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A hivatalos tájékoztatás szerint az illetékes állami szervek 
hétfőn 464 aktív koronavírus-fertőzöttet tartottak nyilván Ti-
szaújvárosban, ez 150-nel több, mint egy héttel korábban.
Egy héttel meghosszabbították az országos oltási akciót. A ti-
szaújvárosi oltóponton, a rendelőintézet fiziko- és balneote-
rápiás részlegében (termálfürdő) 5 nap alatt 1981 embert ol-
tottak be. A kínálatban ötféle oltóanyag volt, csakúgy, ahogy 
ezen a héten is. Reggel 8-tól délután 2-ig bárki beoltathatja 
magát ott a helyszínen, előzetes regisztráció nélkül is. 
A rendelőintézetben a harmadik vakcinára jelentkezhetnek a 
tiszaújvárosiak egy űrlap kitöltésével. Az oltási hajlandóság 
itt is nagy. Eddig 622-en jelentkeztek a harmadik oltásra, kö-
zülük 219-en a termálfürdőnél lévő oltóponton kapták meg, 
vagy fogják megkapni a vakcinát.
Szerdára országosan 11 152 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a 
járvány kezdete óta összesen 1 114 260 főre nőtt a beazo-
nosított fertőzöttek száma. Meghalt 192, többségében idős, 
krónikus beteg, így az elhunytak száma 34 713 főre emelke-
dett. Kórházban 7546 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 
562-en voltak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 6390 
új koronavírusos megbetegedést igazoltak, meghalt 195 be-
teg. Kórházban 7596 koronavírusos embert ápoltak, közülük 
513-an voltak lélegeztetőgépen.
A gyógyultak száma a szerdán nyilvánosságra hozott adatok 
szerint 891 691 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 187 856 
főre emelkedett.
A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltott-
ság növelése érdekében november 22-28. között oltási akció-
hetet szerveztek a kórházi oltópontokon, amit a kormány egy 
héttel meghosszabbított. Az akcióban szerdáig összesen 886 
ezren vettek fel oltást, közülük 725 ezren már a megerősí-
tő harmadik oltást kérték, és 108 ezer eddig oltatlan ember is 
úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.
A beoltottak száma 6 132 549 fő, közülük 5 847 405 fő már 
a második oltását is megkapta, 2 559 096 fő pedig már a har-
madik oltást is felvette.

JárványhelyzetCélegyenesben a Tisia Hotel

Napokon belül érkezhetnek a vendégek a négycsillagos Tisia Hotel & Spa-ba. Már csak az utolsó simításokat végzik a belső 
tereken, a felső emeleteken a szobák már készen állnak.  Ami még hátra van, az egy alapos takarítás. A hatósági engedé-
lyezésekre várnak, amint azok megérkeznek, egy-két napon belül tudják fogadni a vendégeket. Megvan a teljes létszám 
is, ami jelenleg 54 fő. Bár decemberben nyit a hotel, a hivatalos átadóünnepséget januárban tartják majd. 

Cikkünk a 4. oldalon.

Elmaradnak az év végi rendezvények
Dr. Fülöp György polgármester a múlt 
heti képviselő-testületi zárt ülés után 
bejelentette, hogy a grémium teljes 
konszenzussal úgy döntött, hogy idén 
sem lesznek zárt térben év végi nagy-
rendezvények. Az önkormányzati dol-
gozókat azonban valamilyen tárgyi 
ajándékkal köszöntik a közelgő ünne-
pek alkalmából.

- Óriási kockázat lenne több száz, vagy 
akár ezerfős rendezvényt tartani a Sport-
centrumban, egyikünk sem szeretné fel-
vállalni annak az ódiumát, hogy bár-
ki olyan rendezvényen fertőződjön meg, 
amit az önkormányzat szervez - mond-
ta a polgármester. - A téren egyelőre az 
előzetes tervek szerint lesznek a rendez-
vények, és hétről hétre értékeljük a jár-
ványügyi adatokat, és annak megfelelő-
en fogunk dönteni. Szeretném bejelente-
ni azt is, hogy Tiszaújváros képviselő-tes-
tületének valamennyi tagja be van oltva 
koronavírus ellen. Szeretném, ha világos 
lenne minden városlakó számára, hogy 
ebben a veszélyhelyzeti időszakban kizá-
rólag az oltás tud életeket menteni. Kép-
viselőtársaimmal élen járunk ebben, van, 
aki már a harmadik oltását is megkapta. 
Arra szeretnénk mindenkit közösen, po-
litikai hovatartozásra vagy pártállásra va-
ló tekintet nélkül kérni, hogy oltakozza-

nak, mert ez az egyetlen út arra, hogy ezt 
a járványt legyőzzük - tette hozzá dr. Fü-
löp György. 

