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A hivatalos tájékoztatás szerint az illetékes állami szervek 73 
aktív fertőzöttet tartanak nyilván Tiszaújvárosban (egy hete 
32-t), közülük 4 fő szorul kórházi ellátásra a tüneteik súlyos-
sága miatt.
A legfrissebb adatok szerint az önkormányzati szférában mű-
ködő cégeknél és intézményeknél átlagosan közel 80 %-os az 
átoltottság. A Prevenciós Bizottság kedden újra ülést tartott 
és egyetértett abban, hogy erre tekintettel nincs szükség arra, 
hogy az önkormányzat kötelezővé tegye a védőoltást. 
Az önkormányzat valamennyi intézmény és gazdasági társa-
ság dolgozója számára lehetőséget biztosít ingyenes antigén 
gyorsteszt elvégzésére. Figyelembe véve az egészségügyi 
szakemberek ajánlásait, a bizottság javasolja, hogy a fertőző-
dés elkerülése érdekében nagyobb közösségekben, forgalma-
sabb zárt terekben vagy rendezvényeken tartózkodva viselje-
nek szájmaszkot. Itt jegyezzük meg, hogy a Tisza Média (Ti-
sza TV, Krónika) szerkesztőségét felkeresőknek kötelező a 
maszkhasználat. (A helyi járványügyi helyzetről további in-
formációk lapunk 3. oldalán.)
Szerdára országosan 8434 az új fertőzött regisztráltak, meg-
halt 98 beteg. Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápol-
nak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal 
korábban 4588 új fertőzöttet regisztráltak, hétfőről keddre 
meghalt 123 koronavírusos beteg. 
A fokozódó járványügyi helyzetben Kásler Miklós miniszter 
november 4-én elrendelte, hogy az ország minden alkalmas 
intézményének fogadnia kell a koronavírus-fertőzötteket. A 
rendelet értelmében a könnyű és középsúlyos betegeket a vá-
rosi kórházak látják el, a súlyos állapotúakat az elsődlegesen 
kijelölt ellátócentrumokba kell küldeni.

Járványhelyzet

Harmincötmillió forintból újult meg a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola sportudvara. Az aszfaltozott fo-
cipályán a burkolatot gumitéglára cserélték, a pálya vonalazása 
több labdasport művelésére is lehetőséget ad. Az üresen álló fü-
ves területre fitneszparkot telepítettek, és tervben van a folytatás 
is, egy olyan kosárlabdapálya kialakítása - az önkormányzat és 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége támogatásával - 
mint amilyen az Ifjúsági parkban is van. 
A katolikus iskola udvarának felújítását 50-50 %-ban támogat-
ta Tiszaújváros önkormányzata és az Egri Főegyházmegye. A 
sportudvart szerda délelőtt ünnepélyes keretek közt adta át dr. 
Fülöp György polgármester, Koscsó Mónika, az iskola igazga-
tója, a fenntartó nevében pedig Pásztor Pascal plébános áldotta 
meg a megújult udvart.    

Megújult a sportudvar

Hangszert vettek a kezükbe

Téli szemlén a gépek
Újra felsorakoztak a téli munkálatok-
ban résztvevő gépek. Az ilyenkor szo-
kásos műszaki ellenőrzésen nyolc jár-
mű vett részt. Ezekkel fogják tisztítani, 
járhatóvá tenni az utakat a városban a 
tél folyamán, ha arra szükség lesz.
 
- Egészen pontosan 391 ezer négyzetmé-
ternyi járda és útfelület van Tiszaújváros 
területén - tudtuk meg Molnár István al-
polgármestertől. - Ez körülbelül nyolcvan 
futballpályányi terület, ebbe beletartoz-
nak az utak és a járdák is. Ilyen nagy fe-
lületen kell beavatkozni a gépeknek min-
den télen.  
- A két nagy gép a szélesebb utakat fog-
ja takarítani, a három Multicart a kisebb, 
keskenyebb utakon, járdákon, illetve a 
közökben tudjuk bevetni - nyilatkozta la-
punknak Kerékgyártó István, a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyveze-
tője. - Van egy John Deer, ami szintén ki-
sebb utakra való, és van egy MTZ, ami-
vel általában Tiszaszederkényben szok-
tuk dolgozni, ott tolja a havat és szórja az 
utakat. Azt tudni kell, hogy ezek a gépek 
télen-nyáron dolgoznak. Ilyenkor felsze-
reljük rájuk a téli felszerelést, a hótoló la-
pot és a sószóró berendezést. Ezek a só-
szórók olyan korszerűek, hogy képesek 
arra, hogy kálcium-kloriddal nedvesítsék 
a konyhasót, így jobb lesz a tapadás és ke-
vesebb konyhasót kell felhasználnunk.  
A síkosság-mentesítő anyagok folyama-
tosan érkeznek a Városgazda Kft. telep-
helyére. Várhatóan több, mint három-
száz tonna útszóró sóra, négy tonna kál-
cium-kloridra, hét tonna zeokalra és száz-

húsz köbméter fűrészporra lesz szükség a 
téli időszakban. 

*
Az országos, mintegy 32 ezer kilométer-
nyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üze-
meltetéséért felelős Magyar Közút Non-
profit Zrt.  november 10-től az ország tel-
jes területén téli üzemmódra, ezzel együtt 
0-24 órás szolgálatra váltott.
A társaság a téli szezonban az országos 
közúthálózaton összesen 915 nehézgép-
járművet, 160 rakodógépet és 158 hó-
marót mozgósíthat. A közútkezelő mind 
a 94 mérnökségén feltöltötte a sótároló-
kat, így országosan összesen mintegy 137 
ezer tonna útszóró só, 1300 tonna kálci-
um-klorid granulátum, 2,9 millió liter 
kálcium-klorid oldat és 20 ezer tonna ér-

desítő anyag áll a szakemberek rendelke-
zésére kezdőkészleten. 
Azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján nagyobb a hó-
fúvások lehetősége, ott hófogórácsokat és 
hálókat helyeznek ki, ez 488 kilométernyi 
útszakaszt érint.
A szakemberek arra kérik az autósokat, 
hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok 
előtt cseréljék át téli közlekedésre alkal-
mas, megfelelő minőségű és állapotú ab-
roncsokra.
A www.utinform.hu oldalon számos hasz-
nos közlekedési információhoz juthatnak 
a közlekedők, a téli üzem alatt néhány 
óránként országos összesítést is publikál-
nak az aktuális útviszonyokról, forgalmi 
helyzetről a weboldalon.
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Nyolc gép tisztítja majd az utakat Tiszaújvárosban. 

Egy országos programnak lehetett három napig Tiszaújváros az otthona. „Hangszert a kézbe”, ezzel a sokatmondó cím-
mel utaztatják hangszerkiállításukat, zenei játszóterüket és a rendhagyó zenóráikat a program kitalálói. 350 négyzetmé-
teren, több mint 140 kipróbálható hangszer, és minden ingyen volt a Derkovits Művelődési Központban. Egy játszótér, 
ami csupa-csupa hangszer, dallam, élmény mindenkinek. Cikkünk az 5. oldalon.

Az iskola diákjai a Jerusalema-tánccal avatták fel a pályát.   
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Minden vasár-
nap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörö-
sön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-
kor van szentmise.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével 08.00 - 18.30.
Az egyházközség által meghirdetett rajzpályázat elbírálá-
sa november 11-én Szent Márton napján lesz. A gyerekek 
iskolájuk elől 16.15-kor mécsesekkel indulnak a templom-
ba.17.00-kor szentmise, a rajzpályázat nyerteseinek kihirde-
tése a szentmise keretén belül lesz. A szentmise után a gyere-
keket szeretettel várjuk libazsíros kenyérre. 
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus 
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. 
Szerdán 17.00 vecsernye. 

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet november 14-én, vasárnap 10 órakor.
Tiszaújváros
Bibliaóra november 11-én, csütörtökön 17 órakor.
Úrnapi istentisztelet november 14-én, vasárnap 11 órakor.
Konfirmációi előkészítő november 14-én, vasárnap 15 óra-
kor. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A Ma-
gyar Református Egyház döntése alapján alkalmainkon kö-
telező a maszk viselése. A városi istentisztelet vasárnap dél-
utántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook 
oldalán.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
november 14-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszertár (Széche-
nyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd november 15-től (hétfőtől) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor u. 17., tel.: 49/540-
689) 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

Elültették az élet fáját
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrök a koronavírus 
elleni közös küzdelem jelképeként fákat ültettek szerte a me-
gyében, így Tiszaújvárosban is.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság indította el kihívását, 
melynek lényege, hogy a koronavírus elleni küzdelemre történő 
figyelemfelhívás céljából facsemetéket ültessenek minél több 
településen. A fa az évek múlásával terebélyesedik, egyre maga-
sabbra nő, így szimbolizálva az életet, annak megújulását és le-
győzhetetlenségét.
A megyénkben lévő kilenc rendőrkapitányság mindegyike ülte-
tett egy-egy fát a székhelyi településeken a települések vezető-
ivel, képviselőivel együtt, ami a széles körű összefogást is jel-
képezi.
Tiszaújvárosban dr. Ongai Péter alezredes, a városi rendőrkapi-
tányság vezetője és dr. Fülöp György polgármester a Szent Ist-
ván szobor környezetében ültette el az élet fáját.

Mintegy száz donort vártak, de a rossz idő és betegségek mi-
att kevesen voltak a múlt heti véradáson. A Vöröskereszt min-
denesetre hálásan köszöni a megjelent 56 véradónak az ön-
zetlen segítséget. A szervezők ugyanakkor remélik, hogy feb-
ruárban többen lesznek majd a városi könyvtárban tartan-
dó újabb véradáson. Legközelebb decemberben, a MOL-ban 
lesz véradás.

Kevés véradó volt

Rózsa
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket no-

vember 30-ig egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

2. � Sokféle 2021. november 11.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

Hajdu józsef
 életének 80. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. 
Temetése 2021. november 12-én, pénteken 14:30-kor lesz 

a hejőbábai temetőben. 
A gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.”

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk,
Csenge gyula (gyuszkó)

halálának 4. évfordulóján.
Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Mátrai gézáné, Piroska néni 
életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 

2021. november 18-án, csütörtökön 14 órakor lesz 
Sajószögeden a Városi Temetőben. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 LengyeL Jenő
életének 77. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 12-én, 
pénteken 10.00 órakor lesz Sajószögeden, 

a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

konCzlik zoltán
 volt műanyaggyári dolgozó

 türelemmel viselt betegségben 82. életévében elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 11-én, 

11 órától a tiszaújvárosi  római katolikus templom 
altemplomában lesz. 

A gyászoló család

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 



Nyílt hét 
az Eötvösben

Úgy tűnik, hogy bár alig kezdődött el az idei tanév, máris a 
következő van fókuszban. A nyolcadikosok előtt megnyíltak 
a középiskolák kapui. Bemehetnek, szétnézhetnek, tájékoz-
tatást kaphatnak és a tanórákon is részt vehetnek. Ebből a 
sok mindenből pedig egy fontos döntést kell gyúrniuk. Még-
pedig azt, hogy hová, melyik iskolába, milyen tagozaton sze-
retnének továbbtanulni. 

Ebben segít ezen a héten a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium és Kollégium is. Nyílt hetet szerveznek a továbbtanulásra 
készülő általános iskolásoknak.
Dömsödi Dóra a miskolci Földes gimnáziumba szeretne menni 
kémia tagozatra, de a helyi gimnáziumon is gondolkozik. 
- Nagyon meggyőző volt a tájékoztatás - mondta Dóra. - A fel-
vételi és érettségi eredmények is nagyon jók és ez szerintem na-
gyon csalogató. Egy angolórát néztem meg, ami szintén nagyon 
tetszett, mert mozgalmas, interaktív volt. 
A nyílt hétre idén először online kellett jelentkezni. Csak azok a 
tanulók vehettek részt a bemutató tanórákon, akik előzőleg már 
regisztráltak. Sokan töltötték ki az online jelentkezést, több mint 
200 diák volt kíváncsi az Eötvösre.  
- A tavalyi évhez képest most szerencsésebben alakul a helyze-
tünk - nyilatkozta lapunknak Péter Levente, a gimnázium intéz-
ményvezető-helyettese. - Amíg tavaly csak online mutathattuk 
be az iskolánkat, most, még ha bizonyos járványügyi szabályo-
kat be is kell tartanunk, de lehetőségünk van igazi, személyes 
nyílt héten fogadni az érdeklődő diákokat. Számukra az épület-
be lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet-mé-
rés, illetve a maszkhasználat. Ez utóbbit egyébként a saját di-
ákjainknak és dolgozóinknak is viselniük kell. Széles a palet-
ta, amit kínálunk a gyerekeknek, igény szerint szinte bármilyen 
tanórát meg lehet nézni, de azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb 
érdeklődést az angol, az informatika, a matematika és az iroda-
lom iránt mutatnak.
Most még csak nézelődnek, tájékozódnak a nyolcadikosok. Ha-
marosan azonban dönteniük kell. December 3-ig kell jelentkez-
ni a központi írásbeli felvételire, ami fontos azoknak, akik itt, a 
helyi gimnáziumban szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Ne-
kik meg kell írniuk január 23-án az írásbelit, mivel a bekerülés 
egyik feltétele, hogy jól sikerüljön a felvételi.  

ema 

Nem kötelez, de oltásra buzdít
Fél év szünet után ettől a héttől újra 
ülésezik a Prevenciós Bizottság, az ak-
tuális járványhelyzet és az emelkedő 
esetszámok indokolják ezt.  A hivata-
los információk szerint az elmúlt egy 
héten 73 koronavírussal fertőzött tisza-
újvárosit regisztráltak az illetékes ha-
tóságok - tájékoztat hivatalos közösségi 
oldalán is a polgármester. Az aktuális 
járványügyi intézkedésekről, az év vé-
gi városi közösségi programokról és a 
kötelező oltásról is kérdeztük a város-
vezetőt az ülés után.  

