év augusztus 31-éig betöltik a hatodik 
életévüket, tankötelessé válnak, és csak az 
Oktatási Hivatal döntése alapján maradhatnak 
további egy évig óvodai nevelésben. Ehhez a 
szülőnek egy kérelmet kell benyújtania, az Ok-
tatási Hivatal elektronikus felületén található 
adatlap kitöltésével. A kérelemben bármilyen 
releváns indok leírható, hogy a szülő milyen 
okból kérelmezi a gyermek felmentését, milyen 

körülmény, tény teszi indokolttá, hogy egy év-
vel később kezdje meg az iskolai tanulmánya-
it. A kérelemhez dokumentumokat is tanácsos 
csatolni, amelyek között szerepelhet óvodai 
jellemzés, gyermekorvosi, védőnői vélemény, 
a szakszolgálatunk által elvégzett szűrővizs-
gálatok véleményei, és a szülő által fontosnak 
tartott bármilyen más javaslat. Nagyon fontos, 
hogy a kérelmeket az Oktatási Hivatal kizárólag 
2022. január 1-jét követően fogadja be, 2022. 
január 18-ig. Erre az időintervallumra nagyon 
ügyeljenek a szülők, hiszen a határidőn kívül, 
vagy hiányosan kitöltött iratokat az Oktatási 
Hivatal nem fogadja be, azokat tárgytalannak 
nyilvánítja. Fontos továbbá, hogy a beadvány-
nak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy jogosult a kérelem be-
adására, vagyis a másik szülő hozzájárulásával 
jár el, vagy a szülői felügyeleti jogot egyedül 
gyakorolja. 
- Kitől kérhet segítséget az a szülő, aki számára 
túl bonyolultnak tűnik ez a rendszer?
- Az óvodákhoz az előző két tanévben is bi-
zalommal fordulhattak a szülők, viszont a ké-
relem benyújtását csak ők kezdeményezhetik, 
a határidők betartása, a dokumentumok be-
szerzése az ő feladatuk és felelősségük. Akik 
szeretnék kérelmezni gyermekük számára az 
iskolakezdés alóli felmentést, azoknak azt ja-
vaslom, hogy már most kezdjék el a dokumen-
tumok összegyűjtését, hogy ne az utolsó pilla-
natban kelljen kapkodniuk. Ha felmerül, hogy 
a gyermek esetleg beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzd, az óvoda a szülő 
beleegyezésével kérheti szakszolgálatunktól a 
vizsgálatot még novemberben, hisz a BTMN 
diagnózist tartalmazó szakértői véleményen 
javasolhatjuk a későbbi iskolakezdést. Szeret-
ném megjegyezni, az óvodákkal is egyeztettük, 
hogy a BTMN vizsgálatot csak valóban indo-
kolt esetben lehet kérni, a pedagógiai szakszol-
gálat szűréseket végző szakembereinek javas-
latát is figyelembe véve.
- Térjünk vissza az Oktatási Hivatalhoz leadott 
kérelmekre. Hogyan, és mennyi idő alatt szüle-
tik döntés a gyerek iskolakezdését illetően?
- Két lehetséges út van: a hivatal elegendőnek 
tartja a kérelemhez csatolt dokumentumokat, 
és ennek alapján dönt, vagy a területileg il-
letékes pedagógiai szakszolgálattól hatósági 
iskolaérettségi vizsgálat lefolytatását kéri, és 
ennek eredménye szerint hozza meg döntését. 
A hivatalnak 60 nap áll rendelkezésre a döntés 
meghozatalára. 
- Említette a szakszolgálat által végzett tanév 
eleji szűrővizsgálatokat, amelyek eredménye 
alapján felmerült, hogy több információra van 
szükségük az érintett szülőknek, pedagógusok-
nak. Mire hívták fel a figyelmet ezek a szűrések?
- Két szűrővizsgálatot végzünk az ötödik életé-
vüket betöltött gyermekek körében. A logopé-
diai szűrés kötelező, hiszen törvény írja elő, a 
tanulási képességek szűrése a szülő kérésére és 
beleegyezésével történik. Ezek eredményeként 
kapunk egy képet a gyermek beszédéről, nyelvi 
készségeiről, mozgásos és egyéb képességeiről. 
A szűréseket végző kollégákkal azt tapasztal-
tuk, hogy rendkívül nagy különbségek vannak 
a gyermekek között, de egyes gyermekeknél a 

képességterületek között is. Az iskolaérettség 
nem azt jelenti, hogy a gyermeknek minden 
területen tökéletesnek kell lennie, de az fon-
tos, hogy a különféle területeken ne legyenek 
extrém lemaradások. Gyakori jelenség, hogy 
a gyerekek egy bizonyos képességben nagyon 
jók, másban viszont nem érik el a minimumot. 
Ebben a tanévben azt vettük észre, hogy átlag-
ban alacsonyabb teljesítmények születtek, több 
olyan, az iskolai tanuláshoz nélkülözhetetlen 
képességterület van, amely nem éri el a meg-
felelő szintet.
- Mi lehet ennek az oka? 
- Minden bizonnyal befolyásolta a kialakult 
helyzetet a pandémia, az oktatási intézmények 
bezárása. Nyilván a szülők otthon is próbáltak 
mindent megtenni, az óvodák igyekeztek digi-
tálisan segíteni a gyermekek foglalkoztatását, 
de lehetetlen otthon ugyanazokat a hatásokat 
biztosítani a gyerek számára, mint az óvodában. 
Ebben az életkorban is nagyon fontos a kortárs 
közösség, amely a szociális érettség fejlődését 
segíti, és ne felejtsük el, hogy az iskolaérettség-
nek szociális kritériumai is vannak. A szűrések 
befejeztével minden szülőt tájékoztattunk az 
eredményekről, és e beszélgetések során is azt 
tapasztaltuk, hogy sok a bizonytalanság a gyer-
mekek iskolakezdését illetően.
A szakmai nap egyik előadója Juhász Béláné 
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, tanító 
tantárgygondozó szaktanácsadó volt, aki az 
óvoda és iskola közötti átmenet aktuális kérdé-
seiről beszélt a résztvevőknek. 
- Mi mindenre figyeljen a szülő, ha a gyermeke 
iskolaérettségét kell megítélnie?
- Lehetetlen röviden összefoglalni, hiszen az 
iskolaérettség sok-sok képesség egyenletes, 
harmonikus fejlettségét igényli. Ha belegon-
dolunk, hogy csak az olvasás elsajátításához 
mennyi minden kell: ismerje fel a betűket, 
tudjon hozzájuk tisztán képzett hangot ren-
delni, képes legyen hangokat összevonni, le-
gyen megfelelő szókincse és tudja értelmez-
ni a ragokat, toldalékokat, névutókat, hogy 
megértse, amit olvas, balról jobbra, megfelelő 
sorrendben észlelje a betűket, és még hosszan 
folytathatnám, pedig csak az olvasás alapjai-
ról beszélünk. Így érthető, miért fontos, hogy 
egy iskolába lépő gyermek megfelelő vizuális 
és akusztikus észleléssel, téri tájékozódással, 
szeriális észleléssel, beszéd- és nyelvi készség-
gel rendelkezzen, és még nem is beszéltünk az 
emlékezetről, a figyelemről, vagy akár az önál-
lóságról. Azt javaslom, a szűrések eredménye 
mellett támaszkodjanak a szülők az óvoda-
pedagógusok véleményére, hiszen ők látják, 
hogyan viselkedik, hogyan teljesít a gyermek 
csoportos helyzetben, a mindennapokban. Ez 
sokszor eltérhet attól, amit a szülő otthon, két-
személyes helyzetben tapasztal. Egyéni bánás-
móddal, a gyerekre irányuló kizárólagos figye-
lemmel minden feladatmegoldás lehet sikeres, 
de egy 20-25 fős iskolai osztályban az egyéni 
bánásmód érvényesítése nagyon nehéz.
- Gyakran elhangzik a mindennapokban, hogy 
a mai gyerekek nagyon okosak. Mégsem ez a 
helyzet?
- Az iskolaérettség alatt nem az okosságot ért-
jük, ezt nagyon fontos leszögezni. A gyereke-

ket teljesen más hatások érik, mint akár egy-
két évtizeddel ezelőtt. Az őket ért ingerekben 
is megjelentek az elektronikus és digitális ha-
tások, és ez adott esetben oda vezethet, hogy 
a gyereknek átlagon felüli ismeretei vannak 
egy-egy témával kapcsolatban, de - hogy egy 
jellemző példát mondjak - a ceruzát sehogyan 
sem sikerül megfognia. Vagy az értelmi ké-
pességei kiválóak, de képtelen az együttmű-
ködésre, nem tud szabályokat követni, vagy a 
figyelmét összpontosítani és megtartani, pedig 
figyelem nélkül elképzelhetetlen a hatékony 
tanulási folyamat. A gyerekek képességstruk-
túrája sokszor nagyon kiegyenlítetlen, és ez 
az iskolában problémákhoz vezethet. Azoknak 
a gyerekeknek, akiknek a szűrővizsgálatok 
alapján bizonyos képességeiben elmaradást, 
éretlenséget, bizonytalanságot tapasztalunk, 
felajánljuk segítségünket fejlesztő terápia vagy 
logopédiai terápia formájában, ezzel is hozzá-
járulva az óvoda és iskola közötti átmenet zök-
kenőmentességéhez.
- Az előadásában érintette azt is, miért éppen a 
hatéves kor az iskolakezdés időszaka.
- Ebben az időszakban markáns érési változá-
sok történnek a gyermek fejlődésében. Ideális 
esetben ekkorra az idegrendszer olyan fejlett-
ségi szintre jut, amely lehetővé teszi, hogy 
kialakuljon a szabálykövetés, motiválhatóság, 
kellő feladattudat, a csoportos oktatásra való 
alkalmasság. Változások történnek a testal-
katban, az érzelmi szabályozásban, a gátlási 
folyamatok felgyorsulnak, például kialakul a 
gyermek beszédfegyelme. A gyerekek elkezde-
nek érdeklődni a tanulás iránt. Természetesen a 
gyermekek érési folyamata nem köthető feltét-
lenül életkorhoz, épp ezért van jelentősége az 
iskolaérettség megfelelő megítélésének. 
- Kérhetnek-e a szülők a szakszolgálattól is-
kolaérettségi vizsgálatot, ha bizonytalanok a 
gyermek képességeinek megítélésében?
- Nem, a köznevelési törvény módosításának 
értelmében iskolaérettségi vizsgálatot már csak 
az Oktatási Hivatal felkérésére végezhetünk. 
A tanév eleji szűrések körvonalazzák a gyere-
kek képességeit, az óvodapedagógusok minden 
bizonnyal a gyerek szociális fejlettségéről is 
nagyon hasznos információkat tudnak adni. 
A szülők saját tapasztalataikat ezekkel a véle-
ményekkel kiegészítve tudnak dönteni arról, 
kérelmezik-e, hogy a hatéves gyermekük még 
óvodában maradhasson, vagy a következő tan-
évben megkezdik az iskolát. 
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Belső szakmai rendezvény helyet járási szintű nyílt napot tartottak. 