*
Két „vonat” is rója Tiszaújváros utcáit de-
cember 6-án, hétfőn. A Dotto városnéző 
kisvonat 14:00 órakor és 14:30-kor indul 
a Derkovits Művelődési Központ elől. 
Használata ingyenes. 
Tavaly nagy népszerűségnek örvendett 
a Mikulásvonat, amely idén is „házhoz 

szállítja” az ajándékcsomagokat. Megál-
lóhelyei: Tisza-part városrész, Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház, Vándor Sán-
dor Zeneiskola parkolója, Hotel Phőnix 
melletti parkoló, Erzsébet tér, Árpád úti 
nagy parkoló, Városháztér.
A feltételezhetően nagy érdeklődésre való 
tekintettel a gyermekek is - csak kísérő-
vel és csak egy megállónyi távon - együtt 
utazhatnak a Mikulással. Természetesen 
ingyenesen.

Hangolódhatunk
Vasárnap együtt gyújtotta meg az első adventi gyertyát a vá-
ros, és felgyúltak az ünnepi fények is a  Városháztéren. A sza-
kadó eső ellenére sokan mentek ki a rendezvényre. A polgár-
mester köszöntője után az egyházak képviselői mondták el 
ünnepi gondolataikat. Vasárnap 16 órakor folytatódik az Ad-
venti hangolódás, a Derkovits fúvószenekar műsora után Ki-
rály Viktor koncertezik a téren. Hétfőn a Mikulással találkoz-
hatnak a gyerekek. A télapó szán helyett vonattal járja be a 
várost, több helyen is leparkol és csomagokat oszt majd (lásd 
cikkünket), a Városháztérre pedig meglepetéssel érkezik. 
Adventi tudósításunk, és a további program a 12. oldalon.
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A Mikulásvonatra bizonyára idén is sokan várnak majd.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Tele-
fon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi 
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai mun-
kák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek 
Római katolikus
Advent első vasárnapjától megkezdődtek a rorate szentmi-
sék. Időpontjuk hétfőtől péntekig reggel 7.00 óra, szombat 
18.00. Hétköznapi és szombati szentmisék előtt gyónási lehe-
tőség. December 5-e, vasárnap a hónap első vasárnapja, gyer-
mekmise, a gyermekek téli lábbelijeinek megáldása, és Mi-
kulás-várás. A szentmise időpontja 11.00 óra.
December 8., Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Ünnepi 
szentmise 18.00.
Adventi lelkigyakorlatunk december 18-19.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 8.00 - 18.30.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus 
Csütörtökön 17.00 vecsernye. Pénteken 9.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, a szer-
tartás végén Szent Miklós köszöntése és csomagosztás a gye-
rekeknek. 17.00 vecsernye litiával. Hétfőn Szent Miklós püs-
pök emlékét ünnepeljük, a Szent Liturgia 17.30-kor kezdő-
dik. Kedden 7.45 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet advent második vasárnapján: december 
5. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet advent második vasárnapján: december 
5. 11 óra. 
Konfirmációi előkészítő: december 5-én, vasárnap 15 órakor. 
Egyházfenntartói járulék
2021-től az egyházfenntartói járulék 7000 forint/fő/év. Kö-
szönettel várjuk, és egyben szeretettel megköszönjük az egy-
házközségünk anyagi teherviseléséhez, működéséhez egy-
háztagjaink hozzájárulását. A lelkészi hivatalban és online 
átutalással is rendezhető. Közleményben kérjük feltüntetni: 
EFJ, Név és cím.
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A Ma-
gyar Református Egyház döntése alapján alkalmainkon a 
maszk viselése kötelező. 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 szolgála-
tot december 5-ig (vasárnap) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd december 6-tól (hét-
fő) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi István utca 11., tel.: 
49/341-050) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 Palincza János
 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. december 10-én 

(péntek) 12.30 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

 Oláh Gyula

Négy gyertya
Advent, - várakozás

Sokáig nem tudtam mi az?
Miért kell várni a szeretetre?

Nem lehetne szeretni minden este?