- Azt gondolom, hogy a számok egyértel-
műen mutatják, hogy városi szinten in-
tézkedéseket kell hozni, ebben partne-
rünk a polgármesteri hivatal, az intézmé-
nyek és a cégeink, akik tagjai a Preven-
ciós Bizottságnak. Közös döntések szük-
ségesek, amelyek mindenkit érintenek, és 
valóban úgy döntöttünk, hogy ettől a hét-
től kezdve újra ülésezni fog a Prevenciós 
Bizottság-kezdi beszélgetésünket dr. Fü-
löp György polgármester. - Ami nyugtala-
nító az az, hogy gyakorlatilag exponenci-
álisan növekednek a számok. Én személy 
szerint azt tapasztalom, hogy nem gon-
dolkozik még mindenki kellőképpen fele-
lősen, ezért minden állampolgárt, minden 
tiszaújvárosit arra kérek, függetlenül at-
tól, hogy mi a véleménye erről az egész-
ről, hogyha teheti, akkor oltassa be ma-
gát. Jelen pillanatban ez az egyetlen meg-
oldás arra, hogy védekezzünk a vírus el-
len. Az a tapasztalat, és ezek egészség-
ügyi tények, hogy akik beoltatták magu-
kat, bár elkaphatják a vírust, de nem lesz 
olyan súlyos lefolyású a betegségük. Úgy 
gondolom, hogy az lenne a szerencsés és 
a közösségünk védelme érdekében is fon-
tos, hogy mindenki felelősségteljesen jár-
jon el. 
- A kormányzat lehetőséget adott a pol-
gármestereknek arra, hogy döntsenek a 
kötelező oltásokról. Tiszaújváros polgár-
mestere hogy dönt?
- Én megvallom őszintén, hogy az ilyen 
egyszemélyi típusú döntéseket nem na-
gyon szeretem. Azt gondolom, hogy a 
kollektív bölcsesség elve alapján kell 
dönteni, és akkor, amikor döntéseket ho-
zunk, sokféle szempontot kell mérlegelni. 
Azt nagy örömmel jelentem, hogy Tisza-
újvárosban az intézményeinknél és a cé-
geinknél az országos átlagot jóval megha-
ladó a munkavállalók átoltottsága. Külön 
örülök annak, hogy például a Tisza Média 
Kft.-nél 100 %-os az átoltottság, a rende-
lőintézetnél is 100 %-os, a humánszol-
gáltató azon részlegénél, ahol a jogsza-
bály előírja, szintén 100 %-os az átoltott-
ság, gyakorlatilag a hivatalnál is majd-
nem. Azt látom, hogy igazából nem indo-
kolt, hogy elrendeljük a kötelező oltást, 
túl azon, hogy egyébként egyéb jogi ag-
gályok is felmerülhetnek ezzel kapcsolat-
ban. Valljuk meg őszintén, hogy ha a pol-
gármester egy ilyen ügyet elrendel és az-
tán majd az Alkotmánybíróság, vagy jo-

gi értelmezésre jogosult egyéb szervezet 
egyszer csak úgy gondolja, hogy ez még-
sem állta meg a helyét, annak komoly kö-
vetkezményei lehetnek. Szeretném hoz-
zátenni, hogy ismeri a jog azt az intéz-
ményt is, amelyik úgy szól, hogy „vétkes-
ség nélküli felelősségre vonás”, magyarul 
egy adott döntés büntetőjogi felelőssé-
get nem alapoz meg, de kártérítési igényt 
igen. Azt gondolom, hogy akkor járunk 
el helyesen, ha szigorú szabályok mentén 
élünk és mindenkit arra buzdítunk, hogy 
oltassa be magát.  Van néhány kollégánk, 
akik azért nem oltatták be magukat, mert 
olyan egészségügyi problémákkal, beteg-
séggel küzdenek, hogy nem javasolták 
nekik az orvosok az oltást, viszont fontos, 
hogy vigyázzunk rájuk. Az önkormányzat 
ugyanúgy, mint az előző hullámok idején, 
a tesztelést biztosítani fogja. Tiszaújvá-
ros önkormányzata teszteket fog vásárol-
ni mind az intézményekben, mind a hiva-
talban, mind a cégeknél dolgozó munka-
vállalóknak, és a legkisebb gyanús eset-
ben is el fogjuk végezni a tesztet, mert azt 
gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ez 
szolgálja a közösség érdekeit. Ez nem le-
het pénzkérdés. Összegezve azt tudom 
mondani, hogy nem lesz Tiszaújvárosban 
kötelező az oltás, hiszen nem indokol-
ja a magas átoltottsági szint, viszont ar-
ra kérek mindenkit, aki még nem oltatta 
be magát, és ennek nincsen objektív vagy 
egyéb egészségügyi akadálya, az tegye 
meg önmaga, a hozzátartozói és a közös-
ségünk védelme érdekében.
- Közeledik az adventi időszak, az adven-
ti hangverseny, a téli színpadi rendezvé-
nyek, az év végi közösségi programok. Mi 
lesz a sorsa ezeknek a rendezvényeknek, 
hiszen a járványszámok rohamosan emel-
kednek.
- Alapvetően kétféle forgatókönyv van. 
Ha a számok ugyanígy fognak növeked-
ni, akkor az óriási kockázatot jelentene, 
ha zárt térben tömegrendezvényt tarta-
nánk. Én most úgy látom, hogy nem biz-
tos, hogy felelősségteljes döntés lenne, 
ha megtartanánk az év végi rendezvénye-

ket. A jelen állás szerint úgy gondolom, 
hogy a november végi képviselő-testüle-
ti ülésen a képviselőtársaimmal egyeztet-
ve valószínűsíthetően úgy fogunk dönte-
ni, hogy zárt térbe több száz, esetleg ezer 
embert nem biztos, hogy szerencsés be-
engedni, nem beszélve arról, hogy egyéb-
ként van egy csomó korlátozó szabá-
lyozás, amit be kellene tartani. Jelen ál-
lás szerint még nem született döntés, de 
aggályosnak látom itt a téren a hagyo-
mányos Mikulástól karácsonyig rendez-
vénysorozatot is, de én és a kollégáim is 
azt szeretnénk, hogy azért azok a rendez-
vények legyenek megtartva az ide vonat-
kozó szabályok betartása mellett. Most 
abban maradtunk, hogy hétről hétre a jár-
ványügyi adatok birtokában fogjuk érté-
kelni a helyzetet. Most tehát azt gondo-
lom, hogy a téren lesznek rendezvények, 
de az is lehet, hogy a téren lesz, ugyan-
úgy, mint tavaly, zeneszó, lesz lehetőség 
óvatosan a szabadtéren az együttlétre, de 
mondjuk nem, vagy csak korlátozottan 
lesznek színpadi produkciók. Felelősen 
akkor tudjuk majd eldönteni, ha látjuk a 
járványügyi adatokat.
- Lesz-e a közeljövőben újabb szennyvíz-
vizsgálat, hiszen az akár két héttel előre is 
megmutatja a várható járványszámokat?
- Minden olyan tudományos eszközt, ami 
rendelkezésünkre áll, fel kell használni 
annak érdekében, hogy megóvjuk ember-
társainkat. Nyilván az egyfajta tendenciát 
tud mutatni nekünk, hiszen az előző hul-
lámoknál e vizsgálatok számait egy, ma-
ximum két hét késéssel a tényleges eset-
számok is követték, úgyhogy a kérdésre 
a válaszom igen, lesznek újabb szenny-
vízvizsgálatok, melyek eredményeit nyil-
vánosságra fogjuk hozni. Az önkormány-
zati érdekszférában pedig tömegesen fo-
gunk tesztelni kellő gyakorisággal annak 
érdekében, hogy ki tudjuk szűrni a fertő-
zötteket. 
- Mi a tapasztalat a lelkiismereti maszkvi-
selést illetően, aminek a fontosságát te is 
hétről-hétre hangsúlyozod? 
- Alapvetően azt látom, hogy a társadalom 
tagjainak döntő többsége felelősségteljes. 
Nyilván vannak olyan életterek, ahol már 
elő van írva kötelezően. Most még egye-
lőre csak erőteljesen javasoljuk azokban 
a közösségi terekben a maszkhasználatot, 
ahol sokféle ember találkozik, mint pél-
dául a színházterem. Mi azt javasoljuk, 
hogy aki csak teheti, az viseljen maszkot. 
Persze azt is megértem, hogy ez rengeteg 
problémával jár együtt, van, aki fullad, 
nehezen viseli, de arra buzdítunk min-
denkit, hogy aki bírja, az a saját egészsé-
ge érdekében hordja. Szankció egyelőre 
még nincs, de én azt gondolom, ha tovább 
nőnek az esetszámok, akkor lehet, hogy 
a lelkiismereti maszkhasználatot a közös-
ségi terekben újra kell gondolni. Az átol-
tottság városi adatai viszonylag kedvező-
ek, ezért azt gondolom, hogy szabadtéren 
nem fogunk bevezetni maszkhasználatot.

berta

Huszonhétmillió 
támogatásra

A november 8-ai állapot szerint egyszeri év végi támogatásként 
(közkeletű nevén nyugdíjasok év végi támogatása) csaknem 20 
millió forintot, a gyermekes családok év végi támogatásaként 
közel 7 millió forintot nyújt az önkormányzat.
Az egyszeri év végi támogatás esetében eddig 915 megállapító 
határozat született, a megítélt támogatás 19.819.000 forint. To-
vábbi 14 kérelem feldolgozás alatt van, mivel a szükséges iga-
zolás még nem érkezett meg.
A gyermekes családok év végi támogatásánál 240 megállapító 
határozatot hoztak, a támogatás összege  6.919.000 forint. Itt 
egy kérelem még hiánypótlásra vár.

2021. november 11. Aktuális � 3.

Hétfőn újra ülést tartott a Prevenciós Bizottság. 

Még kérdéses a Mikulástól karácsonyig program megrendezésének módja. 

Elöl a kilencedikesek, hátul az érdeklődő nyolcadikosok.

Péter Levente intézményvezető-helyettes.



Ajánlás a Covid19 
helyesírásához

Nagyon sokan kérdezték, hogy kell írni a koronavírus okoz-
ta megbetegedés nevét, s ezzel bizony mi is bajban vagyunk 
időnként szerkesztőségünkben. Ezért hasznosnak gondol-
juk, ha közzé tesszük a Nyelvtudományi Intézet nyelvi ta-
nácsadó szolgálatának  válaszát.

Mindenek előtt hangsúlyozzuk, hogy a megfogalmazott állás-
foglalás ajánlás, nem pedig kötelező érvényű írásmód.
A betegségnek ugyanis nincs kodifikált, azaz helyesírási szótár-
ban rögzített írásmódja, így semmilyen írásmód nem számít nor-
masértőnek. Tehát mindenféle írásmód elfogadható, a lényeg az, 
hogy egy dokumentumon belül lehetőleg ne váltogassuk, hanem 
egységes legyen. Ha valaki azonban mégis ragaszkodik hozzá, 
hogy legyen valamiféle norma, amelyet követni lehet, úgy érde-
mes fontolóra vennie az alábbi ajánlást.
A Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálata egyezte-
tett az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának 
és a korábban működő Orvosi Nyelvi Munkabizottságának egy-
egy képviselőjével, s a következő állásfoglalás született.
Az orvosi szaknyelvben léteznek a megnevezés részét képező 
római vagy arab számok, amelyeket a szaknyelvi helyesírási 
szabályzat tartozékszámoknak nevez (pl. B6-vitamin, HPV16, 
COX6). A nemrég megjelent új orvosi helyesírási útmutató alap-
ján a tartozékszámokat közvetlenül, tehát kötőjel nélkül kap-
csoljuk a mozaikszókhoz, így a 19 és a Covid közé sem teszünk 
kötőjelet.
A Covid a forrásnyelvben létrejött mozaikszó, úgynevezett 
szóösszevonás (< coronavirus disease). A magyar helyesírás 
szabályai 12. kiadásának 286. pontja különbséget tesz a 
tulajdonnévi és a közszói betűszók között. Az előbbieket 
nagy kezdőbetűvel (pl. Helir, Műpa), az utóbbiakat csupa 
kisbetűvel írjuk (pl. radar, gyes). A Covid, mint betegségnév 
szigorú értelemben véve nem tulajdonnév, de mégis valamiféle 
tulajdonnévi jelleggel bír: erősen körülhatárolt dolog, egyetlen 
jelenség, továbbá a betűszói eredet is a nagy kezdőbetűs 
írásmódot erősíti. A Covid19 nem pusztán a vírusra, a betegségre 
utal, hanem magára a járványra, a körülötte kialakult helyzetre 
is. Ez olyan, mintha „nevet adtunk volna neki”.
Mindezek alapján általános, mindennapi használatra a Covid19 
formát javasoljuk, hozzátéve, hogy a COVID19, s bármilyen 
egyéb írásmód sem nevezhető helytelennek. A lényeg, hogy egy 
szövegen, egy dokumentumon belül egységes írásmódot alkal-
mazzunk. A COVID19 forma főként szaknyelvi, tehát kifejezet-
ten az orvos olvasóknak, szaktudományos használatra szánt szö-
vegtípusokban ajánlható. Az orvosi nyelvben ugyanis a szóösz-
szevonásokat is betűszószerűen - csupa nagybetűvel - szokás írni.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2021-ben másodszor is 
megpályázta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett Minősített Könyvtár címet, és sikerrel járt. 