Sok a bizonytalanság a gyerekek iskolakezdését illetően. 

„... a kérelmeket az Oktatási Hivatal 
kizárólag 2022. január 1-jét köve-
tően fogadja be, 2022. január 18-ig. 
Erre az időintervallumra nagyon 
ügyeljenek a szülők, hiszen a hatá-
ridőn kívül, vagy hiányosan kitöltött 
iratokat az Oktatási Hivatal nem fo-
gadja be,...”

Tóthné Balogh Ágnes 

„... a szűrések eredménye mellett tá-
maszkodjanak a szülők az óvoda-
pedagógusok véleményére, hiszen ők 
látják, hogyan viselkedik, hogyan tel-
jesít a gyermek csoportos helyzetben, 
a mindennapokban.”

Tóth Béláné



Gravitációról, klímaváltozásról mindenkinek
Tegnap éjjel háromkor kipattant a szemem. 
Hosszú percekig forgolódtam az ágyban, mi-
előtt elindultam a konyhába egy bögre me-
leg tejért. Nem kapcsoltam villanyt, legalább 
a többiek hadd aludjanak! Félúton egyszer 
csak megbotlottam Mézes cicában, aki fe-
kete, mint az ördög. El kellett esnem ahhoz, 
hogy észrevegyem. Felocsúdva az első döb-
benetből, azonnal Szutor István amatőr csil-
lagász szavai jutottak eszembe: „Ez a gravi-
tációnak is köszönhető.” A Szederkényi Csil-
lagász Klub vezetőjével mindannyiunk élte-
tőjéről, a gravitációról beszélgettem.

- Hogyan járult hozzá a gravitáció a földi 
élet kialakulásához?
- A világmindenség kialakulása az úgyneve-
zett Ősrobbanás következményeként jött létre, 
amelyben központi szerepet játszott a gravitá-
ció. Ha a „Nagy Bummot” követően a gravitá-
ció néhány százalékkal kisebb lett volna, akkor 
a gáz- és porfelhők nem tudtak volna csillagok-
ká sűrűsödni. Ha pedig nincsenek csillagok, 
földi élet sem létezhet. Néhány százalékkal na-
gyobb gravitáció esetén ugyancsak nem kelet-
keztek volna csillagok, az univerzum ismét ösz-
szehúzódott volna, és újabb ősrobbanás követ-
kezett volna be. A csillagoknak sok-sok gene-
rációja van. Az elsők már rég nincsenek meg, 
azok az úgynevezett „szupernóva-robbanás” 
eredményeként szétszóródtak a világűrben. A 
szupernóva-robbanás során alakulnak ki a vas-
nál nehezebb elemek, amelyek szintén szüksé-
gesek az élethez. Ezekből az anyagokból állt 
össze a későbbi generációkban például a Nap 
és a Naprendszer, amelyek megteremtették a 
földi lét alapjait.
- Két neves tudós kutatási eredményein ke-
resztül magyarázta el a gravitáció mibenlé-
tét ma délután. Kik voltak ők, és mire jöt-
tek rá?
- Sir Isaac Newton és Albert Einstein. New-
ton alkotta meg az abszolút tér és idő fogalmát. 
Úgy képzelte el a világot, hogy a tér és idő ab-
szolút, tehát nem változik. Egy másodperc a vi-
lág minden részén egy másodperc. Hogy ez így 
van, az nem más, mint a világegyetem alap-
tulajdonsága. Erre építve Newton egészen jól 
meg tudta valósítani a fizikáját, a Földön na-
gyon jól működött az ő törvénye szerint megal-
kotott fizika, eszünkbe nem jutott volna, hogy 
vannak hiányosságai. Aztán csillagászati meg-
figyelések alapján derült ki, hogy nem egészen 
jól működik ez a newtoni, égi mechanika, mert 
vannak megmagyarázhatatlan jelenségek. Pél-
dául a Merkúr bolygó pályája. A newtoni me-
chanikával nem lehet kiszámítani, hogy a Mer-
kúr egy adott pillanatban hol lesz. Einstein eze-
ket átgondolva alkotta meg két relativitáselmé-
letét, amelyekkel kimutatta, hogy nem létezik 
például gravitációs erő, hanem a tér idomul és 
görbül hozzá a tömeghez. Einstein arra jött rá, 
hogy sem a tér, sem az idő nem állandó, hanem 
együttesen alakítják a téridőt, azaz a negye-
dik dimenziót. Mondok egy példát: tegyük fel, 
hogy iszonyú sebességgel elutazik 4,2 fényév-
nyi távolságra, a legközelebbi csillagig. Egy G 

gyorsulással három év alatt odaérhet, mert a tér 
és az idő úgy torzult, hogy ennyi időbe belefér. 
Viszont akik itt maradnak a Földön, ők hat évet 
öregszenek. Az idő múlása sebességfüggő. Ha 
szélsőséges példát veszek, és a galaxis szélé-
re akar elutazni, meg tudja tenni ezt az utat egy 
emberöltő alatt. Tehát belefér egy ember életé-
be, hogy elmegy a Tejút szélére, meg visszajön. 
De a Földön addig már százezer évek telnek el, 
nem biztos, hogy életet talál itt, mire visszaér.
- Olvastam egy mulatságos mondatot a ki-
vetítőn, miszerint: „Az, hogy milyen hosszú 
egy perc, attól függ, hogy a WC- ajtó melyik 
oldalán vagy.
- Ez nem a gravitáción meg a helyiségen mú-
lik, hanem csupán pszichológiai kérdés. Ha va-
lamit nagyon vár, és szeretné, ha máris eljönne, 
az nagyon hosszú időnek tűnik. Ha valami na-
gyon jó dologban van része, az gyorsan elröp-
pen. Newtonnak igaza volt: azonos idő telik el 
mindkét esetben, csak másképp érzi.
- Összefüggésbe hozható a gravitáció nap-
jaink egyik legfontosabb témájával, a  klí-
maváltozással? Van szerepe a gravitációnak 
a globális felmelegedés előrehaladásában, 
vagy a katasztrófa elkerülése pusztán raj-
tunk, embereken múlik?
- Direkt kapcsolatot nem látok a gravitáció és 
a klímaváltozás között, a globális felmelege-
dés nagyrészt emberi tevékenységre vezethe-
tő vissza. Felhalmoztuk azokat a gázokat a lég-
körben - alapvetően a szén-dioxidot - amelyek 
üvegházhatással bírnak. Az üvegházhatás azt 
jelenti, hogy a szén-dioxid beengedi a földi lég-
körbe a meleget és az infravörös sugárzást, de a 
visszasugárzást már megakadályozza. Úgy mű-
ködik, mint egy fóliasátor, amit mindenki is-
mer. Ehhez a gravitációnak nincs köze. Klíma-
változás már sokszor volt a Föld életében. Pél-
dául jégkorszakok és kimelegedések. Egyéb-
ként a Napnak van egy saját, tizenegy éven át 
tartó ciklusa, azon belül is hullámzik a teljesít-
ménye, de alapvetően ez az időszak sem okoz-
hat klímaváltozást. Viszont a Nap a Tejútrend-
szer körüli keringése során belefuthat egy por- 
és gázködbe, ez a „találkozás” pedig okozhat 
jégkorszakot. Még egy légköri anomáliát tu-
dok idehozni, amelyet vulkánkitörés okoz. Ez 
napjainkban nagyon aktuális kérdés. A vulkán 
sok szennyezőanyagot, köztük kén-dioxidot, 
szén-dioxidot és port lövell a légkörbe. A kö-
zelmúltban volt fölöttünk egy durva kén-dioxid 
felhő, amit a Kanári-szigeteken tomboló vul-
kán okozott.
- Nem szégyellem, engem nagyon érdekel az 
asztrológia tudománya, fel is csillant a sze-
mem, amikor előadásában egy mondat ere-
jéig kitért rá. Mit gondol róla? 
- Ön szerint az asztrológia egy egzakt tudo-
mány?
- Igen.
- Ezzel nem értek egyet, mert a hivatkozások, 
amelyekről az asztrológia szól, például a boly-
gók állása, a Hold állása, a csillagképek állása, 
a Nap helyzete a csillagképeken belül, nem eg-
zakt kategóriák. Amikor az asztrológiát megal-
kották, még csak öt bolygót ismertek. A Nap, 
amely egy bizonyos körön, huszonhatezer év 