Aztán megértettem.
Nem a szeretetre várunk,

Arra, aki elhozza, Názáreti Jézusra.
Ki jászolban született erre a világra. 

Fellobban az első gyertya,
Még halványan ég a lángja,

De már hirdeti a reményt, a hitet,
Hogy eljön Jézus, s vele a szeretet.

A második gyertya imbolygó fénye
Figyelmeztet arra a tényre,

Hogy nincs már olyan messze,
Már halványan látszik a karácsony fénye.

A harmadik gyertya arra világít rá,
Itt kell maradnod, nem mehetsz világgá,

Azt meséli a harangok szava,
Mindjárt eljön a család szent napja.

És meggyújtjuk a negyedik gyertyát,
Felállítjuk a szép karácsonyfát,

Fő már a halászlé, sül a hízott kacsa,
Kopognak az ajtón, sorra jönnek haza.

Együtt áll a család a szép fenyő előtt,
Koccan a pohár, kitöltjük a pezsgőt,

Felhangzik csendesen a karácsonyi ének,
S nem sírunk most, ezek örömkönnyek!

Virgács
Ezzel a rejtvénnyel indul decemberi so-

rozatunk. A megfejtéseket december 

28-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. december 2.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett férjem,
 Kurencz sándor

 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Dukát Ernőné 
(szül. némEth Júlia)

 2021. november 24-én, életének 69. évében elhunyt. 
Drága szerettünktől december 7-én, kedden 12 órakor 
veszünk végső búcsút a sajószögedi régi temetőben. 

Emléke szívünkben örökké él! 
A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy
id. Kiss Károly

70 éves korában 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése 2021. december 2-án 
(csütörtök) 14.30 órakor lesz 
a tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

130 éve született dédnagyapám
mónus DEmEtEr

(1891-1977)
aki harcolt az I. vilagháborúban az Osztrák-Magyar Mo-

narchia hadseregében, túlélte az isonzói csatát, 
és utána hazatért Kesznyétenbe.

Én az ő házában születtem 53 évvel később, 
és még volt szerencsém őt ismerni.

Áldott legyen az emléke.
Szeretettel emlékezik rá 

dédunokája: dr. Katz-Turi Márta,
továbbá a Kerekes és a Turi család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
 ruPf istván

 életének 78. évében 2021. november 25-én hirtelen 
elhunyt. Temetése szűk családi körben lesz. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk,

kovács lászló
  temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család



Adósságtól 
szabadultan

A Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület re-
konstrukciójára tervezett 152.186.000 Ft-os, valamint a Vö-
rösmarty út meghosszabbításának kivitelezésére igényelt 
40.000.000 Ft-os hitelszerződés felmondása után a Keleti-la-
kóövezet kialakítására szánt 270.008.000 Ft-os, hitelszerző-
dését is felmondja Tiszaújváros önkormányzata - határoz-
tak a képviselők legutóbbi ülésükön. 

A képviselő-testület 2019 májusában járult hozzá ahhoz, hogy 
az önkormányzat 20 éves futamidőre fejlesztési hitelt vegyen 
igénybe. A Kormány hozzájáruló határozata alapján az OTP-vel 
a szerződéseket 2019 decemberében írták alá. 
Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 462.194.000 Ft 
fejlesztési célú hitel igénybevételével számolt. Azonban a köz-
hatalmi bevételek az eredetileg tervezetthez képest kedvezőb-
ben alakultak, ezért a testület szeptemberben hozzájárult ahhoz, 
hogy a Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezésére, to-
vábbá a Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület 
rekonstrukciójára vonatkozó szerződést felmondja az önkor-
mányzat. A két kölcsönszerződés 2021. október 14-én lezárult. 
A Keleti-lakóövezet kialakítása esetében az OTP-vel kötött 
szerződésnek megfelelően a beruházások megkezdésekor a ki-
vitelező által kiállított előlegszámla alapján 14.100.311 Ft köl-
csönt folyósított a II. negyedévben a bank.
A helyi adóhatóság fokozottabb ellenőrzési tevékenységének is 
köszönhetően az önkormányzat közhatalmi bevételeiben továb-
bi pozitív változások következtek be, melyek előnyösen befo-
lyásolják az önkormányzat pénzügyi mozgásterét, így lehetőség 
nyílt a Keleti-lakóövezet kialakítását is saját forrásból finanszí-
rozni. 
Figyelembe véve az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéké-
nek jelentős emelkedését - mely befolyásolja a hitel után fize-
tendő kamatot -, valamint az önkormányzat kedvező pénzügyi 
helyzetét, dr. Fülöp György polgármester indokoltnak látta a 
Keleti-lakóövezet kialakítására vonatkozó szerződés felmondá-
sát is, illetve a projektre lehívott összeg (14.100.311 Ft) visszafi-
zetését - javaslatát a képviselő-testület elfogadta.