A díjat azok a könyvtárak kaphatják, melyek magas színvo-
nalú szakmai munkájuk mellett a könyvtári minőségirányítás 
módszereinek folyamatos alkalmazásával működtetik szol-
gáltatásaikat, és jelentős eredményeket érnek el a szervezés-
fejlesztés területén is. A minisztérium úgy látta, hogy a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár megfelel a feltételeknek, és újra el-
ismerte a könyvtár tevékenységét, így újabb 5 évig birtokol-
hatja a Minősített Könyvtár címet.

Minősített könyvtár 
a Hamvas

Az űr lenyűgöző hely
Távoli és titokzatos. Egyszerre félelme-
tes és káprázatos. A világűr rejtélyei 
ősidők óta foglalkoztatják az emberi-
séget. A kiválasztottak csupán a múlt 
század közepétől figyelhették meg egé-
szen közelről milyenek is a fénylő csil-
lagok, mit rejt a kozmosz. Jurij Gaga-
rin 1961-es űrutazása óta mára már 
több száz asztronauta tapasztalta meg 
a súlytalanság állapotát. Az űrrepülés, 
az űrtudomány világáról a Miskolci 
Egyetem hallgatói is sok érdekes rész-
letet megtudhattak. 

A múlt héten rendezték meg hazánkban a 
Nemzetközi Űrhajós Szövetség (Associa-
tion of Space Explorers) 33. kongresszu-
sát, amelynek keretében mintegy félszáz 
űrhajós érkezett nem csak Budapestre, 
hanem Miskolcra is. Az űrtudomány iránt 
érdeklődő egyetemi hallgatók, középis-
kolai csoportok, szakmai előadáson, kö-
tetlen beszélgetéseken keresztül kaphat-
tak közelebbi képet a világűrről. 
Salizhan Shakirovich Sharipov 201 napot 
töltött a világűrben és két űrsétája alatt 
összesen 10 órát volt az űrállomáson kí-
vül.
- Nagyon érdekes, hogy egy ilyen ősi 
egyetemen lehetünk. Tulajdonképpen az 
itt lévő karok - műszaki, földtudományi 
- nagyon fontosak az űrkutatás területén. 
Célunk az, hogy a jövőben megtaláljuk 
azokat az egyetemistákat, akik a mi mun-
kánkat folytatják - nyilatkozta lapunknak 
az orosz űrhajós pilóta. - Korábban uni-
verzális szakemberekre volt szükség a 
kozmonautikában, akik szinte mindenhez 
értettek. A kozmikus járművek irányítá-
sához és az űrkutatáshoz egyszerre. Most 
inkább szakosodnak a leendő űrhajósok. 
Jelenleg is több száz kísérlet folyik. Gya-
korlatilag ez a munka egyre bonyolultab-
bá válik. Információim szerint, 2025-re 
tervezik, hogy egy magyar szakember új-
ra eljuthasson a Nemzetközi Űrállomásra. 
Remélem, a Miskolci Egyetem valamely 
végzős hallgatóját éri majd ez a megtisz-
teltetés. Álmodozni kell, és kemény mun-
kával el lehet érni a célt.
Hasonlóan gondolkodik John Daniel Oli-
vas is, aki rögtön az interjú elején kiemel-
te: - Mindenkinek vannak kihívások, aka-
dályok az életében, de ha az ember na-
gyon keményen dolgozik, nem adja fel, 
és követi az álmait, akkor az álmok való-
sággá válhatnak. 
Az amerikai mérnök pedig követte. Egé-
szen a világűrig, ahol 27 napot szolgált, 
és öt űrsétája alatt összesen 34 órát és 28 
percet töltött a világűrben. 
 - Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 
többször is űrsétát tehettem - mondta. - 
Ott kint, ha valami hibát követünk el, az 
végzetes is lehet. Nagy a nyomás rajtunk, 
sok a veszély, ugyanakkor békés és gyö-
nyörű. Amikor kívülről kapaszkodtam az 
űrállomásba, és lenéztem a Földre, mi-
közben a hang sebességének huszonöt-
szörösével mentem, és a bolygónk elha-

ladt alattam, akkor biztosan tudtam, hogy 
életem legkülönlegesebb helyén vagyok. 
- A súlytalanság állapota miatt annyi 
minden más egy űrhajóban. Önnek mi 
volt a legfurcsább?
- Ugyanúgy, mint itt a Földön, az ember 
az űrben is ember. Mindent, amit itt csi-
nálunk, az űrben is meg kell, hogy te-
gyük. Még a legegyszerűbb feladatok 
is, mint az evés, ivás, fürdés, tisztálko-
dás, vagy a vécére járás, kihívásokkal te-
li odakint. Ahogy fejlődik az emberiség, 
és azon gondolkodunk, hogy a Holdra 
vagy a Marsra költözünk, ezek az egysze-
rű mindennapi kihívások - ha nem készü-
lünk fel rájuk megfelelően - eluralkodhat-
nak az egész küldetés felett. Tehát a ki-
sebb dolgok is ugyanolyan fontosak, mint 
a nagyobbak. Nincs gravitáció, lebegünk, 
és sokféle fiziológiai változás történik az 
ember szervezetében. Meg kell tanulni al-
kalmazkodni ezekhez a dolgokhoz is. 
- Egyszer talán nekünk, hétköznapi 
embereknek is megadatik, hogy űrsé-
tát tegyünk?  Mennyire távoli ez az el-
képzelés?
- Ma már minden probléma nélkül elre-
pülhetünk egyik városból a másikba. Je-

lenünkben egyre több kereskedelmi vál-
lalat fejleszt űrtechnológiát. Éppen ezért 
úgy gondolom, hamarosan ott lehetnek a 
csillagok között azok is, akik nem az űr-
szakmában dolgoznak, és lehetőségük 
lesz látni a Földet 250 mérföld magasság-
ból. Ez a látvány lélegzetelállító és meg-
változtatja az ember életét. Amikor a ma-
gasból látjuk a Földet, rájövünk, mennyi-
re kicsik is vagyunk mi emberek. Amikor 
pedig rátekintünk a felettünk lévő uni-
verzumra, azt érezzük, hogy egyedül va-
gyunk. Ez az egyetlen otthonunk. A Föld. 
Vigyáznunk kell rá, és a rajta élő embe-
rekre, hisz mindannyian testvérek va-
gyunk. Meg kell tanulnunk együttműköd-
ni, hogy a jövőben közösen meg tudjuk 
oldani az előttünk álló feladatokat.
- Nagyon sok mozifilm készült már az 
űrhajózásról, a világűrről. Meg szokta 
ezeket nézni? 
- Az űr egy lenyűgöző hely!  Számomra ez 
az igazi izgalom, úgyhogy nekem nem kell 
Hollywood. Ha felnézek az égre, tanulok 
mellé egy kis fizikát, egy kis űrtudományt, 
annyi lenyűgöző dolgot látok, és ez nagyon 
izgalmas. Nem sok időt töltök a hollywoo-
di filmek nézésével, mert a valós élet nekem 
sokkal izgalmasabb.
Idén nyártól egy űranyag kutató- és kompe-
tencia központ is működik a miskolci cam-
puson, amely a saját kutatásain keresztül 
próbálja vizsgálni az űr különböző műszaki 
vonatkozásait. Dr. Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora elmondta; a jövőben már a 
borsodi felsőoktatási intézmény falai között 
is lesz lehetőség az űrtudományok elsajátí-
tására. A külügyminisztériummal közösen 
17 hazai felsőoktatási intézmény vesz majd 
részt abban a projektben, amelyhez azok a 
hallgatók csatlakozhatnak, akik az űr vala-
milyen vonatkozását szeretnék jobban meg-
ismerni; legyen ez műszaki, természettudo-
mányi, egészségügyi vagy társadalomtudo-
mányi vonatkozás.  
- Keményen dolgozunk azon, hogy egy űr-
mérnök mesterszakot akkreditáljanak egye-
temünkön - árulta el Horváth Zita. 

OK
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A Föld látványa megváltoztatja az ember életét.

Sharipov 201 napot töltött a világűrben. 

Olivas öt űrsétát tett.



Hangszert vettek a kezükbe
Még csak fotókat láttam róla a neten, de már 
tudtam, hogy az én terepem. Aztán jött hoz-
zá a hang és a látvány a promóciós kisfilme-
ken. Egy zenei játszótérről, ahol kedvemre 
pengethetem, üthetem, fújhatom azt a ren-
geteg hangszert, amit a Derkovits Művelő-
dési Központ tükörtermébe hoztak el. Egy 
országos programnak lehetett három napig 
Tiszaújváros az otthona. „Hangszert a kéz-
be”, ezzel a sokatmondó címmel utaztatják 
hangszerkiállításukat, zenei játszóterüket és 
a rendhagyó zeneóráikat a program kitalá-
lói.

350 négyzetméteren, több mint 140 kipróbál-
ható hangszer, és minden ingyen volt a Derko-
vitsban. Egy játszótér, ami csupa-csupa hang-
szer, dallam, élmény mindenkinek. 

 Hangszersimogató

- Ez a hangszer az ukulele, ami annyit jelent, 
hogy ugró bolha - mutat végig a terepen a prog-
ram egyik szervezője, aki épp egy iskolás cso-
portot navigál a hangszersimogatóban. - Ha meg-
hallgatjátok a hangját, hangzását, megértitek, 
hogy miért is ezt a nevet kapta ez a hangszer, de 
van itt még mandolin, szaxofon, tangóharmonika 
és réges-régi népi hangszerek. 
Kovács Alíz egy csapat gimnazistával sétált át a 
Derkóba. Egy könnyűzenei színháztermi előadás 
után - ami egyben egy röpke koncertélmény is 
volt - a tükörteremben próbálták ki a hangszere-
ket. - Én magamtól tanultam meg gitározni, nem 
olyan régen kezdtem, de nagyon szeretem a ze-
nét. Itt kipróbálhattam az elektromos gitárt is, 
olyanom nincs, és nem is volt soha a kezemben, 
úgyhogy nagyon élvezem, de nem csak ezt, ha-
nem az egészet, ami itt van. - osztja meg velünk 
élményeit Alíz.  
Több mint 140 hangszer van itt, egy helyen egy-
szerre, egy térben. Gyereknek, felnőttnek is él-
mény ez. 
- Én valamikor zongoráztam, de nem igazán sze-
rettem, aztán abbahagytam, találtam helyette más 
elfoglaltságot, ám a zene megmaradt örök szere-
lemnek. Imádom a zenét. Most éppen az elektro-
mos dobokat próbáltam ki, ami nagyon tetszett, 
és külön jó, hogy minden kiállított hangszerhez 
fejhallgató is van, így csak én hallom, amit csiná-
lok, ha esetleg bénáznék, akkor mások ezt nem 
érzékelik - mondja a gimnazista Sándor Luca. 

Virágh Márk, a Vándor Sándor Zeneiskola ütős 
tanszakának vezetője egy csapat gyerekkel ér-
kezett a rendezvényre. 
- Kézen fogtam a növendékeimet és hoztam is 
őket. Nagyon érdekes és izgalmas itt ez a világ, 
még nekünk felnőtteknek is. Sok olyan hang-
szert megismertünk, amiről egyébként nem na-
gyon, vagy csak keveset tudunk, mint például 
a régi népi hangszerekről. Buzuki és koboz is 
van itt, ami nálunk, a zeneiskolában nincs, de 
itt megismerkedhettek ezekkel is - mondja a ze-
nepedagógus.

Könnyűzenét az iskolákba!

- Négy éve indultunk ezzel az államilag támo-
gatott könnyűzenei ismeretterjesztő program-
mal - mondja Benkő Zsolt blues gitáros, a gi-
társzekció vezetője. - A cél valójában az után-
pótlásnevelés, illetve visszavezetni a fiatalokat 
a zenehallgatásba és a hangszerek felé. Van itt 
a hangszersimogatóban minden, DJ felszerelés, 
stúdiótechnikát is hoztunk, tehát nem ódzko-
dunk a trendi dolgoktól, de azért van itt ez a 
sok hangszer, mert érezniük kell a gyerekek-
nek, hogy milyen az, amikor megnyomnak egy 
gombot, játszanak egy hangszeren. Az óvo-
dás korosztály nyitott, lelkes, élvezik az egé-
szet, ám úgy tapasztaljuk sajnos, hogy a kama-
szokat már elvesztettük, ők már nagyon befelé 
fordultak, számítógép- és telefonközpontúak. 
Sok sebből vérzik jelenleg a hazai zenei okta-
tás, mert az elmélet túlságosan korai és nagyon 
komolyan veszik, ennek a tanítása pedig elve-
szi a játékos zenetanítást. Ez a csapat, ez a ren-
dezvény is része egy magyarországi alapfokú, 
könnyűzenei oktatás megteremtésének. Több 
ezren próbálunk most tenni valamit, mert van 
rá lehetőség, van fogadókészség, hogy megte-
remtsünk egy olyan franchise rendszerű köny-
nyűzenei oktatást, ami aztán minden városban, 
mindenki számára elérhető.