alatt körbejár az égbolton, már messze nem ott 
tartózkodik, ahol annak idején, tehát a csillag-
jegyek, amelyekre a horoszkópot készítik, már 
nem érvényesek. A később felfedezett boly-
gókhoz utólag igazították hozzá a jelentése-
ket, úgyhogy én ezt nem érzem egzaktnak. Az, 
hogy az égboltnak hatása van az emberi élet-
re, mert rezgéseket, energiákat és sugárzáso-
kat gerjeszt, teljesen egyértelmű. Ezek révén 
az emberi sorsot is befolyásolhatja, ezt nem ta-
gadom, de azok a horoszkópok, amelyeket a 
különböző lapokban megjelentetnek, számom-
ra badarságok. Most összeomlott?
- Igen, kissé csalódott vagyok, mert magam 
is jártam asztrológusnál, kértem tőle sze-
mélyre szabott elemzést, amelynek egyik 
alapja az az időpont, amikor megszülettünk 
óra és perc pontossággal. E két adatot nem 
tudtam megmondani, de a hölgy megnyug-
tatott, hogy ki tudja számolni.
- A helyzet az, hogy ha tévedett egy fél órát, ar-
ról Ön soha nem fog tudomást szerezni.
- Felmerült bennem a kérdés, hogy a Föld és 
a Hold közötti vonzás hatással van-e a földi 
élőlényekre? Például gyakran hallom, hogy 
telihold idején egyesek rosszabbul alszanak, 
mint máskor, egy világhírű állatorvos sze-
rint pedig holdtöltekor több vészhívás fut 
be hozzá a szokásoshoz képest. Ön szerint 
van tudományos alapja ezen állításoknak?
- Az, hogy a kutya többet ugat, megbolondul 
holdtöltekor, az még nagyjából elképzelhető. 
De a Hold mindig fent van az égen. Kering a 
Föld körül, és a Nap szögének állásától füg-
gően, hol látjuk, hol nem látjuk, hol ilyen fá-
zis van, hol olyan. Tehát az, hogy a Hold el-
ső negyedben van, telihold van, vagy újhold, 
az csak egy optikai dolog. A fogantatásra - fiú 
lesz-e a gyermek vagy lány - sincs semmilyen 
hatással a két bolygó közötti vonzás, hiszen a 
Hold ott van, a gravitáció pedig mindig ugyan-
akkora. Van olyan ismerősöm, aki a holdfázi-
sokhoz igazodva mániákusan figyel arra, mi-
kor vág körmöt, mikor nyiratkozik, mikor és 
mit főz, mikor ülteti el a babot. Én nem tu-
dom belátni, hogy ezeknek bármiféle jelentő-
sége volna. Az árapály jelenség viszont bizo-
nyíthatóan a Hold gravitációs vonzásával függ 
össze. Akkor van csúcs árapály, amikor újhold 
és telihold van. De ez nem azért történik, mert 
a holdfázis ezt kívánja, hanem mert akkor he-
lyezkedik el a Hold és a Nap olyan szögben, 
amely csúcsra járatja az árapályt. 
- Milyen hatással van a gravitáció hiánya az 
űrhajósokra?
- Ők nagyon komoly károsodásokat szenved-
hetnek az űrutazás során a gravitáció hiánya 
miatt. Az izmaik elsorvadnak, szerveik műkö-
dése módosul, ezért csak egészséges emberek 
vállalkozhatnak erre a feladatra. Akiknek van 
még annyi tartalékuk, hogy leadhatnak belőle. 
Amikor egy hosszabb utazás után megérkez-
nek a Földre, ki kell őket venni az űrhajóból, 
nem tudnak lábra állni, újra hozzá kell szoktat-
ni őket a járáshoz. Pedig odafent tornáznak, de 
az nem elegendő. 
- Egyedül vagyunk az univerzumban?
- A legfrissebb kutatások szerint a csillagok 
nagy részének vannak bolygói. A nagy szá-

mok törvénye alapján milliószámra kell még 
lenni a Tejútrendszerben olyan bolygóknak, 
amelyeknek a felszínén a víz nem fagy meg és 
nem párolog el, tehát az élet kialakulhat rajtuk. 
Hogy milyen formában, ezt nem tudjuk, távol-
ról sem biztos, hogy ember formájú lények ké-
pében, sőt biztos, hogy nem. Ha egyszer el-
mennénk egy idegen bolygóra, lehet, hogy egy 
hangyabolyban találnánk meg az értelmes éle-
tet és civilizációt. Most folyik a Mars-kutatás, 
már felfedezték ott a víz nyomát. Pedig a kül-
detés még csak az elején tart. Rövidesen kide-
rülhet: a Marson néhány milliárd évvel ezelőtt 
volt élet, volt víz, és lehet, hogy még a kövüle-
tekben meglelik az élet nyomait, találnak vala-
milyen fosszíliát.
- Mit üzen mindazoknak, akik idáig csak 
azért nem látogatták a Szederkényi Csilla-
gász Klub programjait, mert a gyermekko-
ri, matematika- és fizikaórák rémséges em-
léke máig kísérti őket? Én is közéjük tarto-
zom.
- Én a népszerűsítő vonalat viszem. Ön is lát-
hatta ma, hogy egyetlen képletet sem kel-
lett korábbról ismernie a gravitáció megérté-
séhez. Semmilyen előképzettséget nem kíván 
programjaink látogatása, önmagában a világ-
mindenség iránti kíváncsiság elég ahhoz, hogy 
bárki jól érezze magát körünkben. Korábban 
volt egy sor előadás a meteoritokról. Vittem is 
be a hallgatóságnak mutatóba, mert van az ás-
ványgyűjteményemben. Mindannyian kézbe 
vették, és azt mondták: csoda jó érzés, hogy 
egy Földön kívüli helyről származó meteorit 
darabkát simogathatnak.
- Hogyan szerzett ilyen kőzeteket?
- Pénzért. Nem a kertben gyűjtöttem. Járok ás-
ványbörzékre, és korábban - amikor a nejem 
nem figyelt oda - néhányat beszereztem. So-
kan nem is gondolják, mennyi csillag van az 
égen. Az, hogy ön lát kétezer csillagot egy na-
gyon szép, sötét égbolton, az távolról sem a 
teljesség. Bele lehet szédülni a látványba, ami-
kor egy távcsővel nézi a csillagos eget. Millió-
nyi csillag van abban a szűk kis látómezőben, 
és akkor belegondol, hogy azok mindegyike 
egy-egy nap, melyeknek szintén bolygói lehet-
nek, és közben elmereng azon is: milyen irdat-
lan messze vannak tőlünk. Akit mindez foglal-
koztat, velünk megtapasztalhatja, hogy milyen 
eszméletlenül érdekes ez a világ.
- Valóban érdekes, számomra is…
- Szívesen várjuk, nem kell képleteket tanulni!

 Ördögh István
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„Semmilyen előképzettséget nem 
kíván programjaink látogatá-
sa, önmagában a világminden-
ség iránti kíváncsiság elég ahhoz, 
hogy bárki jól érezze magát kö-
rünkben.”

Szutor István, a Szederkényi Csillagász Klub vezetője.

Az űrhajósok szervezetét nagyon megviseli a gravitáció hiánya. 



A Tisza TV műsora 

Október 21., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

HétHatár: Járványhelyzet - Ünnepeltünk - Kitüntetés a szol-
gálatért - Év végi támogatások - Óvodából iskolába a szak-

ember szemével - Látni és látszani - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Helyi járványhelyzet - Meteorológiai ál-

lomás Tiszaújvárosban - Hangszert a kézbe - Mindenszentek, 
halottak napja - Foci összefoglaló

10:00 Vallási negyedóra

Október 29., péntek
18:00 B4 híradó

November 1., hétfő
18:00 Sporthétfő: Phoenix KK - ELITE Basket kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről

November 3., szerda 
18:00 HétHatár: Aktuális járványhelyzet - Házi segítségnyúj-

tás - Egy vágy, egy pillangó, avagy a lélek teste   
18:15 Hétről-Hétre: Ártéri út - Színház határok nélkül: Ka-

land - Halloween - Sport    

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.

Eötvösösök a tiszta Tiszaújvárosért
A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, 
amely idén immár kilencedik alkalommal valósul 
meg. 

A szemétgyűjtési akció keretében a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium 50 tanulója október 18-án és 19-
én délután egy-egy óra alatt összesen 43 zsák szemetet 
szedett össze a város szűkebb környezetének megtisztí-
tása közben. A 9.D, 9.H, 9.B, 11.B és 11.H osztályos di-
ákok munkáját dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina, Lukács 
Árpád Attila és Oláh-Gyúró Anna Mária pedagógusok 
segítették. A gimnazisták nagyrészt háztartási hulladék-
kal találkoztak - pille palack, sörös doboz, csomagolá-
si hulladék, röviditalos göngyöleg -, de volt kerékpárgu-
mi, kidobott monitor is a szemétben. Minden résztvevőnek köszönjük az önkéntes munkát, amivel segítettek tisztábbá tenni Ti-
szaújvárost.
Köszönjük a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság segítségét, hogy a nagy forgalomban biztosították a 35-ös úton való átkelést.

Szaniszló László intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium
és Kollégium

felvételi tájékoztatója a
2022/2023-as tanévre

Az intézmény OM azonosítója: 029265
(feladatellátási hely: 001)

1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő 
Tagozatkód: 0001
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyel-
vi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5. év végi és a 6. 
félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két köz-
ponti írásbeli eredménye számít.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1 osztály, 30 fő. 
Tagozatkód:0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyel-
vi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi 
és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két 
központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 17 fő 
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvé-
teli pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi ta-
nulmányi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika 
írásbeli vizsga eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt digitális kultúra (informatika); 
0,5 osztály, 17 fő. 
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 
eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli 
vizsga eredménye számít.