F.L.

Támogatások, moratórium, kedvezmények
Mind terjedelmét, mind tárgyalási ide-
jét tekintve a pénzügyi jellegű döntések 
játszották a főszerepet a képviselő-tes-
tület november 25-én tartott ülésén.

A képviselő-testület legutóbb a szeptem-
ber 30-ai ülésen hozott pénzügyi tárgyú 
döntéseket. Azóta újabb kérelmek érkez-
tek, illetve felmerültek olyan feladatok, 
melyek megvalósításához döntés, illetve 
forrás biztosítása szükséges.

Évkönyv, Sport-Park
A 2021. évi Tiszaújváros évkönyv kiadá-
sával kapcsolatos egyeztetések lezajlot-
tak, és a testület döntése alapján az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően a Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár koordinálja a könyvkiadással kapcso-
latos előkészítési és nyomdai munkála-
tokat. 1000 db puhafedelű és 200 db ke-
ményfedelű évkönyv készül, a nyomdai 
és szerkesztési költségekre 4.348.100 fo-
rintot biztosított a testület.
A képviselő-testület az éjszakai járőrszol-
gálat ellátására 10 millió forint támoga-
tást nyújtotta megyei rendőr-főkapitány-
ság számára. A közbiztonság fontosságá-
ra, szükségességére tekintettel ezt az ösz-
szeget a grémium 2 millió forinttal kiegé-
szítette.
Kiegészült a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. eredetileg 150 millió fo-
rintos működési támogatása is. A Polgár-
mesteri Hivatal és a kft. felügyelőbizott-
sága folyamatosan figyelemmel kíséri a 
cég gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, 
likviditását. Tekintettel arra, hogy a 2021. 
évi támogatási keretösszeg a 2020. évi 
összeghez (165 millió) viszonyítva jelen-
tősen csökkent, továbbá a járványhely-
zet okozta bevételkiesés, valamint a mun-
kavállalókat érintő, a képviselő-testület 
döntésein alapuló juttatások finanszírozá-
sa miatt szükségessé vált a támogatási ke-
ret 12 millió forintos kiegészítése.

Moratórium, adózás
Születtek pénzmozgást nem igénylő, de 
pénzügyi jellegű döntések is. A képvise-
lő-testület augusztusban felkérte a Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy a Keleti lakóö-
vezeti telkek I. ütemének értékesítését kö-
vetően az illetékes bizottság ülésén adjon 
tájékoztatást az értékesítésre és a támoga-
tásra vonatkozó tapasztalatokról. A fela-
dat végrehajtásának határideje 2021. de-
cember 31. Az önkormányzati tulajdonú 
lakótelkek megvásárlásának, valamint la-
kóépülettel történő beépítésének támoga-
tásáról szóló rendelet értelmében a kére-
lem elbírálásához az önkormányzati tu-
lajdonú lakótelek megvásárlását igazoló 
adásvételi szerződés szükséges. A hatály-
balépés feltétele azonban, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lemondjon 
elővásárlási jogáról. A szükséges doku-
mentumokat megküldte a hivatal, válasz 
azonban nem érkezett még. A támogatá-
sok megállapítására tehát még nincs lehe-
tőség, így a Polgármesteri Hivatal vélhe-
tően nem rendelkezik majd a tájékoztató 
határidőben történő elkészítéséhez szük-
séges információkkal. Ezért az értékesí-
tésre és a támogatásra vonatkozó tapasz-
talatokról szóló tájékoztató elkészítésé-
nek határidejét 2022. február 28-ára mó-
dosították a képviselők.
Még 2020 márciusában született az a pol-
gármesteri döntés, hogy az első lakáshoz 
jutók kamatmentes visszatérítendő támo-
gatásában részesült és részesülő szemé-
lyek 2020. december 31-ig fizetési hala-
dékot kapnak a támogatás visszafizeté-
sére. A határidő azóta kétszer is módo-
sult, ahogy most is. Az ismételten egy-
re súlyosbodó járványügyi helyzet mi-
att az önkormányzat igyekszik minél na-
gyobb terhet levenni a lakosok válláról, 
ezért a Tiszaújvárosban élő fiatalok, csa-
ládok napi megélhetésének könnyítése ér-
dekében a polgármester javaslatára a fi-
zetési moratóriumot a testület 2022. jú-