A lélek tápláléka

Andrásik Remo magyar zenész, gitáros, szer-
vező, gitártanár, zenei újságíró. Számos zenei 
formáció gitárosa, több gitártankönyv szerző-
je, az utóbbi években jelentős zenei fesztiválok 
és programok megvalósítója. Remo a Hangsze-
resek Országos Szövetségének főtitkára is, és 
ő az egyik főszervezője, megálmodója ennek a 
színes rendezvénynek. 
- Azt mondják, hogy akinek jól megy a matek, 
annak az énekkel sincs gondja, de akár meg is 
fordíthatjuk. Mivel az újság egy „csendes” mű-
faj, így ebben az írásban dallam híján számok-
ról kérdezlek. Ha egy kicsit matekozunk, szá-
mokban hol tartotok ezzel a programsorozat-
tal?
- Tiszaújváros a 47. állomás, 109 ezer látoga-
tón vagyunk túl, erre nagyon büszkék vagyunk. 
Tematikusan vagyunk fölpakolva, tehát vannak 
a dob- és ütőhangszerek, a gitár, basszusgitár 
és a historikus és népi hangszerek, illetve némi 
klasszikus hangszer, a házi stúdiózás, az elekt-

ronikus zene és a billentyűs hangszerek. Tulaj-
donképpen egy ökumenikus hangszerkiállítás-
nak mondanám, és ehhez társul még 12 rend-
hagyó énekóra.
- A rendhagyó énekórába belefér Kodály és a 
techno is?  
- Igen. Korábban 22 zenei óra volt, de rövidítet-
tük 12-re, meghagytuk az interaktív programok 
zömét, tehát, ahol be tudjuk vonni a gyerekeket 
a játékba, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen 
jó játék a zene. Arról szól a legtöbb előadás, 
hogy tulajdonképpen nem is olyan nehéz ze-
nélni, mint ahogy azt az ember elképzelné. Az 
órák másik része hangszerismeret és zenetörté-
net, azok a legfontosabb ismérvei a zenélésnek, 
amivel könnyen meg tudjuk ragadni a gyere-
kek figyelmét.
- Kodály örülne ennek a zenei játszótérnek, hi-
szen azt mondta, hogy a zene mindenkié, itt 
meg aztán tényleg mindenkié a zene, amit min-
den érzékszervünkkel élvezhetünk. 
- Az a helyzet, hogy én magam is nagy rajongó-
ja vagyok Kodálynak, és volt egy nagyon fon-
tos másik mondása is, hogy „A zene a lélek táp-
láléka és semmi mással nem pótolható”. Ez egy 
végtelenül fontos gondolat, mert ez tényleg így 
van, tehát aki zenével, hangszerrel él, az lénye-
gesen boldogabb ember tud lenni, mert kap a 
lelke is táplálékot. 
- Mit gondolsz, ennek a kezdeményezésnek, 
amit útjára indítottatok, lesz valaha, valamikor 
nyoma a hazai ének-zene oktatásban?
- Nagyon bízom benne, hogy igen. Nyilván na-
gyon nagy út áll előttünk. Azért azt ne felejtsük 
el, hogy amikor mi ezt elkezdtük, akkor valójá-
ban azért indult ez az egész, mert nagyon keve-
sen zenélnek Magyarországon. Európában há-
tulról vagyunk a másodikok a tekintetben, hogy 
hányan játszanak hangszereken. Azt gondo-
lom, hogy soha nem késő elkezdeni, egyébként 
a világ egyik legszebb hivatása is ez, amit per-
sze nem kell mindenkinek hivatásszerűen űz-

nie, de felnőttkorban is lehet ez egy hobbi. Van 
egy magyar szó, az együttes. Biztos mindenki 
ismeri, hallotta, de ha belegondolunk, hogy ez 
mit is jelent? Ez egy olyan kis közösség, ahol 
együtt tudunk valamit csinálni, alkotni, terem-
teni, vagy csak simán eljátszani valakinek a da-
lát. Amikor próbálunk, együtt zenélünk, akkor 
egy olyan kommunikáció indul el, ami semmi 
mással nem hasonlítható össze. Nagyon ösz-
szetartja a közösségeket. Ezt csak meg tudom 
erősíteni, hiszen 40 éve zenélek zenekarok-
ban. Egészen elképesztő az, hogy milyen em-
beri kapcsolat alakul ki zenészek között. Telje-
sen más jellegű a kapocs és más jellegű a kom-
munikáció is, mint a hagyományos „civil” vi-
lágban.
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Rengeteg hangszert ismerhettek meg a 
gyerekek.

DJ pult, keverők, és a legkisebbek, a Szivárvány óvodásai.

Gimnazisták a gitárszekcióban, hangszerrel a kezükben. 

Kézről kézre adták a billentyűs hangszereket és a mikrofont.

„A cél valójában az utánpótlásneve-
lés, illetve visszavezetni a fiatalokat a 
zenehallgatásba és a hangszerek felé.”

Benkő Zsolt



A hit halott cselekedetek nélkül
Csak néhány ülőhely maradt szabadon no-
vember 5-én, pénteken délután a tiszaújvá-
rosi református templomban, ahol kicsik 
és nagyok egyaránt széles mosollyal várták 
Pintér Bélát. A hazai keresztény könnyűzene 
jeles képviselője fellépése után osztotta meg 
gondolatait lapunkkal.

- Hogy érezte magát nálunk?
- Fantasztikusan, nagyon felemelő volt, meg-
van az az áldott része is a szolgálatnak, hogy 
aki másokat felüdít, az maga is felüdül, és ab-
szolút egy ilyen felüdülést éltem itt meg ma a 
gyülekezetben. Nagy élmény volt.
- Figyeltem a sok-sok vidám arcot a közön-
ség soraiban, és azon gondolkodtam, hogyan 
őrizhetjük meg azt az örömöt, amit ma itt 
megtapasztaltunk, hogyan őrizhetjük meg a 
hitünket, amikor a koncert után elhagyjuk a 
templom falait?
- Az üzenetem központjában az áll, hogy Jé-
zus a kezdet és a vég, és minden, ami közöt-
te is van. Nemcsak egy templomi Isten, hanem 
a hétköznapok Istene is. A szívünkben vihetjük 
tovább, miután kilépünk azon az ajtón. Nincsen 
helyhez, időhöz, pláne nem előadóhoz, szónok-
hoz, bárkihez vagy bármihez kötve a jelenlé-
te. A célom természetesen nem az, hogy rózsa-
szín, happy-kereszténységet hirdessek. Van-
nak jobb és rosszabb napok. Én is sokszor sí-
rok, vannak harcaim, nehézségeim, ugyanúgy 
élem az életemet, mint bárki más. De azzal a 
reménységgel: Jézus a győztes, és én az ő olda-
lán állok. Ha ezt megérti a szív, akkor a körül-
mények fölé tudunk kerülni. Mert igazából mi 
az, ami mindig visszaránt bennünket a szürke 
hétköznapokba? Az, hogy függetlenítjük ma-
gunkat az Istentől. Talán sokszor úgy gondol-
juk, hogy keresztényként elég a templomba já-
rás, hogy az az idő Istené, egyébként meg él-
jük az életünket. Jézus pont azért jött, hogy ez 
megváltozzon, hogy ezen változtassunk, hogy 
bátran éljük az életünket vele a hétköznapok-
ban is, azért jött, hogy valóban az életünk része 
legyen, és akkor talán kiküszöbölhető ez a fajta 
visszaesésnek nevezett lehangolódás-jelenség.
- Az ön személyében egy nagyon boldog és 
kiegyensúlyozott embert ismerhettem meg, 
de tudom, hogy meglehetősen rögös volt az 
útja. Mekkora erő kellett ahhoz, hogy idá-
ig eljusson?
- A mai napig nagyon szeretek olyan emberek-
kel szolgálni - a zenekaromban is vannak olya-
nok - akik átmentek egy-két megtöretésen. Úgy 
gondolom, ez elengedhetetlen az Isten szolgá-
latában, ugyanis nagyon fontos, hogy az alázat-
ból táplálkozzon mindaz, amit teszünk. A ne-
hézségeim, az összetöretettségem, a bűneim, 
amelyeket Jézus megbocsátott és magára vett, 
emlékeztetnek arra, hogy mennyit érek én ön-
magamban. Mi az, amit én bele tudok tenni eb-
be a projektbe, mi az, amit én le tudtam ten-
ni az asztalra, és mi az, amit ő tett. A dolgo-
kat ez működteti. Óhatatlanul is mosolyra derül 
az arcom, amikor arra gondolok: mennyire jó, 
hogy nem azt kell elmondanom, milyen prakti-
kákkal, technikákkal legyünk túl az élet nehéz-

ségein. Hanem azt, hogy Jézus meghalt a bűne-
inkért, és új emberekké tett bennünket. Ez egy 
olyan csoda, egy olyan muníció, egy olyan lel-
ki töltet, amely örökké tart, hiszen Jézus kia-
padhatatlan forrás.
- Két dal között megemlített egy dátumot. 
1987. május 31. Mit jelképez ez az időpont?
- A döntésemnek a napja, amikor a Jézussal va-
ló találkozásom megpecsételődött az életem-
ben. Ez egy emlékezetes nap, innentől változott 
meg az életem. Nem egyik pillanatról a másik-
ra természetesen, ez egy folyamat volt. Több 
mint harminc év telt el, de így visszanézve, az a 
döntés, az az elhatározás kellett. Az életem ak-
kor 180 fokos fordulatot vett, és elindultam a 
keskeny úton, egy izgalmas, új úton, amelyen 
azóta is haladok. Egy újabb mérföldkőként né-
hány évvel később megismertem az elhíváso-
mat, vagyis, hogy dalokat kell írnom, és em-
berek felé kell szolgálnom. Ez az én utam az-
óta is. Jézus indított el ezen az úton, és ugyan-
csak ő tart rajta. Sokszor szokták tőlem kér-
dezni, hogy meddig akarom még ezt csinálni - 
lassan ötven éves vagyok. Erre az a válaszom, 
hogy nem tudom. Nem én kezdtem el, ebbe en-
gem Isten belehelyezett, és amíg úgy gondolja, 
hogy dolgom van, addig csinálom, amíg majd 
egyszer úgy dönt, hogy itt a vége, és akkor ki-
vesz belőle.
- Gyakran megfeledkezünk a Biblia ál-
tal közvetített olyan erkölcsi értékek gya-
korlásáról a hétköznapokban, mint példá-
ul a megbocsátás, a kedvesség, nagylelkűség 
vagy a becsületesség. Mit tanácsol, hogyan 
lehetünk jobb emberek?
- A Jézus szerinti élet hitelesen nem táplálkoz-
hat másból, mint abból a fiúságtudatból, ame-
lyet az Istenhez megtérő, visszatérő ember ta-
pasztal. Nem az a kérdés, hogy mit kell csinál-
nom, hogyan kell élnem, mert ha így közelítjük 
meg, akkor magunk felett is ítélkezünk, és nem 
fog sikerülni. Meg kell tanulni azzal a fiúság-
tudattal élni, hogyha én hibázok is, akkor is az 
atyai háznak a részese vagyok. Otthon vagyok. 
Meg tudjuk beszélni. Van három lányom és egy 
fiam. Ha a fiam rossz fát tesz a tűzre, akkor is 
ugyanúgy a gyerekem marad. Ha hazajön, ren-
dezzük a sorokat, megbeszéljük a történteket, 
és közben érzi az elfogadásomat, a szeretete-
met, a megbocsátásomat. Sokan keresztény-
ként azt gondolják, hogy meg kell felelni va-
lamiféle Isten által támasztott elvárásnak, és 
teljesíteni kell: „Jaj, ma sem szerettem elég-
gé, akkor majd holnap kétszer úgy szeretek…” 
Nem! Elsősorban én otthon vagyok, és ez a faj-
ta felszabadultságom, a Krisztusnál lakásom - 
nem tudom ezt máshogy mondani - határozza 
meg az identitásomat. A zsoltáros is így fogal-
maz: „Szeretem a te házadban való lakozást, a 
te békességed hajlékának helyét.” Szeretek ott-
hon lenni, és ebből kinő utána minden. Amikor 
rossz napom van, akkor is otthon vagyok, és ha 
nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy azt elvárták 
tőlem vagy éppen elvártam magamtól, akkor is 
az övé vagyok, és ez nagyon felszabadít. Álta-
la vagyunk azok, amik vagyunk. Fognunk kell 
az Isten kezét folyamatosan. Tényleg működik 
a vele való szüntelen kapcsolat, ami által léleg-
zik a lélek, és kapja az intuíciókat, a bátorságot, 
a vezetést. A dalírással kapcsolatban tudom ezt 
a legjobban szemléltetni. Ha érzem, hogy van 
egy kis ihlet, leülök a zongorához. Előttem egy 
üres papír, és aztán megszületik egy dal. Ami-
kor felállok, tudom, hogy történt valami. Szü-
letett valami rajtam keresztül, ami nem konk-
rétan én vagyok, hanem abból a kapcsolatból 
nő ki, ami köztünk van, ahogyan ő fogja a ke-
zemet. Tőle kapom, és nekem az a feladatom, 
hogy mindezt megosszam másokkal. Nem én 
vagyok hiteles, hanem az az Isten nagyon hite-
les, akit képviselek. És persze igyekszem én is 
az lenni, hiszen a csatorna is legyen tiszta, amin 
a víz folyik - szoktuk ezt mondani - de minden 
az ő kezében van, és minden rajta múlik.
- A reményvesztettség érzése sajnos nagyon 
sok embertársunk szívét átjárja. Hogyan le-
hetne visszaadni a hitüket?
- Annyi élethelyzet, annyiféle ember létezik. 
Akik a jó hírt, az evangéliumot közvetítik, ők 
is annyiféle módon teszik.  Különböző hagyo-
mányaink vannak, különböző útjaink vannak, 
különböző vallásos tradícióink vannak, de pont 