5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő. 
Tagozatkód: 0005
A felvétel a tanulmányi eredmények, az angol nyelvi szóbe-
li vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények 
átlaga, 25%-ban a szóbeli vizsga, 25-25%-ban a két központi 
írásbeli vizsga eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt magyar és történelem (humán 
tagozat); 1 osztály, 30 fő. 
Tagozatkód: 0006
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, vala-
mint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye alap-
ján történik. A felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év 
végi és a 8. félévi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli vizs-
ga, 50%-ban a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredmé-
nye számít.
A 9. évfolyamra és a hat évfolyamos gimnáziumba történő je-
lentkezés esetén is a felvételi lapok megküldésének (postára 
adásának) határideje 2022. február 18. A tanuló jelentkezési 
lapjához kérjük, csatolja az írásbeli eredményeit tartalmazó 
Értékelő lap másolatát. A jelentkezési lapokon kérjük minden 
esetben a bizonyítványban szereplő összes tantárgy érdemje-
gyét feltüntetni!

Tájékoztató a központi írásbeli 
vizsgákról

A tanuló 2021. december 3-ig nyújthatja be jelentkezési lapját. 
A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők is-
kolánk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2022. január 22. 10:00 óra. 
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
Tájékoztató a szóbeli vizsgákról
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga 
ideje: 2022. március 1. 13:00 óra.
A humán tagozatos osztályba jelentkezők számára a szóbeli 
vizsga ideje: 2022. március 2. 14:00 óra.
A szóbeli vizsgák követelményei, valamint a beiskolázásra 
vonatkozó további információk megtekinthetők honlapunkon 
(eotvos-tuj.edu.hu), a Beiskolázás 2022/23 menüpont alatt.
 Szaniszló László
 intézményvezető

Emlékező kirándulás

Rendhagyó budapesti kiránduláson vett részt a TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub egy csoportja. Volt vezérigazgatónk sírhelyét ke-
restük fel a Farkasréti temetőben. Töreky Andreával, Huszár Andor lányával együtt gyújtottunk mécsest és helyeztünk el koszorút 
az emlékhelynél. Mindannyiunk számára különleges, megható esemény volt.
A szép időt kihasználva a felújított Budai Várba és környékére is ellátogattunk. Maradandó élményekkel tértünk haza.

Pöstényiné Harangi Gizella
          klubvezető
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Óvintézkedés az ügyfélszolgálaton
Tisztelt Fogyasztóink!
A TiszaSzolg 2004 Kft. ügyfélszolgálatán 2021. október 29-étől a Covid-19 járványra való te-
kintettel az ügyféltérben egyszerre egy fogyasztó tartózkodhat ügyintézés vagy pénztári befi-
zetés miatt, ez alól kivételt képez a tulajdonosváltozás bejelentése, ebben az esetben 2 fő (ve-
vő és eladó).
A szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Kérjük, hogy melegvíz-mérőóra állását a továbbiakban is telefonon vagy e-mail-en jelentse be 
részünkre, valamint továbbra is működik az online ügyintézés is, ezzel kapcsolatosan részletes 
tájékoztatót találnak a www.tszolg.hu weboldalon.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó ingatlan
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Tiszaújváros 2336/6 helyrajzi számú, természetben Tiszaújvárosi Ipari Parkban található 950 
m² területű, „ipari park” megnevezésű belterületi ingatlan. Az értékesítés a legmagasabb vételi 
ajánlatot adó érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére történik.
Az ingatlan értékesítési irányára: 2.400.000,- Ft + ÁFA.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 3. (szerda) 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módokon vehető át:
Elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldött megkereséssel (a megkeresés tár-
gyában kérjük tüntessék fel, hogy „Tiszaújváros 2336/6 hrsz pályázati kiírás igénylés”, a levél-
ben pedig adják meg az igénylő nevét - jogi személy esetén cégnevét is).
Az ingatlan a pályázati kiírásban rögzített módon telefonos időpont egyeztetés alapján tekint-
hető meg. 

TiszaSzolg 2004 Kft.
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Hulladékszállítás

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 
nem változik a november 1-jei ünnepnap alkalmával. 
A hulladékot változatlanul a korábbi megszokott rend 
szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a 
szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni.
2021. október 30-án (szombaton) a tiszaújvárosi 
hulladékudvar zárva tart. 
2021. november 1-jén (hétfőn) ügyfélszolgálati 
irodáink és a hulladékudvarok zárva tartanak.

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Hasznos téli tudnivalók 
Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás 
helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a 
költségeit. 
Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének 
fontosságára, amely a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő 
javításának, pótlásának teljes költségét a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. 
Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek.
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap 
illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, 
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, 
valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk 
el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt.
Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, 
ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk.
A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás, ellenőrzés előtt célszerű az 
aknáról ellapátolni a havat.
Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az 
ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk 
az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget. 
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a 
közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő 
fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. 
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség 
nyílászáróinak épségéről.
Ha a falban lévő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, 
mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet 
a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve nem kellően szigetelt vízvezetékek, 
kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell 
végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény 
cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész 
télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk 
az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor 
ajánlatos majd üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg 
jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és 
a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét 
és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol 
szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük 
meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos 
legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt.
Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen 
hívható telefonszámon (06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser@ervzrt.
hu).
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! 

ÉRV. ZRT.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet 

az alábbi munkakörök betöltésére:

 matematika-kémia szakos tanár.
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben. 
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok: 
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabály-
zatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasí-
tásainak megfelelően. 
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezé-
sei irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásá-
ban a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés 
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 01.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koscsó Mónika intézményvezető vagy 
Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204 telefonszámon és a tiszi.igazgato@
gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

10. � Közlemények/Hirdetés 2021. október 28.

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is

 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  a Tisza TV 

 Képújságában  legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.



Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő 
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a 
diétás szakács végzettség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rende-
let szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-8/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.03.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.11.04.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. (117-es iroda)
Telefon:
- Stefánné Andrea: 06 - 49/548 - 308
- Bánréviné Zán Tamara: 06 - 49/548 - 383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Szakács munkakör

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Indul: 11.30 Tisza-part városrész Érkezik: 13.25
11.35 Tiszaszederkény, 

Kossuth út
13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Brassai középiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

Érkezik: 11.55 Városi temető főbejárat Indul: 13.00

Temetői buszjáratok

 Gyógyúszás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 18 év alatti gyó-
gyúszás-foglalkozások megkezdődtek, azokat az alábbi idő-
pontokban tartják:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 17-18 óra között, pénteken 
16-17 óra között. További tájékoztatást a 06-20-972-4769-es 
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.  

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A mindenszentek és halottak napi menetrendet 
lapunk 12. oldalán olvashatják.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. november

November Helye Ideje Kinek a részére
02. kedd Gimnázium 07.30 - 14.00 Minden gimnáziumban étkező
03. szerda Gimnázium 07.30 - 14.00 Minden gimnáziumban étkező
04. csütörtök Gimnázium 07.30 - 14.00 Minden gimnáziumban étkező
09. kedd” Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
Bölcsőde 3. sz. pavilon 07.30 - 09.00 és 

14.00 - 16.30
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy-ház I. em. 73/3. 07.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és 

alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 08.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés

15. hétfő Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

17. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. kedd Bölcsőde 3. sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés 

megrendelés
24. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 07.30 - 16.00 Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és 
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
29. hétfő Gimnázium 07.30 - 14.00 Minden gimnáziumban étkező
30. kedd Gimnázium 07.30 - 14.00 Minden gimnáziumban étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk!

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

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
a térítésmentesen igénybe vehető

TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK
2021. október 1-jétől 2022. január 1-ig terjedő időszakban

kizárólag pénteki napokon közlekednek, 
az alábbi menetrend szerint

(A 2022. január 2. és február 28. közötti időszakban a járat 
nem közlekedik!)

2021. október 28. Közlemények � 11.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2021/2022-es tanév I. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásá-
nak támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es 
tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hitelesített féléves tanulmányi át-
lagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, 

amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, 
görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. november 15. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett MECÉNÁS gyűjtődoboz (kérjük a pályázatot zárt boríték-
ban a hitelesített eredeti mellékletekkel benyújtani) vagy elekt-
ronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév II. félévének tanulmányi átlagairól féléves 
teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény hitelesí-
tett,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hitelesített hallgatói 
jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Mecénás ösztöndíjpályázat

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



2020. október 30. (szombat)

2021. november 1. (hétfő)

Indul 13.00 15.00 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 17.25

13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20

13.06 15.06 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19

13.07 15.07 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18

13.08 15.08 T.szederkény, Műv. ház 14.47 17.17

13.09 15.09 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 17.15

13.12 15.12 T.újváros, Termálfürdő 14.43 17.13

13.13 15.13 T.újváros, Brassai középiskola 14.42 17.12

13.14 15.14 T.újváros, Kazinczy út 14.41 17.12

13.15 15.15 T. újváros, aut. áll. 14.40 17.10

Érkezik 13.25 15.25 Sajószöged, temető Indul 14.30 17.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kossuth út 14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Műv. ház 14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 T.újváros, Termálfürdő 14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 T. újváros, Brassai középiskola 14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 T. újváros, Kazinczy út 14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45 T. újváros, aut. áll. 14.40 16.10 18.10

Érkezik 13.25 15.25 16.55 Sajószöged, temető Indul 14.30 16.00 18.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész, aut. vt. Érkezik 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kossuth út 14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Műv. ház 14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. 14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 T.újváros, Termálfürdő 14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 T. újváros, Brassai középiskola 14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 T. újváros, Kazinczy út 14.41 16.11 18.11

13.15 15.15 16.45 T. újváros, aut. áll. 14.40 16.10 18.10

Érkezik 13.25 15.25 16.55 Sajószöged, temető Indul 14.30 16.00 18.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. október 31. (vasárnap)

Gyermekes családok 
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szó-
ló 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti 
jelleggel egyszeri támogatásra jogosultak azok a szociálisan 
rászorult kiskorú gyermeket nevelő személyek, akik életvitel-
szerűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, 
és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 22.000 Ft, két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 44.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri 
év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról szóló 
14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete alapján eseti jel-
leggel egyszeri év végi támogatásra jogosultak azok a szociá-
lisan rászorult személyek, akik életvitelszerűen tiszaújvárosi 
lakó- vagy tartózkodási helyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév október 31. napjáig 
betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik ke-
resőtevékenységet folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatásra az a fentiekben meghatározott 
személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 17.000 
Ft, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 2021. október 31.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési 
munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatalban városfejlesztési munkatárs 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határo-
zatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: A városfejlesztéssel kapcsolatos beru-
házások 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 
törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42. § (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél le-
het.
Telefon: 49-548-085.