nius 30-áig meghosszabbította. A képvi-
selő-testület munkaterve szerint ezen az 
ülésén tárgyalta volna a helyi adórende-
letek módosítására vonatkozó javaslatot. 
Figyelembe véve a járványügyi helyzetet, 
és az azzal összefüggő gazdasági konzek-
venciákat, a 2022-es adóévre vonatkozó-
an nem tartott szükségesnek adóemelést 
a polgármester (ezt egy időközben meg-
jelent rendelet nem is teszi lehetővé) és 
véleménye szerint az adópreferenciák je-
lenlegi szabályozásán sem indokolt vál-
toztatni. Egyelőre. A jövő évi költségve-
téssel összefüggésben, annak ismeretében 
azonban elképzelhető az adóalanyok szá-
mára kedvező változtatás.

Gyermekeinkért
Tiszaújváros önkormányzata elkötele-
zett a helyi, magas szintű közoktatás mel-
lett. Az ehhez szükséges pénzügyi, tár-
gyi és személyi feltételeket fenntartóként 
és működtetőként is folyamatosan és tel-
jes körűen megteremtette. A korábban ön-
kormányzati fenntartásban működő tisza-
újvárosi köznevelési intézmények állami, 
illetve egyházi fenntartásba kerülése óta 
továbbra is lehetőséget nyújt ezen intéz-
mények számára az önkormányzati infor-
matikai infrastruktúra térítésmentes hasz-
nálatára, mintegy 10,8 millió Ft/év ösz-
szértékben. Ezen felül az önkormányzat 
az intézményeknek is biztosítja a vagyon-
védelmi, technikai távfelügyeleti szol-
gáltatást összesen 11 telephelyen, mely-
nek összköltsége közel 2,3 millió Ft éves 
szinten.
 Első körben 2017. december 31-ig vállal-
ta az önkormányzat az informatikai szol-
gáltatások (városi levelezőrendszer, inter-
net, IP telefonok ügyviteli célra, vírusvé-
delem), valamint a vagyonvédelmi, tech-

nikai távfelügyeleti szolgáltatás biztosítá-
sát. A fenti határidőt a képviselő-testület 
évenként meghosszabbította.
Egy tavalyi rendelkezés a határidőt 2021. 
december 31-ig hosszabbította meg.
A visszajelzések szerint az állami, illet-
ve egyházi fenntartású köznevelési intéz-
mények továbbra is igényt tartanak az ön-
kormányzat által üzemeltetett informa-
tikai infrastruktúra használatára és a va-
gyonvédelmi, technikai távfelügyeleti 
szolgáltatás biztosítására.
Az érintett intézmények esetében nincs 
jogszabályi kötelezettsége az önkormány-
zatnak sem informatikai, sem vagyonvé-
delmi, technikai távfelügyeleti szolgálta-
tás nyújtására, az önkormányzat számá-
ra - csakúgy, mint az elmúlt évtizedekben 
- a jövőben is kiemelten fontos kérdés a 
gyermekek megfelelő körülmények kö-
zött történő oktatása, nevelése, ezért vi-
tán felüli, hogy ehhez minden olyan esz-
közt rendelkezésre kell bocsátani, amely 
ilyen irányú céljainkat maradéktalanul tá-
mogatja - fogalmazott előterjesztésében 
dr. Fülöp György polgármester.
Erre tekintettel a folyamatos feladatellá-
tás érdekében - valamennyi köznevelé-
si intézménynél egységesen - az önkor-
mányzati informatikai rendszerben je-
lenleg biztosított szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés és a vagyonvédelmi, techni-
kai távfelügyeleti szolgáltatás határidejét 
2022. december 31-re módosította a tes-
tület, ezzel is hozzájárulva a magas szín-
vonalú köznevelés megvalósításához vá-
rosunkban.
(A további döntésekről jövő heti szá-
munkban tudósítunk.)