ezeken túl kell lépni, amikor az emberek fe-
lé kinyújtjuk a kezünket. Fizikailag ezt talán 
könnyű megtenni. „Fázol? Adok ruhát. Éhezel? 
Adok enni.” Mindezeken túlmenően az is na-
gyon fontos, hogy a léleknek hogyan segítek. 
Én ebben nem feltétlenül tudok hatékony segít-
séget nyújtani, de tudok valakit, aki igen: Jé-
zus. És azt a fajta hamisítatlan „Jézus képet”, 
„Jézus illatot”, - a Biblia fogalmaz így, hogy 
„legyetek Krisztus jó illata” - kell közvetíte-
nünk.  Ha a szükségben lévő ezt látja, ezt ér-
zi, akkor anélkül, hogy bármit mondtam volna, 
vagy meg akartam volna győzni, vagy túl a fi-
zikai szükségletein - mert az egy másik téma - 
Istenhez fordul. Most ugye arról van szó, ami-
kor az érzelmei, a szelleme, a szíve, a lelke sé-
rül valakinek. Olyankor közel kell őt vinni Jé-
zushoz. Ahogy a gutaütöttet odavitték a barátai. 
Nem volt lehetősége egyedül, a megszokott kö-
rülmények között Jézus közelébe jutni. Mit csi-
náltak a barátok? Megbontották a tetőt, és azon 
keresztül engedték le társukat Jézushoz, hogy 
gyógyulást kérjenek számára. Sokszor meg kell 
bontani a tetőt. Sokszor a vallásos kereteink, a 
templomaink falai nem engednek szokatlan 
fordulatokat bevinni az emberek megmentése 
érdekében. Pedig néha tetőt kell bontani. Né-
ha olyat kell csinálni, amin talán megütköznek, 
megbotránkoznak, és persze azt mondják majd, 
hogy nincs rá lehetőség. A hit meg azt mondja, 
hogy igenis van rá lehetőség. 
- Örömmel töltött el, hogy azt vallja: feleke-
zetektől függetlenül együvé tartozunk.
- Amikor különböző felekezetek nevében jö-
vünk össze, nem tudunk mást képviselni, csak 
az adott felekezetet. A Biblia azt mondja, hogy 
nincs Krisztusban szolga és szabad. Nincs zsi-
dó és görög. Lefordítva ez a mai korra, szá-
momra azt jelenti, hogy Krisztusban nincs ka-
tolikus és református vagy bármely más feleke-
zet. Tényleg nincs. Megvannak a magunk ak-
lai, bárányok vagyunk, és mindannyian tarto-
zunk valamilyen felekezethez, ami nagyon jó, 
hiszen tartoznunk kell valahová, fontos a kö-
zösség.  De ez nem alap arra, hogy én azt mond-
jam, különb vagyok a másiknál. Jézus nem így 
gondolkodik rólunk. Jézus nem kérdezte meg 
soha, ki honnan jött. Ha őt nem érdekli, akkor 
engem miért érdekeljen? Az én életemnek az 
az egyik legnagyobb áldása, hogy az Isten nem 
kérdezte meg, hogy honnan jöttem, hanem úgy, 
ahogy voltam, belehullottam a karjaiba, és el-
kezdte leszedni rólam a terheket. Én sem tehe-
tek mást. A Biblia azt mondja, akinek sok bű-
ne megbocsáttatik, az jobban szeret. Ilyenkor 
az ember tudja, hogy mennyi mindent elenged-
tek neki, és ennek megfelelően viszonyul má-
sokhoz. Nincs bűn, amit ne tudnék elengedni, 
megbocsátani. Ha abból indulok ki, hogy ben-
nem mennyi minden volt, és mekkora az Isten 
kegyelme, hogy mindettől megszabadított, ak-
kor hogy jönnék én ahhoz, hogy más bűnét szá-
mon tartsam. Azt gondolom, ha így állunk a 
másikhoz, akkor megszűnik az a fajta felsőbb-
rendűség, amivel általában még keresztyén kö-
rökben is kezeljük egymást. Jézusra kell mutat-
ni, ez az egyetlen utunk.

- Hogyan látja a hit szerepének jelentőségét 
napjainkban?
- Össze lettek mosva a dolgok. Ha meghalljuk 
azt a szót, hogy hit, akkor egyből arra gondo-
lunk, hogy vallásos. Ez messze nem ugyanaz. 
A Biblia azt mondja, hogy a hit halott csele-
kedetek nélkül. Hit nélkül lehetetlen az Isten-
nek tetszeni. A hitnek a nyelvén beszélünk Is-
tennel, a hitnek a fülével hallunk. Ez nincs meg 
manapság. A hitet körbefogó keretek megma-
radtak. Pál apostol fogalmaz így: „Sokaknál 
megmarad a kegyességnek látszata, de az ere-
jét megtagadják.” Az egésznek az ereje a hit, a 
hit által működtetett dolgok. Például a betege-
kért való ima. Az hit nélkül nem megy. Ha va-
laki feláll egy kerekesszékből, az hatalmas erő. 
Mégis azt tapasztalom, hogy ezekre nem tar-
tunk már igényt, mert a kereteink sokkal fon-
tosabbá váltak. Mivel ezeket a kereteket a vi-
lág kívülről nézi, ezért megengedtük magunk-
nak keresztényként azt a luxust, hogy belül, a 
tartalmon egy kicsit spóroljunk. Például kívül-
ről nézve arra figyelünk, hogy mennyi temp-
lom épül. Nagyon erős a hit Magyarországon 
- mondják. Nem a templomok száma fogja be-
mutatni a magyarországi hit mértékét. Fontos 
a templom, fontos a ház, persze legyen meg a 
látszat, legyenek meg a működéshez szükséges 
keretek. De a legfontosabb az, hogy meglegyen 
az egésznek az ereje, amit a hit motivál, amit 
a hit generál bennünk. Úgyhogy én azt gondo-
lom, hogy amikor arról beszélünk, hogy meny-
nyire meghatározó az emberek életében a hit, 
akkor a hit fogalmát kell először is rendbe ten-
ni és a keresztényeknek, a hívőknek, jó példá-
val kell elöl járni. Az az igazság, hogy a világ 
kevés jó példát lát: „Ja, hogy ez a hit? Akkor 
inkább maradok a kocsmában!” Sok ilyet hal-
lottam már. A körülöttünk élők árgus szemek-
kel figyelik az életünket, a reakcióinkat, a dol-
gokhoz való hozzáállásunkat, a beszédünket, és 
észreveszik, ha hiteltelenek vagyunk. Kevés az, 
ha megvan a látszat, de nincs mögötte, benne 
erő.  Jézus azt mondja: „Énrám nézzetek fel, 
hogy megtartassatok!” Az emberek fókuszát 
Jézusra kell irányítani, és akkor túl tudnak lát-
ni a kereteken, korlátokon, látszatokon. Ebben 
rejlik a hit ereje.
- Min dolgozik most?
- Most éppen két klip forgatása zajlik és egy di-
csőítő dalnak a stúdiómunkáinál járunk. A ze-
nét már felvettük, a vokalistákkal is próbál-
tunk. Ez a dal egy mérföldkő az életemben. 
Ilyen volt a „Homokba írva”,a „Tökéletes Jé-
zus”, a „Csak te” is, amelyek akkor születtek, 
amikor Isten kegyelméből valamiféle előrelé-
pések történtek az életemben. Nagyon sokat 
gondolkodtam a címén, imádkoztam, és akkor 
azt kaptam, hogy annyi legyen a címe: „Jézus”. 
Ettől jobb cím nem kell. Nagyon kevés keresz-
tény dalnak ez a címe, hogy Jézus, nagyon ér-
dekes, mindenféle kreatív ötletekkel előjövünk, 
de csak így szimplán, hogy „Jézus”, bizony rit-
kán. Nagy izgalommal készülök most erre, 
hogy meglegyenek a stúdiómunkák, és aztán 
elkészüljön hozzá a klip is.
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Csak néhány ülőhely maradt szabadon a padsorokban.

Pintér Béla



A Tisza TV műsora 
November 11., csütörtök

9:00 HétHatár: Terjed a járvány, újabb intézkedések?  - 
Sportudvaravató a katolikus iskolában - Téli gépszemle - 

Válaszd az Eötvöst! - Márton-napi libaságok - Az élet fája -  
Gimnasztráda gála - Kosárlabda 

9:15 Hétről-Hétre: Régi TVK-sok archív fotókon - Zenei ját-
szótér - Űrhajósok a világmindenségről -  Adalékanyag-mizé-

ria - Kék üveggolyó - Sport 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

 
November 12., péntek 

18:00 B4 híradó

November 15., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termárfürdő Phoenix KK- 
Bodrogi BAU Vásárhelyi Kosársuli bajnoki kosárlabda mér-

kőzés közvetítése felvételről

November 17., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Pro Urbe Klub - Újra minő-

sített lett a könyvtár - Társasházi ügyek - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Zabos Géza munkássága - Szociális 

munka napja - Acélmagnóliák - Kosárlabda

November 18., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

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

Kék üveggolyóval tértek vissza

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda csa-
pat immár huszonnegyedik alkalom-
mal nyűgözte le a közönséget novem-
ber 7-én, vasárnap a Derkovits Műve-
lődési Központ színháztermében. Hosz-
szú kihagyás után „A kék üveggolyó” 
című táncszínházával tért vissza a szín-
padra a hetven fős csoport, amely ez-
úttal a klímaválság elleni küzdelemre 
hívta fel a közönség figyelmét.

A huszonegy koreográfiát felvonultató 
előadást megelőző percekben a csoport 
vezetőedzője, Madár Éva osztotta meg 
velem tapasztalatait az elmúlt időszak ne-
hézségeiről, megemlítve a következő fon-
tos célt is, amiért már most dolgoznak.
- Egy jótékonysági est is lesz a mai. 
Hogy jött az ötlet?
- Igazság szerint egy nagyon nagy ese-
ményre készülünk jövő nyárra, Magyar-
országot a mi csoportunk is képviseli az 
Eurogym Fesztiválon, amit jövő nyáron 
Svájcban tartanak majd. Az ifjúsági cso-

porttal most teljes gőzerővel arra készü-
lünk, és megpróbálunk minden olyan le-
hetőséget, formát megtalálni, amelynek 
keretében tudnak minket segíteni. Ezért 
gondoltuk úgy, hogy egy kis adomány-
gyűjtő ládát helyezünk ki, bízva a nézők 
támogatásában.
- Mennyi idő volt a felkészülés erre a 
produkcióra?
- Minket is megviselt a pandémiás idő-
szak. Mivel a lányok a Magyar Torna 
Szövetség igazolt versenyzői, ezért ná-
lunk csak egy 2-3 hónapos online okta-
tás volt, és utána már tudtunk versenysze-
rűen edzeni. A mai fellépésre egy éve ké-
szülünk, lemondták két-három időpon-
tunkat a járvány miatt, most sikerül végre 
bemutatni a produkciót. Nagy lehetőség 
és visszatérés ez a lányoknak. Fizikálisan 
felkészültek mindenre, ők már jól tudják, 
mi az, amit egy leállásnál el kell végezni 
otthon. Arra kellett jobban odafigyelnem, 
hogy mentálisan építsem őket. A színpad-
tól, az edzésektől és a próbáktól való tá-
volmaradás nagyon megterhelő volt a ta-
nítványaim számára, mert rendkívül erős 
a csapatkohézió.
- Az egyéves kényszerpihenő ellenére 
sikerült megőrizni a csapat egységét?
- Nagyon sok táncpedagógus ismerős-
sel kommunikáltam ezen időszak alatt, és 
azt mondták, hogy mindannyian tapasz-
taltak lemorzsolódást. Mi szerencsésnek 
érezhetjük magunkat, senki nem lépett ki, 
ugyanis nagyon jó közösségünk van. Je-

lenleg hetven fő alkotja a csoportot. 
- Az utánpótlás biztosítása mennyi-
re folyamatos? Más sportágakban ko-
moly nehézségekkel küzdenek ezen a 
téren is.
- Ennek a sportágnak és ennek a csoport-
nak itt, a városban jelentős múltja van. 
Huszonöt évesek vagyunk, huszonöt éve, 
évről évre mindig megrendezünk egy gá-
lát, négyévente World Gymnaestradan 
veszünk részt, kétévente pedig Eurogym 
Fesztiválon, külföldön. Vannak olyan 
nagylányaim is, akik három-négyéves ko-
ruk óta a csapat tagjai, és most már tizen-
öt-tizenhat évesek. A picik látják, hogy jó 
tartozni valahová, jönnek és maradnak is.
- A „Kék üveggolyó” produkció életre 
hívása kinek a nevéhez köthető?
- Javarészt az én művem, de sokat segí-
tett Oláh-Gyúró Anna és számos régi ta-
nítványom. Próbáltunk egy olyan témát 
megragadni, amely most mindenkit fog-
lalkoztat. Ez a klímaválság és a klímavé-
delem. Minden egyes koreográfia a Föld 
védelmének szellemében készült, mert a 
picik itt vannak, és nekik meg kell őriz-
nünk a Földet.
A folyosón várakozva Szabó Csenge 
mondta el nekem, mit jelent számára eh-
hez a közösséghez tartozni:
- Kilenc éve, óvodásként kezdtem. Na-
gyon szeretem a csapatot, mert már jól 
összeszoktunk, segítjük egymást, össze-
tartunk - mondta Csenge. - Mindig vala-
mi újat tanultunk, új embereket ismertem 
meg, és a nagyok, akik fölöttem voltak, 
szintén motiváltak, hogy olyan legyek, 
mint ők.
Papp Flóra a gálaest témájáról nyilatko-
zott.
- Szerintem ez most nagyon aktuális, mert 
a globális felmelegedés nagy veszélyt je-
lent a Földre. Nagyon könnyű volt ezzel a 
témával dolgozni, mivel sokféle táncot le-
het belevinni.
A gála nyitányaként az est házigazdája, a 
Rádió 1 műsorvezetője, Kis Gábor és To-
kaji Edit önkormányzati képviselő kö-
szöntötte a nézőket, akik között a tisza-
újvárosi tornasport meghonosítója, Kop-
csó Józsefné, Csöpi néni is helyet foglalt.
A másfél órás műsor részletesen kitért a 
Föld változatos élővilágának, a víz és a 
levegő tisztaságának fontosságára, és drá-
mai jelenetek formájában szembesítette a 
jelenlévőket a szomorú ténnyel: legna-
gyobbrészt mi, emberek veszélyeztetjük 
bolygónk jövőjét.
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Minden egyes koreográfia a Föld védelmének szellemében készült.