Temetői és templomi szertartások,
 temetői járatok 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy mindenszentek alkalmából az alábbi időpontokban és helyszíneken 

tartanak szertartásokat:

Római Katolikus Egyház 
Sajószögedi templomban szentmise    november 1. 09:30 óra
Tiszaújvárosi katolikus templomban szentmise   november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető      november 1. 14:00 óra
Nagycsécsi köztemető      november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged)    november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom                november 1. 16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak napján   november 2. 18:00 óra

Református Egyház
Tiszaszederkényi református temető                 november 1. 15:30 óra
Városi temető (Sajószöged)                    november 1. 17:00 óra

A polgári szertartású megemlékezések 
Városi temető (Sajószöged)                   november 1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető     november 1. 15:00 óra

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemények 2021. október 28.
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Győzelem négy vesztes mérkőzés után
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoport-
jában az elmúlt héten két hazai mérkőzést 
is játszott a Termálfürdő FC Tiszaújváros 
együttese. A sárga-kékek előbb szerdán, a 
13. fordulóban 5-2-re kaptak ki az Egertől, 
majd vasárnap, a 14. játéknapon, izgalmas 
mérkőzésen 3-1-re nyertek a Füzesgyarmat 
ellen.

Tiszaújváros - Eger
 2–5 (1–1)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Sándor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Gel-
si, Bussy, Vitelki B. (Géringer), Tóth S. (Pap), 
Bartusz, Benke (Lehóczki), Gottfried, Vasilje-
vic (Kundrák), Molnár M. (Erős), Nagy D. Ve-
zetőedző: Vitelki Zoltán.
Eger SE: Varga H. - Farkas K., Vajda Á., An-
tal, Pölöskei, Pál Sz. (Csifó), Debreceni (Had-
nagy), Katona, Hegedűs D. (Juhász), Zimányi 
Á., Kacsó (Tóth Á.) Edző: Labancz Róbert.
G.: Gottfried (4. perc 1-0), Pölöskei (38. perc 
1-1), Vajda (48. perc 1-2), Bartusz (57. perc 
2-2), Pölöskei (65. perc 2-3), Tóth Á. (72. perc 
2-4 és 78. perc 2-5),. Kiállítva: Gelsi (31. perc). 
Vitelki Zoltán: Nem olyan hőfokon játszottunk, 
ahogy kellett volna, rengeteg hibát követtünk el 
és dekoncentráltan futballoztunk. Döntetlen ál-
lásnál is nyerni szerettünk volna, mentünk elő-
re, ezért hátul sokszor elfogytunk. Ez okozta 
mostani vereségünket.
Labancz Róbert: Jól kezdtük a mérkőzést, ne-
künk volt nagy helyzetünk, aztán egy eladott 
labdából gólt kaptunk. Utána végig élesebbek, 
koncentráltabbak voltunk, mint az elmúlt mér-
kőzéseken.
A zsinórban elszenvedett negyedik vereség 
után nem volt könnyű dolga Vitelki Zoltánnak, 
hiszen a Füzesgyarmat elleni találkozón Gelsi-
re az Eger elleni meccsen kapott piros lapja mi-
att eltiltás várt, de mellette még négyen: Bo-
csi, Gönczi, Kundrák és Mahalek sem állha-
tott a tréner rendelkezésére. A találkozó elején 
a vendégeknek volt lehetőségük a gólszerzésre, 
de a kimaradt helyzetüket a hazaiak góllal bün-
tették. A 17. percben Bussy ívelt előre egy sza-

badrúgást, a labda Gottfriedhez került, aki egy 
csel után középre adott és Nagy D., emberé-
ről nagyszerűen lefordulva 5 méterről a hálóba 
lőtt, 1-0. Ezt követően a füzesgyarmatiak nem 
sokat totojáztak, hiszen a 23. percben jött az 
egyenlítés. A vendégek végezhettek el szabad-
rúgást a 16-os jobb oldali csücskénél, a beíve-
lésre teljesen tisztán érkezett Oltean, aki köny-
nyedén fejelt 5 méterről Herceg kapujába, 1-1. 
A mérkőzés első félidejében ezt követően már 
csak egy veszélyes helyzetet lehetett feljegyez-
ni, a 39. percben Lippai 24 méterről elvégzett 
szabadrúgása ment kapu mellé.
A második játékrész elején érdekes módon 
egyik edző sem cserélt. Ám így sem kellett 
sokat várni az első helyzetre. Az 54. percben a 
vendégek előtt adódott egy óriási ziccer, ám a 
kapufa megmentette a góltól a tiszaújvárosia-
kat. Az 59. percben ismét vezetéshez jutottak 
a vendéglátók. Egy rosszul elvégzett Bussy 
szabadrúgást követően Pap ívelt Lőrinczhez, 
aki az alapvonalról briliánsan centerezte a lab-
dát Paphoz, aki 6 méterről fejjel már nem hi-
bázott, 2-1. A 77. percben Molnár Márkó ve-
rekedte be magát a büntetőterületen belülre, 
de lövését Herceg hárította. Két perccel a ta-
lálkozó rendes játékidejének vége előtt a ha-
zaiak eldöntötték a 3 pont sorsát. Molnár Má-
té szerzett labdát a vendégtérfélen, remek lab-
dát adott Bartusznak, aki betört a 16-oson be-
lülre. Mindenki beadásra számított, de a ha-
zai támadó visszahúzta a labdát és ballal éles 
szögből, 5 méterről bevette a vendégkaput, 
3-1. Ezzel el is dőlt a mérkőzés, hiszen a hát-
ralévő rövid időben újabb gól már nem szüle-
tett, így négy vereség után ismét győzött a Ti-
szaújváros és ezzel a sikerrel immár 24 ponttal 
a 7. helyet foglalja el a tabellán. Vitelki Zol-
tán csapata legközelebb október 31-én, vasár-
nap 13 órától Hajdúszoboszlón játszik bajno-
ki mérkőzést. 

Tiszaújváros - Füzesgyarmat
3-1 (2-1)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Leél-Őssy.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Lehó-
czki, Pap (Erős), Bussy, Tóth S. (Géringer), 
Bartusz (Benke), Lőrincz, Gottfried, Vasilje-

vic, Molnár Máté., Nagy D. (Vitelki B.). Ve-
zetőedző: Vitelki Zoltán.
Füzesgyarmati SK: Fildan - Raducu, Achim 
Á., Oltean, Molnár Márkó, Karikás (Berecz-
ki), Popescu, Achim S., Lippai, Pataki (Mol-
nár Sz.), Hussein (Borbély). Vezetőedző: Sza-
bados Tamás.
Vitelki Zoltán: A mostani egy lélektanilag na-
gyon fontos mérkőzés és győzelem volt. Meg 
kellett a 3 pontért dolgoznunk, de minden já-
tékos nagyon odatette magát. Végig nyugodt 
voltam, még az egyenlítő gólnál sem éreztem, 
hogy ma bármilyen gond lenne, mert éreztem 
a csapatban az erőt és ez ma kulcsfontosságú 
volt. 
Szabados Tamás: Amíg mi kihagytuk a helyze-
teinket, addig a Tiszaújváros ugyanolyan, vagy 
még kisebb lehetőséget is értékesített. Játéko-
saim kicsit kényelmesebben futballoztak, a ha-
zaiakban most véleményem szerint jobban ben-
ne volt a tűz. Összességében még a pontszer-
zést sem érdemeltük volna meg. A kapott gólok 
száma az, ami most fájó számomra.  

Brézai Zoltán

Vámosi hatot vágott Hevesen
LABDARÚGÁS. Az elmúlt hétvégén az 
utánpótlás csapatok a Gyöngyös, a Mátészal-
ka, a Heves és a Mátraterenye együttesei el-
len léptek pályára.