Ferenczi László

Energetika 
és csapadékvíz

A 2021-2027-ig tartó új fejlesztési időszakra vonatkozó Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyének 137,159 milliárd forint támogatást tartalmaz. Ezt a megyei Integrált 
Területi Programban rögzített prioritásokra és intézkedésekre, valamint tér-
ségekre bontották. Tiszaújváros a dél-borsodi térségbe tartozik, itt a keretösz-
szeg 15,415 milliárd forint.

A megpályázható célok között szerepel például az önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése, a belterüle-
ti utak fejlesztése, a fenntartható városfejlesztési stratégi-
ák támogatása.
A témáról a testületi ülésen is szót ejtett dr. Fülöp György 
polgármester.
- Az elmúlt időszakban végigbeszéltük azokat a dolgo-
kat, amikre pályázni szeretnénk. Minden képviselőtársa-
mat arra kérem, hogy segítsen nekünk, lobbizzon azért, 
hogy a pályázatok sikeresek legyenek, mi mindent előké-
szítünk. Közös ügyünk az épületek energetikai korszerű-
sítése, itt van például a hivatal épülete. Nagyon komoly reményeket fűzök ahhoz is, 
- és ez nem csak tiszaújvárosi, hanem mikrorégiós ügy - hogy a csapadékvíz-elveze-
tést is meg tudjuk oldani. Ellenkező esetben problémák lesznek a városban - mond-
ta a polgármester.

f.l.

Véradóünnepség
A Véradók napja alkalmából tartott ünnepséget a Magyar 
Vöröskereszt a városi könyvtárban. A véradókat Pap Zsolt 
alpolgármester köszöntötte, majd Laták Kamilla, a Magyar 
Vöröskereszt megyei koordinátora köszönte meg a véradók 
önzetlenségét.

- Hetvenötszörös véradó vagyok - mondta Kassai László (ké-
pünkön). - A katonaságnál kezdtem, mint elég sok férfiember. 
Akkor 2 nap szabadságért adtuk. Fiatalként ez inspirált. Később, 
mivel egészséges voltam, adhattam vért, úgy éreztem, hogy ez-
zel segíthetek másokon. Az utóbbi időben nagyon jóleső elisme-
rés, hogy néhány nappal a véradás után jön egy üzenet a telefo-
nunkra, hogy most adták oda a vérünket valakinek a kórházban. 
Szerintem ettől nagyobb elismerés nem is kell.
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Dr. Fülöp György

Főleg pénzügyi kérdések voltak terítéken.

A telekalakítás is önerőből valósult meg.



Földi létünk éltetője, a Nap
A Földön az élet a Nap energiájának 
köszönheti létét. Ez a tény többé-kevés-
bé köztudott, de azért szeretnék a nap-
sugárzás éltető, és esetleg pusztító ha-
tásairól a Krónika e téma iránt érdek-
lődő olvasóinak mélyebb betekintést 
nyújtani. 

Földünk hideg és sötét bolygó lenne a 
Nap sugarai nélkül. Az innen érkező ener-
gia az egyetlen jelentős energiaforrás a 
Földön, tehát minden, ami mozog, műkö-
dik, él, történik, a Nap energiájának kö-
szönhető.

A hős és a bíró

Ezt belátva a Nap megszemélyesítése és 
tisztelete az ókori népek körében általá-
nos jelenség volt. A természet törvényeit 
még nem ismerő ember naponta aggódva 
várta a Nap megjelenését. A termékeny-
séget és az esőt a Napnak tulajdonították, 
és úgy gondolták, hogy a Napnak, mint 
hősnek, naponta meg kell küzdenie a sö-
tétség démoni erőivel. Mezopotámiában a 
főisten Marduk a Nap istene. Egyiptom-
ban már az 5. dinasztia idején elkezdődött 
Ré istenség tisztelete, aki az egész világ 
ura, és Nap-bárkán trónol. A görög mito-
lógiában Heliosz, a római mitológiában 
Sol Invictus a Napisten. Ide sorolhatjuk 
még a druida szertartások lebonyolításá-
ra létrehozott templomot és napobszer-
vatóriumot, a Stonehenget is. A Napnak, 
amely a horizont egyik szélétől a másikig 
futja pályáját, mindentudást tulajdonítot-
tak. A Napról azt gondolták, hogy min-
dent lát, és mint bíró, megítéli az embe-
rek cselekedeteit. Ennek tudható be az is, 
hogy a teljes napfogyatkozások páni fé-
lelmet szültek, és az írástudók erről min-
dig feljegyzést készítettek. A mai csilla-
gászok ezeket a fogyatkozásokat napra 
pontosan vissza tudja fejteni, ezáltal a fel-
jegyzett esemény pontos dátuma megha-
tározható