A gimnasztrádások nagyon jó közösséget alkotnak. 

„Nagyon könnyű volt ezzel a témá-
val dolgozni, mivel sokféle táncot le-
het belevinni.”

Papp Flóra



Mindenütt jó, de itt a legjobb
A szicíliai származású Bruno Tarascio há-
rom hónapja érkezett Tiszaújvárosba, és ter-
vei szerint a következő két évet itt tölti majd. 
Szicília egy tavaly januári felmérés szerint 
az Európai Unióban a második legrosszabb 
helyen áll a pályakezdő fiatalok munkanél-
küliségi arányában 48.3%-kal. Ezért Bru-
no szerencsésnek vallja magát, hogy cégével 
a világ jó néhány országában dolgozhatott 
már. Azt mondja, szeretne megtanulni ma-
gyarul, hogy könnyebb legyen az itteni min-
dennapi élet.

- Nem csak a beszédet, hanem az írás-olvasást 
is meg szeretném tanulni. Először az egyszerű 
szavakkal akarok kezdeni, annyit, hogy beszél-
getni tudjak, barátokat tudjak szerezni.
- Szerinted könnyű lesz?
- Igen, mert már beszélek angolul és franciá-
ul, és olyan ember vagyok, aki gyorsan tanul, 
bármilyen nyelvet. Szeretek megismerni embe-
reket a világ minden részéről. Dolgoztam már 
Hollandiában, Belgiumban, Bulgáriában, Suri-
name-ben - ami Brazília északi szomszédja -, 
Argentínában, Venezuelában, Svédországban, 
Norvégiában, és most Magyarországon.
- Szicília melyik részéről való vagy, melyik vá-
rosban nőttél fel?
- Priolo Gargalloban élek, Siracusa megyében. 
Ott nőttem fel, de csak egy évet dolgoztam ott. 
Most 33 éves vagyok. Az a probléma, hogy ott 
nem fizetik meg rendesen a munkát. Keményen 
dolgozol, és alig fizetnek, így aztán más orszá-
gokba járok dolgozni. Jobban keresek, viszont 
ez a munka nem családbarát. Eddig két válá-
son vagyok túl. Ritkán találkoztunk, és szétvál-
tunk. Csak telefonon tudtunk beszélgetni. Há-
romhavonta egyszer mehetek haza. Ilyenkor el-
engednek egy hétre, ami azt jelenti, hogy igazi-
ból csak öt napot tudok otthon lenni, mert az el-
ső és az utolsó nap utazással telik.
- Mesélj egy kicsit Szicíliáról.
- Mit mondhatnék, gyönyörű! Az egyik legjobb 
hely. Ez ugye egy sziget, és sötétkék tenger ve-
szi körül. Viszont azt tapasztalom, mindig az 
a vágyunk, hogy elmenjünk valami jó helyre, 
de gyakran még a saját országunkat sem ismer-
jük. Mindig más országokba vágyunk - el aka-
runk menni Angliába, Amerikába, de aztán ki-
derül, hogy még a saját országunkat sem ismer-
jük. Mindenhol voltam már a világban, de a sa-
ját hazámat, Szicíliát csak ritkán látom.
- Hiányzik?
- Nem. Most, hogy már nem vagyok olyan fia-
tal, és már 15 éve úton vagyok, mindig máshol 
a munka miatt. Csak a gyerekeim miatt megyek 
vissza, de amúgy nem hiányzik.

- Melyik ország tetszett eddig a legjobban?
- A legjobb hely eddig Franciaország volt. Mar-
seille-ben 10 évet éltem, ott nagyon jó a szoci-
ális háló. Ha bármilyen segítségre van szüksé-
ged, segítenek. Ha nincs munkád, segítenek, ha 
problémád van a rezsi fizetésével, vagy nincs 
pénzed ételre, a kormány segít. Azt hiszem a 
szociális háló Európában ott a legjobb. Hason-
ló Németországhoz, ott is éltem 6 évet.
- Milyen volt Anglia?
- Nagyon hidegek, távolságtartóak az emberek. 
Ők, az angolok, egymás között elvannak, de ha 
magyar vagy, vagy bárhonnan máshonnan jöt-
tél, nem próbálnak veled beszélgetni, vagy se-
gíteni, vagy próbálkozni, hogy megértsenek. 
És ha nem beszélsz perfekt angolul, csak any-
nyit mondanak, hogy nem értem.
- Hollandia?
- Az jó volt, mert olyan, mint mondjuk Belgi-
um, vagy Németország. Ezek mind hasonlóak, 
minden megtalálható a nagyvárosokban - vil-
lamos, busz, nincs probléma a közlekedéssel. 
Sokba kerül az élet, de ha jó munkád van, ak-
kor el lehet lenni, nem kell autó, csak taxizol, 
mert az olcsó.
- Mielőtt Magyarországra jöttél, mit hallottál, 
tudtál valamit az országról? Iskolában tanítot-
tak valamit róla, mondjuk történelemórán?
- Nem, semmit. Csak Puskás Ferencről tudtam. 
A focisták ugye ismertek. Ha elmész nálunk 
egy kocsmába, sok helyen ki van függesztve a 
képe.
- A magyar konyháról, magyar ételekről sem 
hallottál?
- Csak a gulyásról. Ennyi. Amikor 18-19 éves 
voltam, még nem tanultunk angolt, franciát, 
nem volt jó az oktatás. Csak az olaszt tanultuk 
az iskolában. A mostani gyerekek tanulnak an-
golt, aztán ötödiktől egy harmadik nyelvet, a 
németet. De régen ez nem így volt. Akkor ta-
nultam meg angolul és franciául, amikor Ang-
liában meg Franciaországban dolgoztam.
- Miért Tiszaújvárosba jöttél?
- Már mindenhol voltam Európában, így hoz-
ta a sors, talán azért, hogy itt találkozzak a ba-
rátnőmmel. Dolgozhatnék Belgiumban, vagy 
Svédországban, mert választhatok, hogy hova 
akarok menni. A munka mindenhol ugyanaz. 
Építésvezető vagyok, én felügyelem a munkát. 
Tiszaújváros nagyon kicsi, de minden meg-
van, ami kell az embernek. Itt van a bevásár-
lóközpont, élelmiszerboltok, dohánybolt, uszo-
da, kocsma, minden száz méteres körzetben. 
Ez szerintem sokkal jobb, mint bárhol máshol. 
Miskolchoz hasonlítva teljesen más, nagyon 
tiszta a város. Kicsi, de nagyon jó, tetszik. Ba-
rátságosak az emberek, sok mindenkivel meg-
ismerkedtem, és segítenek. Mindig van kivel 
beszélgetni, vagy meginni valamit. Három hó-
nap alatt megismertem az itteni helyeket, és 
sok embert.
- Hamarosan jönnek az ünnepek, milyen az 
olasz karácsony?
- Egyfolytában eszünk. Olaszországban még 
nem is, de Szicíliában egész nap eszünk. Reg-
gel fölkelünk, elmegyünk reggelizni, eszünk 
egy kis ricottát, csokis croissant, és onnantól 
kezdve nincs megállás. „Kóstold meg ezt, kós-
told meg azt. Jó? Jó. Akkor egyél még belőle.” 
Az a szokás, hogy éjfélkor elmegyünk a temp-
lomba, meghallgatjuk a misét, aztán a szülők-
kel együtt a gyerekek összejönnek egy helyen. 

Szicíliában - de Olaszországban is ugyanígy 
van -, ezt nem hagyja ki senki, erről nem le-
het hiányozni. Minden szülő és gyerek együtt, 
egy asztalnál, a család minden oldaláról. Csak 
azt kell eldönteni, hogy kinél van a találkozó, 
és akkor mindenki odamegy, aztán eszünk, kár-
tyázunk, bingózunk. Az egészben az a legfon-
tosabb, hogy együtt vagyunk, 25-30 ember egy 
asztalnál. Olaszország abban különbözik Ma-
gyarországtól, hogy ti nagyon korán vacso-
ráztok, 6-7 órakor, mi pedig 9-10 órakor, mert 
egész nap beszélgetünk, eszünk - sütiket vagy 
valami húst -, úgyhogy még olyan korán nem 
vagyunk éhesek. Egyik nap itt pizzát akartunk 
enni, de nem néztük meg hány óra van. Fél ki-
lenc volt, bementünk, és kértünk két pizzát. A 
srác rám nézett és azt mondta, hogy már nem 
lehet, már fél kilenc van, zárnak.
- Az olasz konyha, és az olasz ételek világhírű-
ek, mindenki ismeri az olasz konyhát. Mit gon-
dolsz arról, amikor a magyarok próbálnak piz-
zát csinálni?
- Én soha nem ettem még itt pizzát, meg bo-
lognait sem. Egyszer megpróbáltam a carbo-
narát, hát mit mondjak… Viszont a levesekben, 
és a gulyásban nagyon jók vagytok. És a ke-
nyér is jó. A pizzában szerintem a hőmérséklet-
tel van baj. Mi fatüzelésű kemencét használunk, 
itt meg elektromos sütők vannak. A tésztát nem 
nehéz meggyúrni, aztán 48 órát pihentetni, azt 
bárki meg tudja csinálni. A klíma és a sütő a kü-
lönbség. A fa kemence 400 fokos, az elektromos 
meg csak 250 fokos. Amikor sütöd a pizzát, an-
nak vékony a tésztája, úgyhogy a fatüzelésű ke-
mencében 40 másodperc alatt megsül, csak any-
nyi kell a pizzának, a 250 fokban viszont a tész-
ta elkezd felemelkedni, és vastag lesz.
- Tehát akkor a sütő a titka a dolognak.
- Igen, meg a paradicsomszósz. De hát azt is 
bárki meg tudja csinálni itt is. Megveszem a 
paradicsomot, fokhagymát, bazsalikomot, és 
megfőzöm. Azt hiszem a különbség csak a sü-
tőben van, meg a külső hőmérsékletben. A tész-
tát keleszteni kell, és az itteni hőmérséklet nem 
olyan, mint az ottani. Itt most öt fok van oda-
kint, tudod hány fok van most Szicíliában? Hu-
szonhat. Nálunk télen is plusz tíz fok van, itt 
meg mínusz húsz is lehet.

- Valami hiányzik otthonról?
- Nem, mert itt mindent megtalálok, ami kell. 
Egyedül a halakat nem, de bármilyen hús, min-
den van. Szeretek főzni, mindent meg tudok 
főzni magamnak, úgyhogy nem hiányzik sem-
mi, csak a gyerekeim és az anyukám.
- El tudnád képzelni az életedet Magyarorszá-
gon?
- Nagyon tetszik Tiszaújváros. Még ha ke-
resnék, se találnék benne olyat, ami nem tet-
szik. Szívesen maradnék itt akár még 20 évet 

is. Nézd, te magyar vagy, én olasz vagyok, és 
mégis itt ülünk, és beszélgetünk. Barátságosak 
vagytok.
- De gondolom Szicíliában is ugyanez lenne, ha 
én odamennék, ti is barátságosak lennétek ve-
lem. Én meg oda akarok költözni.
- Igen, mi is barátságosak vagyunk, de hidd el, 
hogy nem akarsz odaköltözni, mert ott semmi 
munkalehetőség nincs. Szicíliában jó nyaralni, 
a világ legjobb helye, de hogy ott élj… Nincs 
munka. Egyáltalán nem olyan jó az élet ott, 
mint itt. Tudom, hogy itt nincsenek magas ke-
resetek, de a költségek sem magasak, nem ke-
rül nagyon sokba az élet. Az életszínvonal ezért 
itt jobb, mint nálunk. Szicíliában egy sör 3 eu-
ró. Itt 3 euróért megiszok egy tequilát, és két 
Borsodit. Ez a különbség. Ott nincs munka, az 
árak pedig magasak. A turisták, külföldiek fel-
nyomják az árakat, mert ők meg tudják fizetni. 
És mivel mindig jó idő van, egész évben jön-
nek, egész évben tart a szezon.

Surányi P. Balázs
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Bruno igazi világjáró, már nyolc országban dolgozott, Magyarország a kilencedik.

Szicília, így Priolo Gargallo is gyönyörű. Az igazi olasz pizzának vékony a tésztája.

„Tiszaújváros nagyon kicsi, de 
minden megvan, ami kell az em-
bernek. Itt van a bevásárlóköz-
pont, élelmiszerboltok, dohány-
bolt, uszoda, kocsma, minden 
száz méteres körzetben. ”

„Mindig van kivel beszélgetni, vagy 
meginni valamit. Három hónap alatt 
megismertem az itteni helyeket, és 
sok embert.”



Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 
2021. évi adventi rendezvények színvonalas 
lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelen-
leg szabad térállásban álló, formás, egyenletes 
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 
méter között a városi közintézmények, Tisza-
újváros közterein történő felállítása, feldíszíté-
se céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken 
tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Köz-
pont: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varos-
gazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és 
amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és 
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fa-
kitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2021. novem-
ber 12., (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ tájékoztatja a Tisztelt Lakosokat, hogy 2021. no-
vember 12-e, a Szociális Munka Napja az intézmény dolgozói számára munkaszüneti nap. Az 
intézmény zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz. A „Napsugár” Bölcsőde üzemel, a szociális ét-
keztetés a megszokott hétköznapi menetrend szerint történik.