U19
Tiszaújváros - Gyöngyös

 3-3 (1-1)
Gól: Kovács O., Puskás G., Barna Á.
Puskás Tibor: A csapat hozta az első félidei 
formáját, álmosan, rengeteg hibával játszot-
tunk, alig-alig volt értékelhető teljesítmény, 
másodpercekre tudtuk megtartani a labdát a jó 
erőkből álló vendégekkel szemben. Csak idő 
kérdése volt, hogy mikor szerzik meg a veze-
tést, ami egy védelmi hibának köszönhetően 
meg is történt. A bekapott gól után kezdtünk 
egy kicsit ébredezni és egy szemfüles gól-
nak köszönhetően sikerült kiegyenlítenünk. 
A második félidőt már teljesen más felfogás-
ban kezdtük, látszott a csapatunkon, hogy meg 
szeretné nyerni a mérkőzést, de egy fegyelme-
zetlenségnek köszönhetően gyorsan emberhát-
rányba kerültünk, ráadásul a vendégek a ve-
zetést is megszerezték. Lehet, hogy a kiállítás 
kellett hozzá, de ezután olyan energiákat moz-
gósított a csapat, ami még engem is meglepett, 
sokkal jobban, pontosabban, veszélyesebben 
játszottunk, és ha Fortuna mellettünk állt vol-
na, akkor meg is nyerjük a találkozót. Ezzel 
együtt nagyon büszke vagyok minden egyes 
játékosomra.
Jók: az egész csapat

U16
Mátészalka - Tiszaújváros 

0-1 (0-0)
Gól: Nótár Z.
Hágen Zsolt: Könnyebb mérkőzésre számítot-
tam, sajnos a talajon nem tudtuk a korábbi já-

tékunkat megismételni, így a játékosság he-
lyett a küzdelmesség jellemezte a találkozót. 
Az első félidőben négyszer vezettük a kapus-
ra a labdát, ám nem tudtunk élni a kínálkozó 
lehetőségekkel, s ez akár meg is bosszulhat-
ta volna magát, végül a második félidőben si-
került egy kontrából gólt szereznünk, az elő-
nyünket meg tudtuk őrizni. Nem érdemte-
len a győzelmünk, időnként gyengébb játék-
kal, de nagy akarással is lehet 3 pontot sze-
rezni, mi ma megmutattuk, hogy erre is képe-
sek vagyunk. Formálódik a csapatom, a közö-
sen megélt tapasztalatok érettebbé teszik a já-
tékunkat, a dobogós helyezésünk extra moti-
vációt jelent a srácoknak.
Jók: Tóth A., Jávorszki R., Varga P.

U14
Heves - Tiszaújváros 

3-12 (0-7)
Gól: Vámosi Zs. 6, Tóth R. 3, Lakatos S. 2, 
Katlan A. 

U13
Mátraterenye - Tiszaújváros 

0-4 (0-0)
Gól: Sipos Á., Kiss M., Bukhárd B., Hajdu B. 
Császár Zoltán: Fantasztikusan szép környe-
zetben, a Mátra lábánál játszottuk a mérkőzé-
sünket, a táj szépsége teljesen magával ragad-
ta a csapatot. Az első három negyedben nem 
találtuk saját magunkat, többször is sikerült 
helyzetbe hozni az ellenfelünket. Szerencsé-
re az utolsó negyedben már a focira is tudtunk 
koncentrálni, és itt már kétséget sem hagytunk 
afelől, hogy mi a három bajnoki pontért utaz-
tunk nagyon sokat. A mai produkcióval nem 
vagyok teljesen megelégedve, azt azonban tu-
dom, hogy edzéseken sokat dolgozunk, illetve 
abban is biztos vagyok, hogy jó úton járunk.
Jók: Suhajda G., Sipos Á., Bukhárd B., Csa-
nálosi B.

AZ NB III. Keleti csoport állása
 1. BKV Előre  14 13 0 1 35-8 39
 2. Kazincbarcika  14 12 1 1 44-7 37
 3. DEAC  14 9 2 3 36-15 29
 4. Hajdúszoboszló 14 8 4 2 31-15 28
 5. Kisvárda II.  14 8 3 3 29-18 27
 6. Békéscsaba II.  14 8 2 4 36-23 26
 7. Tiszaújváros   14 7 3 4 28-23 24
 8. DVTK II.  14 6 2 6 29-31 20
 9. Jászberény   14 6 1 7 19-22 19
 10. Sényő  14 5 4 5 24-23 19
 11. Putnok   14 5 4 5 17-16 19
 12. Újpest II.  14 5 3 6 21-26 18
 13. Füzesgyarmat  13 4 5 4 16-16 17
 14. Eger   14 5 0 9 20-30 15
 15. DVSC II.  14 4 3 7 22-23 15
 16. Tiszafüred   14 3 5 6 24-23 14
 17. Tállya  14 3 4 7 10-33 13
 18. Hidasnémeti  14 2 1 11 12-50 7
 19. SBTC  13 0 3 10 6-31 3
 20. Törökszentmiklós 14 0 2 12 9-35 2

A 14. forduló további 
eredményei:

Eger - Hajdúszoboszló 1-6
Kisvárda II. - Kazincbarcika 2-1
BKV Előre - Békéscsaba II. 4-1

DEAC - Tiszafüred 1-0
Jászberény - DVSC II. 1-0

Putnok - Újpest II. 4-1
Hidasnémeti - Tállya 0-1

Törökszentmiklós - Sényő 0-1
DVTK II. - SBTC 2-1

Következik a 15. forduló

2021. október 31., vasárnap
11:00 Békéscsaba II. - Kisvárda II. 

Újpest II. - Jászberény 
13:00 Hajdúszoboszló - Tiszaújváros

SBTC - Törökszentmiklós
Sényő - Hidasnémeti

Tállya - Putnok 
DVSC II. - DEAC 

Tiszafüred - BKV Előre 
Füzesgyarmat - DVTK II. 

15:00 Kazincbarcika - Eger 

14. � Foci 2021. október 28.

Nagy Dávid (takarva) szerezte az első gólt a vasárnapi találkozón.

Vitelki Zoltán végig nyugodt volt a Füzes-
gyarmat elleni mérkőzésen. 



A Sportcentrum  eseményei   
Október 29. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - ELITE Basket U20 csapatok bajnoki 
mérkőzése	 	 	 	 Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK	-	ELITE	Basket	felnőtt	csapatok	bajnoki	
mérkőzése	 	 	 	 Játékcsarnok

Október 30. (szombat)

Labdarúgás
11.00	FCT	 -	Sátoraljaújhelyi	TKSE	U	14	 csapatok	bajnoki	
mérkőzése	 	 	 	 Füves	pálya

Október 31. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00	FCT	-	MM	HSE	U	16	csapatok	bajnoki	mérkőzése	
	 	 	 	 	 Füves	pálya

Fónagy-Árva Zsófia 
országos döntős

ASZTALITENISZ. Harminc iskolából száz fő vett részt az 
asztalitenisz diákolimpia Tiszaújvárosban rendezett megyei 
döntőjén. 

A	fiatalok	11	versenyszámban	álltak	asztalhoz,	a	legkisebbek	az	
általános	iskola	alsós	tagozatosai,	míg	a	legnagyobbak	a	végzős	
középiskolások	voltak.	Két	kategóriában	(profi	és	amatőr)	is	je-
len	voltak	a	versenyzők.	A	helyezések	eldöntése	mellett	a	tét	az	
országos	döntő	volt,	ahová	csak	a	versenyszámok	győztesei	jut-
hattak be. 
A megyei döntő tiszaújvárosi helyezettjei:
III-IV.	korcsoport	„A”	kategória	egyéni:	1.	Fónagy-Árva	Zsófia	
(Eötvös)
III-IV.	korcsoport	 „B”	kategória	 egyéni:	 2.	Ágoston	Gabriella	
(Hunyadi)
III-IV.	korcsoport	„B”	kategória	csapat:	3.	Tiszaújvárosi	Hunya-
di	Mátyás	Általános	Iskola	(Ágoston	Gabriella,	Varga	Nikolet-
ta	Bíborka,	Veres	Anna)
V-VI.	korcsoport	„B”	kategória	egyéni:	2.	Nagy	Balázs	(Eötvös)
Az	országos	döntőben	-	melyet	2022.	február	18-20.	között	ren-
deznek	 meg	 Kiskunfélegyházán	 -	 tehát	 Fónagy-Árva	 Zsófia	
képviseli	Tiszaújvárost.

Szezonzárás tiszaújvárosi módra
TRIATLON. Az elmúlt hetekben sem 
tétlenkedtek a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub sportolói, akik több nemzetkö-
zi megmérettetésen is részt vettek. Tö-
rökország, Spanyolország és Olaszor-
szág után Abu Dhabiban is képviselik 
a magyar triatlon sportot.

-	Az	 ifjúsági	Európa-bajnokságnak	a	 tö-
rökországi	Alanya	adott	otthont,	ahol	Ko-
vács	 Gyula	 biztosan	 jutott	 döntőbe,	 de	
számomra	 már	 ott	 sem	 mozgott	 megy-
győzően,	 amit	 sajnos	 igazolt	 a	fináléban	
-	kezdte	a	történések	értékelését	Lehmann 
Tibor,	 a	 tiszaújvárosiak	 elnök-vezető-
edzője.	-	Harcosan	ment,	amíg	tudott,	de	
végül	a	13.	helyen	futott	be,	ami	az	előze-
tes	 várakozással	 szemben	 csalódás	 volt,	
de	most	már	úgy	gondolom,	hogy	hosszú	
távon	 kifizetődő	 lesz,	 hiszen	 tanultunk	
belőle.	Valószínűleg	túl	hosszú	volt	a	sze-
zon	egy	ifjúsági	versenyzőnek,	aki	meg-
lehetősen	 jól	 teljesített	 májustól	 kezd-
ve,	 beleértve	 a	 junior	 Európa-kupákat	
is.	Októberre	kicsit	elfogyott.	Itt	a	másik	
Eb-résztvevőnk	Sára	lányom	volt,	akinek	
a	kijutását	is	sikerként	könyveltük	el.	Az	
elődöntő	számára	kicsit	pechesen	alakult,	
az	 első	depó	után	éppen	 lemaradt	 az	 él-
bolyról,	ahonnan	a	döntős	helyeket	„osz-
tották”,	 így	B-döntős	lett,	ami	még	min-
dig	a	mezőny	első	felét	 jelentette.	Edzői	
fejjel	ezt	utólag	nem	bántam,	mert	ott	vé-
gig	 az	 élmezőnnyel	 versenyezve	 tudta	
megszerezni	 a	 4.	 helyet,	 ami	 pozitív	 él-
mény,	 és	 ez	 egy	 ilyen	 fiatal	 versenyző-
nek	később	kifizetődik.	Putnóczki	Dorka	
és	 Sinkó-Uribe	Ábel	 a	 barcelonai	 sprint	
távú	Európa-kupán	versenyzett.	Számuk-
ra	 viszonylag	 kevés	 megmérettetés	 állt	
rendelkezésre	 2019	 után,	 egy	 nemzet-
közi	 szezon	számukra	 teljesen	kimaradt,	
ezért	választottuk	nekik	ezt	az	erőpróbát.	
Tudtuk,	hogy	meglehetősen	erős	lesz,	il-
letve	a	futás	fog	dönteni	az	eredmények-
ről,	de	inkább	a	részfeladatokra	koncent-
rálva,	a	versenyzésért	mentünk	ki.	Ennek	
megfelelően	teljesítettek	is.	Ábel	nagyon	
jól	úszott,	bár	a	szökevényekkel	nem	tu-
dott	 elmenni,	 az	 üldözőbolyban	 tekert,	
ahol	aktív	és	stabil	tudott	lenni	-	ez	fejlő-