Az óriás, aki törpe

A Nap csak egy csillag a sok közül, amely 
pusztán azért látszik olyan fényesnek, 
mert rendkívül közel van hozzánk. Mére-
tei impozánsak, noha a csillagok besorolá-
sában elfoglalt helye pusztán törpecsillag. 
Ha ugyanolyan távol volna, mint a máso-
dik legközelebbi csillag, az Alfa Centauri, 
semmivel sem volna különb, mint a töb-
bi csillag. Kémiai összetétele 73% hidro-
gén, 25% hélium, a fennmaradó minimá-
lis részben (2%) pedig a periódusos rend-
szer összes eleme megtalálható. Átmérő-
je 1,4 millió km (110 földátmérő), töme-
ge 330 ezer földtömeg. A csillagmag hő-
mérséklete 15-20 millió celsiusfok, fel-
színének hőmérséklete pedig 5800 celsi-
us. A Napban a Naprendszer tömegének 
99,87%-a koncentrálódik. Óriási tömege 
révén hatalmas gravitációs erőt fejt ki. Ez 
az erő tartja együtt a Naprendszert, és irá-
nyítja valamennyi bolygó és kisebb égi-

test mozgását is. Energiája elsősorban kö-
zeli ibolyántúli, látható és infravörös su-
gárzás formájában hagyja el a csillagot, 
de emellett kisebb mennyiségben min-
denféle más sugárzást is kibocsát, a gam-
ma- és röntgensugaraktól egészen a rádi-
óhullámokig. Elemi részecskéket is kisu-
gároz, amelyet napszélnek nevezünk.

Az energiabomba

A Napból másodpercenként kisugár-
zott energia teljes mennyiségét a Nap su-
gárzási teljesítményének nevezzük, és 
ugyanúgy wattban fejezzük ki, mint egy 
villanykörte teljesítményét. Ez az érték 
386 trillió gigawatt. A kisugárzott energi-
amennyiségnek legfeljebb csak tízmilli-
árdod része éri el a Földet. A földi légkör 
1 m² merőlegesen beeső teljesítmény még 
így is átlagosan 1353 W. Ez a mennyi-
ség a napállandó. A napból érkező ener-
gia az emberiség energiaszükségletének a 
20000-szeresét biztosítja. Még Észak-Eu-
rópában is, ahol kevés a napsütés, egy 
egyszintes ház tetejére tízszer annyi ener-
gia érkezik, mint amennyi szükséges a 
ház fűtéséhez. Így a megújuló energia-
források közül a napenergia hasznosítá-
sa lehet a legversenyképesebb alternatí-
va a jelenlegi energiatermelési módokhoz 
képest. Ehhez „csak” globalizálni kelle-
ne a napelemes áramtermelést a távveze-
ték-hálózatokat az egész bolygóra kiter-
jesztve. A Földre érkező napenergia egy-
részt természeti jelenségekben; szélener-
giában, a tengerek energiájában, a légkör 
és földfelszín felmelegedésében, vala-
mint a víz természetes körforgásában je-
lentkezik. Másrészt a növények fotoszin-
tézise révén bekerül az élő rendszer ener-
giaáramlásába. 
A Nap magjában lejátszódó fúziós folya-
matban hidrogénatomok magjai egye-
sülnek, és héliumatommagok jönnek lét-
re. Minden reakcióban egy kicsiny tömeg 
energiává alakul át az E=mc² képletnek 
megfelelően. Bár a fúziós reakciókban a 
tömegnek csak 0,7%-a alakul át energiá-
vá, a lejátszódó nagy számú reakciók mi-
att a Nap másodpercenként 4 millió ton-
na anyagot használ fel fényerejének meg-
tartására. Az óriási anyagvesztés ellenére 
a Nap még a mostanihoz hasonló szinten 
5-6 milliárd évig sugározhat.