Zárva a humánszolgáltató

A Zabos Géza HE 2021. november 12-én (pénteken) 
3.000 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:

Tisza, üzemvíz csatorna:  500 kg
Sajó:    100 kg
Csécsi tó:    800 kg
Erdészeti tó:    800 kg
Tolnai tó:    300 kg
Örösi tó:    200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:    300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és 
Csécsi tóba telepítjük.

A Tisza üzemvíz csatornán és a tavainkon a TELEPÍTÉS NAPJÁN
2021. november 12-én (péntek) REGGEL 06:00 órától 
2021. november 13-án (szombat) REGGEL 06:00 óráig

 HORGÁSZNI TILOS! 
Az élő Tiszán és a Sajón nincs horgászási tilalom.

A változtatás jogát fenntartjuk.
Serfőző Gergely

horgászmester
Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályáza-
ti támogatásával valósult meg.  

Haltelepítés

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoz-
tatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• középfokú szakirányú végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú szakirányú képesítés
• KIRA rendszer ismerete
• költségvetési intézményben szerzett szakirányú tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja meg-
ismerheti
• Covid védőoltás igazolása
Egyéb információk:
• Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
• A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50233/2021, valamint a 
munkakör megnevezését: „munkaügyi ügyintéző”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat a járványügyi szabályok figyelem-
bevételével a rászoruló roma családok részé-
re új és használt ruhákat, valamint a gyerme-
kek részére egyéb meglepetést (gyerekpezs-
gő) oszt november 13-án (szombaton) 10,00 
órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 
81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

Ruhaosztás romáknak A Hamvas Béla Városi Könyvtár

TÁJÉKOZTATÁSA

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy 
2021. november 16-án (kedden) 

16.30 órától
a kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvköl-

csönzés, internet)
a rendezvény ideje alatt 

szünetelnek.

Szíves megértésüket köszönjük!

2021. november 11. Közlemények � 9.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pá-
lyázatot hirdet a 2021/2022-es tanév I. félévé-
re a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendel-
kező fiatal, főiskolai, egyetemi hallgatók ta-
nulásának 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 alap-
képzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben 
(MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy 
osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy 
államilag elismert nappali rendszerű egyete-
mi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben 
való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 
2020/2021-es tanév II. félévében, melyet a 
felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályáza-
ti adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hitelesített féléves tanulmányi átlago-
kat tudja elfogadni. Nem vehető figyelem-
be 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 elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődo-
boz (kérjük a pályázatot zárt borítékban a hi-
telesített eredeti mellékletekkel benyújtani) 
vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu 
e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (le-
tölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy 
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak 
pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalo-
san lezárt 2020/2021-es tanév II. félévének ta-
nulmányi átlagairól féléves teljesítési igazo-
lás, melyet a felsőoktatási intézmény hitele-
sített,
• a 2021/2022-es tanév I. félévére szóló hite-
lesített hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti 
döntéséről, a támogatás mértékéről és mód-
járól.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíjpályázat
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A Sportcentrum  eseményei   
November 12. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli
	 felnőtt	bajnoki	mérkőzés	 	 Játékcsarnok

November 13. (szombat)
Asztalitenisz
10.00	TSC-	Karácsond	 	 Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
10.00	FCT	-	BTE	Felsőzsolca	U14	 	 Füves	pálya
13.00	FCT	-	Békéscsaba	U16	 	 Füves	pálya
18.00	Mályi	SE	-	DVTK	női	futsal			 Edzőterem
Kézilabda
18.00	TSC	-	Diósgyőr	férfi	mérkőzés	 Játékcsarnok

November 14. (vasárnap)
Sakk
13.00	TSC	-	Edelény	bajnoki	mérkőzés	 Zászlósterem

Sokat dobtak, 
még többet kaptak

KOSÁRLABDA: A bajnokság hetedik helyezettje, az Ag-
rofeed Széchenyi Egyetem Győri KC vendége volt a Phoe-
nix november 5-én. A legutóbb szép hazai győzelem után ke-
mény küzdelemben ezúttal elmaradt a tiszaújvárosi bravúr.

Győri KC - Phoenix KK
 95-86

 (20-27, 20-11, 27-22, 28-26)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:	Drahos	Gábor	(26/15),	
Gerőcs	 Roland	 Bálint	 (22/9),	Molnár	 Bence	 (12/12),	 Kovács	
Zoltán	 (3/3),	 Lajsz	 Gergely	 (19).	 Csere:	 Hajdu	 Boldizsár	 (-),	
Lenke	Balázs	(-),	Frikker	Marcell	(-),	Szabó	Norbert	(-),	Szila-
si	Bence	(-),	Asszú	Áron	(4),	Asszú	Ádám	(-).	Vezetőedző:	Sis-
ka János.
A	 „buszban	 maradt”	 a	 Phoenix	 a	 mérkőzés	 kezdetén,	 amit	 a	
Győr	8-0-s	futása	jelzett	az	első	három	percben.	Ekkor	belelen-
dült	a	vendégcsapat	is,	a	hatodik	percben	megszületett	az	egyen-
lítés	(11-11),	majd	a	vezetés,	így	a	nehéz	start	ellenére	hétpontos	
előnnyel	zárta	a	játékrészt	(20-27).
A	második	etapot	ismét	a	Győr	kezdte	erősebben,	és	ezúttal	nem	
sikerült	átvenni	a	kezdeményezést.	A	hazai	gárda	kitartóan	tá-
madott,	a	hatodik	percre	be	is	érte	a	Phoenixet	(34-34),	majd	ha-
marosan	a	fordítás	is	megérkezett	(37-34).	A	félidő	hajrájában	
nehezen	találta	a	ritmust,	hibákkal	dolgozott,	kevés	pontot	szer-
zett	a	Phoenix.	Ennek	ellenére	nem	volt	jelentős	a	lemaradás	a	
félidőben	(40-38).
A	pihenő	után	pontokban	gazdag	harmadik	 felvonás	 követke-
zett.	A	Phoenix	sokkal	jobb	formát	mutatott	a	korábbiaknál,	ám	
a	győriek	is	tartották	a	lendületet.	Nem	volt	hiány	jó	megoldá-
sokból,	mégis	a	dunántúliak	előnye	növekedett.	A	záró	felvonás-
ra	hétpontosra	hízott	a	hátrány	(67-60).	Egy	jó	negyedik	etappal	
ez	a	különbség	még	behozható	lett	volna,	de	sajnos	nem	sikerült	
megtörni	 a	 vendéglátók	 koncentrációját.	A	 Phoenix	 az	 utolsó	
pillanatig	derekasan	küzdött,	többször	is	megközelítette	ellenfe-
lét,	a	fordításig	azonban	nem	jutott	el.	A	kapkodóssá	váló	hajrá-
ban	újabb	néhány	ponttal	nőtt	a	hátrány,	így	győri	siker	született.
Kertész Dániel:	Először	is	szeretnék	gratulálni	az	ellenfelünk-
nek.	 Igazából,	aminek	köszönhetjük	a	győzelmünket,	az	a	kö-
zös	csapatvédekezés,	ami	óriási	harcossággal	párosult,	és	az	ide-
gek	 csatáját	 a	 hárompontos	 dobásokban	 a	 legvégén	mi	 bírtuk	
jobban.	Remélem,	hogy	ez	a	győzelem	egy	kicsit	mindenkinek	
megnyugtatja	a	lelkét,	és	egy	jó	játékkal	tovább	tudjuk	folytat-
ni	a	szériánkat.
Siska János:	Először	is	szeretnék	gratulálni	a	Győr	csapatának.	
Úgy	gondolom,	hogy	jól	használták	ki	a	gyengeségeinket,	húsz	
eladott	labdával	nem	lehet	idegenben	meccset	nyerni.	A	táma-
dással	elégedett	vagyok,	a	védekezéssel	viszont	nem.	Sok	sikert	
kívánok	a	győrieknek	a	továbbiakban.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 16. fordulójában a listave-
zető Kazincbarcika látogatott Tiszaúj-
városba. A két kék-sárga csapat rang-
adóját a vendégek nyerték, de a 0-3-as 
vereség ellenére a hazaiak emelt fővel 
hagyhatták el a pályát.

A	 hajdúszoboszlói	 idegenbeli	 győzelem	
nagy	 lökést	 adott	 a	Tiszaújvárosnak,	 hi-
szen	 két	 győzelemmel	 a	 tarsolyukban	
várhatták	 az	 éllovas	Kazincbarcika	 elle-
ni	találkozót.	A	házigazdáknál	sok	volt	a	
sérült,	a	kispadra	mindössze	3	mezőnyjá-
tékost	és	egy	kapust	tudott	leültetni	Vitel-
ki	Zoltán.	A	KBSC	az	elmúlt	forduló	után	
újfent	átvette	a	vezetést	a	bajnokságban,	
1	ponttal	megelőzve	a	BKV	Előrét,	de	a	
Magyar	Kupában	is	remekelt,	hiszen	né-
hány	napja	az	NB	II-es	DVTK	ellen	 tu-
dott	 nyerni	 és	 továbbjutni	 a	 legjobb	 16	
közé.	A	két	jó	formában	játszó	csapat	kö-
zül	a	vendégek	kezdtek	jobban,	hiszen	az	
első	 támadásuk	 végén	 vezetéshez	 jutot-
tak. Az 1. percben	Bartos	 lőtte	középre	
a	labdát	a	védők	gyűrűjében,	a	labda	Her-
cegről	Ádám	 elé	pattant,	 aki	3	méterről	
kapura	lőtt.	Vasilijevic	kivágta,	de	az	asz-
szisztens	 intésére	 a	 játékvezető	megadta	
a	gólt,	mert	véleménye	szerint	az	már	túl	
volt	 a	gólvonalon,	0-1.	A	gyors	vendég-
találat	érezhetően	megfogta	a	házigazdá-
kat,	akik	görcsösen	próbáltak	támadni,	de	
lehetőségük	az	egyenlítésre	nem	adódott.	
Szögletekben	ugyan	jobbak	voltak,	de	ez	
mit	sem	számított.	A 11. percben	az	új-
városi	 védők	 hibáját	 követően	 Szeme-
re	 passzolt	Székelyhez,	 akinek	10	méte-
res	lövését	Herceg	még	bravúrral	hárítot-
ta,	ám	a	kipattanóra	Szemere	érkezett,	aki	
a	 hosszú	 sarokba	helyzete	 a	 labdát,	0-2. 
A	félidő	hátralévő	időszakában	jobbára	a	
mezőnyjáték	dominált.	
A	 második	 játékrész	 elején	 egyik	 edző	
sem	cserélt.	Az	újvárosiak	nagyon	 igye-
keztek,	 hogy	 mihamarabb	 összejöjjön	 a	
szépítés,	 mely	 után	 még	 meglegyen	 az	
egyenlítés	 reménye,	 ám	 a	 forgatókönyv	
ismét	 a	 Barcika	 számára	 alakult	 kedve-
zőbben.	Az 56. percben	bal	oldali	szögle-
tet	végezhetett	el	Süttő.	A	mesterien	beka-
nyarintott	labdára	Úr	érkezett,	aki	6	mé-
terről	fejelt	az	újvárosi	kapuba,	0-3. Még 
volt	hátra	ugyan	több	mint	30	perc,	de	so-
kan	úgy	érezték	ezzel	a	találattal	a	vendé-
gek	eldöntötték	a	3	pont	sorsát.	Az	újvá-
rosiak	legnagyobb	helyzete	a	70.	percben	
adódott,	amikor	Tóth	szabadrúgását	sike-
rült	 továbbcsúsztatni,	 ám	Gelsi	 4	méter-
ről	a	felsőlécet	találta	el,	majd	tisztáztak	
a	vendég	védők.	A	hátralévő	időszakban	
már	nem	volt	említésre	méltó	helyzet,	így	
a	mérkőzést	magabiztosan	

nyerte	meg	3-0-ra	a	Kazincbarcika.	
A	Tiszaújváros	 27	 pontjával	 továbbra	 is	
a	6.	helyen	áll	és	 legközelebb	november	
14-én,	 vasárnap	 13	 órától	 a	 Békéscsaba	
II.	otthonában	lép	pályára.	

Tiszaújváros - Kazincbarcika
 0-3 (0-2)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Takács.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: 
Herceg	 -	 Géringer	 L.	 (Lehóczki),	 Gel-
si,	Pap	(Benke),	Bussy,	Tóth	S.,	Bartusz,	
Lőrincz,	Gottfried,	Vasiljevic,	Molnár	M.	
(Kundrák).	
Vezetőedző:	Vitelki	Zoltán.

KolorCity Kazincbarcikai SC: 
Fila	-	Szemere,	Nagy	J.	(Márton),	Szabó	
B.,	Ur,	Dvorschák,	Székely	(Kálmán	Sz.),	
Süttő,	Ádám	F.,	Laczkó	(Valdul),	Bartos	
(Kovács	D.).	
Vezetőedző:	Varga	Attila.

Vitelki Zoltán:	A	Barcika	sokkal	erősebb	
csapat,	de	a	szünetben	azt	mondtam	a	já-
tékosaimnak,	hogy	emeljék	fel	a	fejüket,	
amit	meg	 is	 tettek,	 az	akaratra	nem	volt	
panasz.	 A	 gyorsan	 bekapott	 két	 gól	 rá-
nyomta	bélyegét	a	mérkőzésre.	Ha	jobban	
koncentrálunk,	 és	 jó	 döntéseket	 hozunk,	
akkor	még	sikeresebbek	lehettünk	volna.
 