dés	volt	a	korábbi	versenyekhez	képest.	A	
futáson	sajnos	utolérte	a	„kalapácsos	em-
ber”,	de	az	eredményen	kívül	(52.	lett)	a	
versenyzésére	kaphat	egy	4-es	fölét.	Dor-
ka	hasonlóan	 jól	oldott	meg	feladatokat:	
közepes	úszás	után	ő	is	a	fő	üldözőboly-
ban	tekert,	annak	a	csoportnak	a	motorja	
volt,	a	futáson	viszont	a	19	perces	5	km	
kevésnek	bizonyult,	így	48.	lett	a	végén.
A	 Challenge	 Mallorca	 elnevezésű	 kö-
zéptávú	 versenyt	 október	 16-án	 rendez-
ték	meg,	mely	a	magyar	bajnok	Lehmann	
Bence	 számára	 az	 idei	 utolsó	 ilyen	 távú	
erőpróba	volt.	
-	A	mallorcai	viadalra	talán	az	eddigi	leg-
erősebb	mezőny	jött	össze,	hiszen	a	hosz-
szú-	és	középtávosok	mellett	sok	rövidtá-
vos	is	megjelent	-	folytatta	Lehmann	Ti-
bor.	-	A	pálya	a	sorozat	nevéhez	méltóan	
„challenge”	volt	 a	 szintes	 bringa-	 és	 fu-
tópálya	miatt.	Bence	felkészülését	2	hete	
egy	betegség	hátráltatta,	de	végül	is	az	in-
dulásban	nem	akadályozta,	viszont	a	fel-
hozó	versenyzést	ki	kellett	hagyni	előtte.	
Az	úszáson	az	élbollyal	zárt,	és	ott	haladt	
a	 kerékpározás	 20.	 kilométeréig.	 Onnan	
sajnos	 végig	 izomgörcsökkel	 küzdött,	
nem	 tudott	megfelelő	 intenzitással	men-
ni,	 így	 folyamatosan	 visszaesett,	majd	 a	
futáson	sem	lépett	előre,	így	a	33.	helyen	

zárt	4:05-ös	idővel.	Ez	egy	újabb,	 tanul-
ságos	tapasztalat,	hiszen	eddig	középtávú	
versenyei	egytől	egyig	jól	sikerültek.	Ki-
sebbik	 fiam,	 Csongor	 szeptember	 köze-
pén	kicsit	több	mint	egy	hetet	pihent,	mos	
pedig	a	világbajnoki	sorozat	(WTCS)	idei	
utolsó	állomására	készül,	 ami	Abu	Dha-
biban	lesz	november	5-én.	Az	augusztusi	
edmontoni	világbajnokság	után	a	WTCS	
versenyek	már	a	jövő	évi	sorozatba	számí-
tanak,	melynek	záró	futama	egy	év	múl-
va	szintén	Abu	Dhabiban	lesz.	Ebből	adó-
dóan	Csongor	kettős	céllal	utazik:	egyik	a	
2022-es	 világbajnoki	 pontgyűjtés,	 a	má-
sik	a	záró,	kiemelt	futam	pályáinak	„bejá-
rása”.	A	pihenő	után	3	hetet	edzett,	majd	
felkészülésnek	 elindult	 Lignanoban,	 egy	
olasz	 Grand	 Prix	 versenyen,	 amit	 meg-
nyert.	Másnap	ugyanott	 egy	nyílt	 verse-
nyen	szintén	hozta	a	kötelezőt	és	első	lett.	
Szóval	az	előjelek	jók,	még	a	tréning	kö-
vetkezik,	melynek	talán	legnagyobb	kihí-
vása	az	ottani	klímára	történő	felkészülés	
lesz,	hiszen	napközben	35-40,	éjjel	pedig	
26-27	fokra	kell	számítani.	Csongor	jelen	
pillanatban	a	világranglistán	a	legjobb	he-
lyet,	a	36.	pozíciót	elfoglaló	magyar	ver-
senyző.	Ez	a	szám	Abu	Dhabiban	változ-
hat,	remélhetőleg	csökken	majd.

SZIS

Szeniorsiker 
a világbajnokságon

TENISZ.	Október	 10-15.	 között	 rendezték	meg	 a	 Spanyolor-
szági	Mallorcán	az	ITF	szenior	tenisz	csapat	világbajnokságot.
A	versenyen	a	magyar	válogatott	75+	korosztályának	első	szá-
mú	játékosaként	a	Tiszaújvárosi	Tenisz	Club	tagja,	Lelkesi	Jó-
zsef	 is	 indult.	A	kiváló	 sportoló	 rendszeresen	vesz	 részt	hazai	
és	nemzetközi	versenyeken.	Most,	a	világbajnokságon	a	képen	
szereplő	csapat	-	balról	jobbra	Homródi	Péter,	Bakonyi	Leven-
te,	Pohly	Ferenc,	Lelkesi	József	-	kiváló	játékkal	a	11.	helyen	
végzett.

Papírforma-vereség Újpesten
KOSÁRLABDA. A bajnokság ötödik 
fordulójában az Újpest-MT otthoná-
ban vendégeskedett a Phoenix. A csa-
pat jól küzdött, ám a remek napot kifo-
gó Újpesttel szemben nagyon távol volt 
a győzelemtől. 

Újpest-MT - Phoenix KK
 123-86

 (28-20, 31-21, 32-25, 32-20)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos	Gábor	(18/3),	Gerőcs	Bálint	(8),	
Molnár	Bence	(7/3),	Kovács	Zoltán	(13),	
Lajsz	Gergely	 (16).	Csere:	Drizner	Gá-
bor	 (-),	 Hajdu	 Boldizsár	 (3/3),	 Frikker	
Marcell	 (-),	 Szabó	 Norbert	 (9),	 Szilasi	
Bence	(-),	Asszú	Áron	(8),	Asszú	Ádám	
(4).	Vezetőedző:	Siska	János.
Jól	 kezdett	 a	 Phoenix	 az	 erős	 ellenfél-
lel	szemben.	A	javarészt	szoros	első	ne-
gyedben	 többször	 is	 vezetett,	 a	 tizedik	
perc	 hajrájában	 azonban	 a	 házigazdák	
számára	jött	ki	jobban	a	lépés.	Az	Újpest	
lendülete	 a	 második	 etapra	 is	 megma-
radt.	A	Phoenix	kitartóan	küzdött,	az	újra	
és	újra	megnövekedő	különbséget	több-
ször	is	tíz	egységre	apasztotta.	Az	utolsó	
perceket	azonban	ezúttal	is	jobban	bírták	
a	fővárosiak.
	A	harmadik	etapban	remek	dobóformá-
ba	lendült	az	Újpest,	eljutott	a	harminc-
pontos	előnyig	is.	Ebből	valamelyest	fa-
ragott	a	Phoenix,	ám	 így	 is	behozhatat-
lannak	 tekinthető,	 huszonöt	 pontos	hát-
ránnyal	várta	a	záró	felvonást.	A	vendég-

látók	 lendülete	 és	 dobóformája	 az	utol-
só	negyedre	sem	kopott	meg.	A	tiszaúj-
városi	fiúk	ezúttal	is	dobtak	húsz	pontot,	
de	 az	Újpest	 harminckettővel	 válaszolt.	
Nagyot	 küzdött	 a	 Phoenix	 -	 86	 ponttal	
gyakran	 lehet	 mérkőzést	 nyerni	 -,	 ám	
ezt	az	Újpestet	ezen	a	napon	nem	lehe-
tett	megverni.	
Surmann Gábor:	Mindenek	 előtt	 gratu-
lálok	 a	 CSAPATOMNAK,	 csupa	 nagy-
betűvel,	 férfi	meló	volt.	Ma	gyakorlati-
lag	kis	túlzással	bárki	ellen	játszhattunk	
volna,	 lehengerlő	 és	 domináns	 támadó-
játék,	 kiváló	 dobóforma	 ennek	 ma	 épp	

az	amúgy	kiváló	erőkből	álló	Tiszaújvá-
ros	itta	meg	a	levét.		
Siska János:	Gratulálok	az	Újpestnek,	a	
játék	szinte	minden	szegmensében	 jobb	
volt,	 mint	 mi.	 Ők	 más	 célokért	 küzde-
nek,	 de	 biztató,	 hogy	 láttam	 sok	 olyat,	
amit	 gyakoroltunk	 az	 edzéseken.	 Még	
sokat	 kell	 dolgoznunk	 ahhoz,	 hogy	 a	
bajnokság	első	felébe	tartozó	csapatokat	
meg	tudjuk	szorítani.
Pénteken	18	órától	a		Phoenix	KK	az	ELI-
TE	 Basket	 csapatát	 fogadja	 a	 játékcsar-
nokban. 