Varga Attila:	Úgy	érkeztünk	ide,	hogy	3	
pontot	szeretnénk	szerezni.	Kiegyenlített	
mérkőzés	 volt,	 de	 mi	 jöttünk	 ki	 jobban	
az	adott	szituációkból.	A	teljesítményünk	
most	 hagyott	 kívánnivalót	 maga	 után.	
Nem	kaptunk	gólt	idegenben,	listavezető-
ként	érkeztünk,	és	úgy	is	távoztunk	innen,	
ennek	örülni	kell.	Ez	a	mai	nap	a	küzde-
lemről	 szólt,	 futballminőségben	 egy	 ki-
csit	alulmaradtunk,	sokkal	 tudatosabban,	
türelmesebben	 kell	 játszanunk,	 van	még	
mit	tanulnunk.	

Brézai Zoltán

A 16. forduló további eredményei:
Hajdúszoboszló	-	Füzesgyarmat	3-0

Eger	-	Békéscsaba	II.	3-2
Tiszafüred	-	Kisvárda	II.	0-2
BKV	Előre	-	DVSC	II.	1-1
DEAC	-	Újpest	FC	II.	1-1
Jászberény	-	Tállya	5-2
Putnok	-	Sényő	1-2

Hidasnémeti	-	SBTC	0-2
Törökszentmilós	-	DVTK	II.	1-1

Következik a 17. forduló
2021. november 14., vasárnap 
11:00	DVTK	II.	-	Hidasnémeti

Újpest	II.	-	BKV	Előre
13:00 Békéscsaba II. - Tiszaújváros 

SBTC - Putnok
Sényő	-	Jászberény	

Tállya - DEAC 
DVSC	II.	-	Kisvárda	II.	

Tiszafüred	-	Eger	
Füzesgyarmat	-	Törökszentmiklós
Kazincbarcika	-	Hajdúszoboszló	 

Pályán az utánpótlás

U19
Tiszaújváros - Mezőkövesd 

0-3 (0-2)
Jók:	György	K.,	Illés	D.,	Szmicsek	L.

U16
Kazincbarcika - Tiszaújváros 

0-1 (0-1)
Gól: Molnár D.

Jók:	az	egész	csapat
U14

Encs - Tiszaújváros 
5-2 (3-1)

Gól:	Tóth	R.,	Kassai	B.
U13

Tiszaújváros - Jászberény
 4-1 (2-0)

Gól:	Harsányi	L.	2,	Hajdu	B.,	Emődi	M.
Jók:	Harsányi	L.,	a	mezőny	legjobbja	

és	az	egész	csapat

Gyors gólok döntöttek

Sportágról sportágra
ATLÉTIKA

A	tiszaújvárosi	amatőr	hosszútávfutó,	Pap-Csákvári Judit is tel-
jesítette	a	Miskolc	-	Kassa	ultramaraton	115	km-es	távját.	Nem	
is	akárhogyan!	A	hat	főt	számláló	női	mezőnyben	ötödikként	ért	
célba	13:44:15-ös	idővel.
„Nagyobb	nehézség	nélkül,	jókedvűen,	elégedetten	teljesítettem	
a	 távot.	Az	 utolsó	 km-t	 boldogan	 futottam,	már	 nem	 siettem,	
csak	ott	 voltam.	A	 célban	pedig	 táncolva	 emeltem	magasba	 a	
szalagot”	-	írta	közösségi	oldalán	Judit.

KÉZILABDA
Kis	híján	ponttal,	pontokkal	tértek	haza	a	TSC	női	kézilabdázói	
a	megyei	bajnokság	legutóbbi	fordulója	után	Miskolcról.	Az	el-
ső	félidőben	még	vezettek	az	újvárosi	amazonok,	a	végén	azon-
ban	a	vendéglátók	örülhettek.

MVSC - TSC 33-32 (16-18)

TRIATLON
Lehmann Csongor	a	18.	helyen	fejezte	be	az	Abu-Dzabiban	ren-
dezett	sprinttávú	világbajnoki	sorozat	múlt	heti	versenyét.	Leg-
jobb	magyarként	Bicsák	Bence	a	3.	helyen	végzett.	A	többi	ma-
gyar	induló	eredménye:	10.	Faldum	Gábor,	11.	Dévay	Márk,	26.	
Tóth	Tamás.	A	futamot	a	belga	Jelle	Geens	nyerte.
A	nőknél	az	egyetlen	magyar	induló	Bragmayer	Zsanett	a	kerék-
pározás	második	körében	feladta	a	versenyt.	

KARATE
Szigetszentmiklóson	rendezték	meg	a	karate	diákolimpiát,	me-
lyen	a	tiszaújvárosi	justitiások	három	versenyzővel	képviselték	
a	várost,	a	város	iskoláit.
Eredmények:
Kadett	haladó	kata:	5.	Kurucz	Hanna	(Avasi	Gimnázium)	
Kadett	 utánpótlás	 kata:	 3.	Tóth	 Imre	 (Eötvös	Gimnázium),	 3.	
Grenczel	Áron	(Széchenyi	iskola).

2021. november 11. Sport � 11.

Gyengén védekezett a Phoenix.

A barcikaiak kapusa, Fila több hazai helyzetet is hárított.

Balról jobbra: Tóth Imre, Grenczel Áron, Kurucz Hanna 
és Kujbus Annabella edző.



Márton-napkor a mezőgazdasági munkála-
tok befejezését és az adventi időszak köze-
ledtét ünnepelték régen és most is. Márton 
napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti 
utolsó ünnepnap.  Ezért ezen a napon lako-
mákat, bálokat, vásárokat, nagy evés-ivást, 
mulatságot rendeztek, hogy a következő esz-
tendőben is bőven legyen mit fogyasztani. 
Azt tartották: „Aki Márton napon libát nem 
eszik, egész éven át éhezik.” A vacsora után 
pedig a novemberre kiforrt újborral koccin-
tottak. 

Tiszaszederkényben is megünnepelték az idei 
Márton-napot. Volt libazsíros kenyér és termé-
szetesen az újbort is meg lehetett kóstolni. A 
sütőben pedig a régi idők egyik népszerű édes-
sége, a görhe sült. 
- A görhe egy régi népi eledel - tudtuk meg Mó-
ricz Máriától. - Ez eredetileg kukoricalisztből 
és zsírból készült sütemény, amit szilvalekvár-
ral ettek. Az a görhe, amit mi sütünk, már egy 
kicsit modernebb recept szerint készül. A kuko-
ricaliszthez sima búzalisztet is teszünk, zsír he-
lyett margarint használunk, és hogy puha, om-
lós legyen, sütőpor is kerül bele. A hagyomá-
nyos szilvalekvár mellett pedig birsalmalek-

várt is kínálunk hozzá. Amíg sült a finomság, 
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház színház-
termében egy mesét hallgathattak meg a legki-
sebbek. A kosárban ülő libát Zámborszky Esz-
ter mesemondó keltette életre. Táncházzal is 
készültek a szervezők. A kicsik és a nagyok is 
megtanulhatták a néptánc alaplépéseit. A kedv-
csináló bemutatót pedig a Kisbocskor és a Ti-
szagyöngy Néptáncegyüttes tartotta. A szeder-
kényi őszi kavalkádra bárki eljöhetett, aki sze-
retett táncolni, finomakat kóstolni vagy csak 
nézelődni, jót mulatni, a hagyománnyal emlé-
keket feleleveníteni.      
- Nekünk mindig voltak libáink, amikor gye-
rek voltam és mindig a mi feladatunk volt, 
hogy vigyázzunk rájuk - idézi fel a múltat Ta-
más Antalné. - Emlékszem, egyik alkalommal, 
amikor a szülők ránk bízták a libák legelteté-
sét, eljátszottuk az időt és nem figyeltünk rá-
juk. Bementek a búzába. A mezőőr meghara-
gudott és behajtotta az elkóborolt madarakat a 
téesz udvarára. Nagyon megijedtem és kétség-
beesetten mentem haza. Anyukám jó kis kar-
dos asszony volt, elment a téeszhez és se szó, 
se beszéd hazaterelte a libákat. Ez a történet 
úgy megmaradt bennem! Arra is emlékszem, 
hogy anyukám mindig hajnalban kelt és dug-
gatta, tömte a libákat. Ezt az etetést ma már 

nagyon elítélik, de akkor mindenki ezt csi-
nálta. Amikor jól meghíztak, megnőttek, ak-
kor ilyenkor november közepén libasült került 
az asztalra, amit a család minden tagja nagyon 
szeretett.   

A liba-napi mulatság délutántól estig tartott. 
Zárásra minden elfogyott és mindenki kitán-
colta magát. Márton-nap után következik az 
adventi készülődés. 

ema

Márton-nap Szederkényben

Szent Márton és a ludak
A középkor egyik legnépszerűbb szentjét ün-
nepeljük november 11-én, de Márton napja 
nem csak erről szól - sokkal inkább egyik 
leggazdagabb hagyományokkal rendelkező 
napja a folklórnak, a magyarnak is.

317 körül a pannóniai Savariában (a mai Szom-
bathely) született Szent Márton a koldusok és a 
katonák védőszentje volt, aki egyszer még sa-
ját köpönyegének felét is odaadta egy nincste-
lennek. 

Libalegenda
Már fiatal korában is nagylelkűségéről és jó-
akaratáról volt híres. Nagyon szerették az em-
berek, ezért meg akarták választani püspöknek. 
A férfi visszahúzódó és szerény jelleme miatt 
nem akarta elfogadni a felkérést, ezért egy li-
baólban rejtőzött el a rá vadászó nép elől. Az 
állatok azonban lebuktatták: hangos gágogá-
sukkal elárulták az embereknek, hogy köztük 
rejtőzik Márton, akit így lelepleztek, és leg-
nagyobb pechére meg is választották püspök-
nek, majd később szent lett - legalábbis így 
szól a közismert legenda. Egy másik történet 

szerint ugyanis egyszer a libák gágogása any-
nyira zavarta az istentiszteletet, hogy már Már-
ton is dühbe gurult. A zajos szárnyasok rövide-
sen az asztalon kötöttek ki a hívők nagy örö-
mére - erre emlékezve még ma is Márton nap-
jának fő fogása a lúd. A legvalószínűbb magya-
rázat viszont sokkal prózaibb. A római kultú-
rában a lúd igen fontos helyet foglalt el. Liba-
áldozatot mutattak be a gyógyítás istene, Aes-
culapius vagy görögösen Aszklépiosz tisztelet-
re, és fő fogása volt az évszakzáró lakodalmas 
ünnepnek, ami épp Márton napjára, november 
11-ére esett. 

Püspökfalat és Márton-pohár
November 11-e fontos volt a nép számára. Ez 
volt az a nap, amikor végleg befejeződtek az 
aratások és szüretek, a munkások megkapták 
bérüket, hozzá pedig egy alaposan meghizlalt 
libát is, amit azon nyomban tanácsos volt elfo-
gyasztani, mert másnap már kezdődött a 40 na-
pos böjt. A liba egyébként praktikus okból lett 
a parasztok jutalma, ugyanis a nyaranként meg-
szaporodó madarakat a tél előtt meg kellett ti-
zedelni, mivel a hideg évszakot alig élték volna 
túl. Magyarországon az első feljegyzett Már-
ton-napi libalakoma 1171-ben volt. 
A liba hátsó része mindig a falu papjának járt, 
innen ered a püspökfalat elnevezés. Márton na-
pon, ha a frissen sült libáról lehúzzuk a húst, il-
lik megnéznünk a mellcsont színét, mely ha fe-
hér, akkor havas téllel, ha barna, akkor esős év-
szakkal kell számolnunk. Ez már csak azért is 
érdekes, mert az időjáráshoz fűződő népi meg-
figyelések pont fordítottan működnek: ha Már-
ton napján havazik, esős tél lesz, ha viszont 
esik, akkor fagy, majd hosszú szárazság követ-
kezik, míg a jégeső a korai, márciusi tavaszra 

utal. Márton napján nem csak a liba került az 
asztalokra, először lehetett megkóstolni az új-
bort is, amitől ha valaki becsiccsentett, vidám 
évre számíthatott. A koccintással kortyolgatott 
újbort Márton-pohárnak is nevezik. 

Mars madarai
Más ételek viszont veszélyt rejtettek az ünne-
pen. Például a répa, melynek fogyasztása ese-
tén az illető egész évre felvette az ágybavizelés 
igen csak kellemetlen szokását. Márton napon 
illik minél többet inni, aki pedig a menüből ki-
hagyja a libahúst, az egész évben éhezni fog.
Azzal, hogy a libák állítólag lebuktatták Már-
tont, nem igazán jártak jól. Ahogyan a barmok 

sem, melyeket ezen a napon a gazdák a pász-
toroktól ajándékba kapott Márton-vesszőkkel 
vertek meg, hogy a jövő évi szaporulat minél 
jobb legyen. Még egy fontos tény, hogy a luda-
kat a rómaiak Mars madarainak nevezték. Tör-
tént ugyanis, hogy a gallok az éj leple alatt lop-
va osontak a fellegvár bevételére, a Capitoli-
um szent lúdjainak gágogása azonban riasztot-
ta az őrséget, amely kivédte a támadást. Innen a 
Mars madarai, latinul avis Martis, ami a keresz-
ténység terjedése után igen hamar avis Marti-
nisbe ment át, aminek jelentése pedig már Már-
ton madarai.

F.L.

12. � Hagyomány 2021. november 11.

Az elhíresült jelenetet számos képzőművészeti alkotás őrzi. 

Márton-napi libasült.

Sül a „modern” görhe. Az őszi mulatság táncházzal zárult. 

A mese is a libáról szólt.
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