2021. október 28. Sport � 15.

Siska János több biztató dolgot látott a csapat játékában. 

Harminc iskolából száz versenyző érkezett a megyei döntő-
re Tiszaújvárosba. 

Az idei U23-as világbajnok Lehmann Csongor Olaszországban is „leiskolázta” a 
mezőnyt.                   (Fotó: Magánarchívum)



Hangszert a kézbe gyerekek!
Több száz kipróbálható hangszer, zeneórák, 
és eddig 46 városban több, mint 107 ezer lá-
togató. A Hangszert a kézbe program 2017-
ben indult, és most november 3. és november 
5. között Tiszaújvárosba is ellátogatnak. Ar-
ról, hogy pontosan miről szól ez a program, 
és milyen fantasztikus lehetőség ez a tisza-
újvárosi gyerekeknek, Andrásik Removal, a 
Hangszeresek Országos Szövetségének (HA-
NOSZ) főtitkárával beszélgettem.

- Honnan jött a program ötlete, és hogyan sike-
rült elindítani?
- A Hangszert a kézbe sorozatot az NKA Hang-
foglaló programja hívta életre a HANOSZ-szal 
közösen. Az indíttatása az volt, hogy nagyon 
kevesen jutnak ma Magyarországon hang-
szerekhez. Nem minden vidéki városban van 
hangszerbolt, ha mégis, akkor általában az spe-
cializálódott, és nem lehet minden hangszert 
úgy kipróbálni, ahogy az ember szeretné. Je-
lenleg Magyarország egész Európában alulról 
a második a tekintetben, hogy hányan játszanak 
hangszereken - csak Bulgáriát tudjuk megelőz-
ni. Vagyis gyakorlatilag a gyerekek felnőnek 
úgy, hogy nem is láttak, nem is fogtak hang-
szert a kezükben. Ezért gondoltuk azt, hogy el-
indítjuk ezt az országjáró sorozatot.
- Miből áll a program?
- A Hangszert a kézbe két tematikus részre 
bontható. Van az interaktív játszótér, ami tulaj-
donképpen egy ökumenikus hangszerkiállítás 
- megtalálhatók benne klasszikus zenei hang-
szerek, népzenei hangszerek, és a könnyűzene 
hangszerei, illetve eszközei, tematizálva. Ez azt 
jelenti, hogy külön vannak a klasszikus és nép-
zene, és külön a könnyűzene eszközei - az ütő-
hangszerek, gitárok, basszusgitárok, billentyűs 
hangszerek, külön az elektronikus zene, kü-
lön a házi stúdiózás, tehát témákra van bontva 
a kiállítás. Mindegyik témához szakértők van-
nak jelen, akik segítenek a gyerekeknek az el-
igazodásban. A másik tematikus részben pedig 

rendhagyó énekórákat tartunk, amelyek érintik 
a hangszertörténetet, zenetörténetet, és a köny-
nyűzenei történetet. Rengeteg interaktív fog-
lalkoztató játékot tartunk a kicsiknek - bevon-
juk őket dalszerzésbe, megmutatjuk, hogy ho-
gyan születik egy dal, de van dalszöveg-írás-
sal, vagy zeneterápiával foglalkozó előadásunk 
is. Ezek a rendhagyó énekórák is nagyon nép-
szerűek, és általában a tanárok is megdöbben-
nek azon, hogy ezt milyen jól fogadják a gye-
rekek, és milyen könnyen bevonhatók a kreatív 
folyamatokba.
- Úgy hangzik, hogy ezek a rendhagyó éne-
kórák tulajdonképpen olyan órák, amit igazá-
ból az iskolában, énekórán kellene, hogy csi-
náljanak.

- A közoktatás énekórái élménymentesek, és az 
énekóra tanmenet teljességgel idejétmúlt, ab-
szolút nem kelti fel a gyerekek érdeklődését 
sem a zene, sem pedig a hangszerek iránt. A 
legtöbb helyen az énekóra az énekkarról szól, 
nem tanítanak hangszerismeretet. A mai gyere-
kek körében idejétmúlt ez a régi rendszer. Va-
lamint azt se felejtsük el, hogy az iskolák tan-
meneteiből, tanterveiből az énekóra a „futottak 
még” kategóriába tartozik.

- Nem értem, hogy történhet ez, amikor Kodály 
és Bartók országa vagyunk.
- Úgy látom, hogy az akadémikus tudás gye-
rekek fejébe gyömöszölése valamiért nagyon 
menő dolog ma Magyarországon, nem azt pró-
bálják megtanítani nekik, hogy hogyan kell ta-
nulni. Szerintem a mai rendszer legfőbb prob-
lémája az, hogy a művészet gyakorlatilag tel-
jesen kikerült a közoktatásból. A táncot, a vi-
zuális kultúrát, a vizuális művészeteket, a kéz-
művességet, a gyakorlatiasságot, és a zenét is 
mostohagyermekként kezelik. Most ezt éljük, 
és az emberekben óriási a hiányérzet, ez tük-
röződik a nagyszámú látogatottságunkban. Na-
gyon szeretném, ha a zenei nevelés egyfajta re-
formon menne át, szeretném, ha tanítanák a po-
puláris zenét, és a hangszerismeretet. Amíg az 
okos eszközök - amik uralják a fiatal generá-
ciók szabadidejét - teljesen elmagányosítanak, 
addig a hangszerek egy közösséget hoznak lét-
re, hiszen zenélni együtt jó, és magának a ze-
nélésnek és a hangszeres játéknak is van egy 
olyan aspektusa, hogy muszáj összejönni, mu-
száj összetartozni, együttműködni, együtt dol-
gozni, ezt pedig kiválóan mutatja az a magyar 

szó, hogy „együttes”, ahogy egy zenekart szok-
tak nevezni. Ebben az esetben ez tökéletesen 
helytálló, és mutatja is, hogy igazából mire va-
ló a zenélés, és micsoda közösségformáló ere-
je van.
- Említetted, hogy az interaktív játszótereteken 
vannak klasszikus hangszerek, vannak könny-
űzenei hangszerek, és vannak a modern, én úgy 
hívom villanyzenés hangszerek. Te hogy látod, 
a mai fiatalok inkább a villanyzenés dolgokhoz 
közelednek - szintetizátor, looper - vagy még 
vállalnák azt, hogy évekig tanulnak egy hang-
szert, például gitárt?
- Az egészen kis gyerekek elsősorban a nagy 
motorikus mozgásokkal járó hangszereket vá-
lasztják, tehát a pici gyerekeknél a legnépsze-
rűbb hangszer a dob. A dobot lehet püfölni, 
és aztán nagy energiák szabadulnak fel mind 
hangzásban, mind mozgásban. Ha száz dobot 
raknánk ki, az sem lenne elég. A fiatalabb, ze-
nét nem tanult generációknál nagyon népszerű-
ek a lemezlovas eszközök, hiszen ott egy-egy 
gombnyomásra egész, komplett zenei részletek 
tudnak megszólalni, és ez így gyorsan és köny-
nyen élményt ad. Ezzel együtt egyébként rög-
tön lehet azt is mondani, hogy ezek az eszkö-
zök kiválóak arra, hogy az ember megfogja a 
zenének a gyerekeket. Aki már tanult hangsze-
ren - hiszen azért egy gitár, egy zongora meg-
szólaltatásához már kell némi előképzettség - 
ők már természetesen ezeket a hangszereket 
választják. Egyébként ma a világon a legnép-
szerűbb hangszer a gitár. Ezt úgy kell számol-
ni, hogy létezik az összes hangszer, és az összes 
hangszeren játszó embereknek a fele gitározik. 
Sokáig a billentyűs hangszerek is nagyon nép-

szerűek voltak, de mára a dob megelőzi ezeket 
a világban. A gitár töretlenül őrzi az első helyet, 
nyilván ennek is számos oka van, erről is lesz 
egyébként egy előadás, hogy miért a gitár a leg-
népszerűbb hangszer a világon.
- Ha jól értem elsősorban iskolásoknak szerve-
zitek ezt a programot, tehát iskolás csoportokat 
vártok. De mi van az ilyen 45 éves öregekkel, 
mint én, akiket szintén érdekel a dolog? Bárki 
bemehet az előadásokra?
- Természetesen, ez nem zártkörű program. 
Persze elsősorban a fiatalokat célozzuk meg, 
hiszen az iskolarendszer sem nyitott a zené-
re, a szülők is inkább hobbinak tekintik a ze-
nélést mintsem művészetnek, vagy kultúrá-
nak. De ez nem azt jelenti, hogy ne lenne bár-
ki számára látogatható, mint ahogy egyébként 
az egész esemény teljesen ingyenes. Novem-
ber 3-án és 4-én 8:30-18:00 óráig, november 
5-én 8:30-12:00 óráig tartunk nyitva, és ezalatt 
az idő alatt bárki megnézheti bármelyik esemé-
nyünket, a rendhagyó órákat, előadásokat is, és 
természetesen a hangszerkiállításon is részt ve-
hetnek a Derkovits Művelődési Központban.

Surányi P. Balázs

16. � Színes 2021. október 28.

„Magyarország egész Európában 
alulról a második a tekintetben, hogy 
hányan játszanak hangszereken.”

„A művészet gyakorlatilag teljesen 
kikerült a közoktatásból. A táncot, a 
vizuális kultúrát, a vizuális művésze-
teket, a kézművességet, a gyakorlati-
asságot, és a zenét is mostoha gyer-
mekként kezelik.”

Minden hangszert kipróbálhatnak.

Rendhagyó zeneórákon is részt vehetnek a gyerekek.

Andrásik Remo
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