Éltető pusztító

Távcsővel vizsgálva a Napot, egy fortyo-
gó, kaotikus felszínt észlelhetünk. Idő-
ről időre flerjelenségek fénylenek fel, sö-
tét napfoltok tűnnek elő, és látványos pro-
tuberancia hurkok alakulnak ki. Időnként 
olyan hevességű robbanások is bekövet-
keznek, melyek során a kilökődő anyag 
a világűrbe is kidobódik. Ha a Föld a ki-
dobott anyag útjába esik, a földi mag-
netoszférának ütközve mágneses vihart 
okozhat. A vihar megzavarhatja a navigá-
ciót, megbolondítva az iránytűket. Emel-

lett a mágneses tér gyors ingadozása erős 
kóboráramokat indukálhat az elektromos 
berendezésekben, ami olykor - elsősor-
ban magas földrajzi szélességeken, pél-
dául Kanada, Skandinávia - nagy terüle-
teket érintő áramkimaradásokhoz vezet. 
Százhatvankét éve, 1859. szeptember el-
sején apokaliptikus jelenségek ejthették 
rémületbe eleinket: az iránytűk vadul fo-
rogtak összevissza, az egyenlítői vidéken 

is észlelték a sarki fény jelenségét, ami 
északabbra olyan erős volt, mintha éjfél-
kor hajnalodott volna, a távíró berendezé-
sek tönkre mentek. Pedig mindössze any-
nyi történt, hogy egy rendkívül erős nap-
kitörés óriási mennyiségű töltött részecs-
két „vágott” a Föld mágneses teréhez. Az 
ilyen erős hatású naptevékenység bekö-
vetkeztének valószínűsége nagyon kicsi. 
Csillagászok szerint mintegy 500 évente 
várható olyan erősségű kitörés (vagy ko-
ronakidobódás), ami ekkor bekövetke-
zett. Egy ilyen erősségű esemény elekt-
ronikával átszőtt életünkre nagyon súlyos 
következményekkel járna. Szerencsére 
az átlag napkitörés nem hat ránk jelen-
tősen. A Föld légköre és mágneses meze-
je ugyanis többé-kevésbé pajzsként mű-
ködik, amely megvéd attól, hogy a koz-
mikus sugárzások eljussanak hozzánk. 
Felvetődik ugyanakkor az a kérdés, hogy 
a napkitörés hogyan hat az űrhajósok és 
pilóták egészségügyi állapotára? A piló-
ták és a légi utaskísérők, akik életük so-
rán nagyon sokszor repülnek a légkör fel-
ső rétegeiben (különösen, ha a sarkok kö-
zelében), sokkal jobban ki vannak téve a 
sugárzás káros hatásainak. Egyes kutatá-
sok szerint körükben nagyobb a rák kiala-
kulásának kockázata.
Ugyanúgy, ahogy jelenleg a Nap az éle-
tünk forrása, a Föld végzetét is ő fogja je-
lenteni, mivel élete vége felé óriáscsillag-
gá válik, és elnyeli bolygónkat is. Tartok 
tőle, hogy az emberiséget ez a mintegy 4 
milliárd év múlva bekövetkező esemény 
már nem fogja érinteni...

Szutor István

Célegyenesben 
a Tisia Hotel & Spa

Napokon belül érkezhetnek a vendégek a négycsillagos Tisia 
Hotel & Spa-ba. Már csak az utolsó simításokat végzik a bel-
ső tereken, a felső emeleteken a szobák már készen állnak.

-  Igazából az építkezés része már készen van - tudtuk meg Ha-
mar Krisztinától, a hotel értékesítési igazgatójától. - Ami még 
hátra van, az egy nagyon alapos takarítás. Ez már egyébként fo-
lyamatban van, hiszen már hónapok óta csinálják a kolléganők. 
Tulajdonképpen minden eszközünk megérkezett, az éttermi be-
rendezések, a bútorzat, a felszerelések. Egyedül a wellness re-
cepciós pult hiányzik, amit a napokban várunk. A rendrakás és a 
takarítás van hátra. A nyitás nem rajtunk múlik,  a hatósági enge-
délyezésekre várunk. Amint azok megérkeznek, egy-két napon 
belül fogadni tudjuk a vendégeket.
- Ez azt jelenti, hogy már az ünnepek előtt fogadóképes lesz a Ti-
sia Hotel & Spa?
- Igen, mindenképpen. Sőt! Az év végi ünnepek időszakára már 
nagyon sok foglalás érkezett, hiszen karácsonyi műsorral, ünne-
pi vacsorával is készülünk. Szilveszterre szintén várjuk a szóra-
kozni vágyókat az első szinten lévő 500 négyzetméteres rendez-
vényteremben.
- Érkeznek foglalások? Hogy látják így a nyitás előtti napokban, 
van érdeklődés a szálloda iránt? 
- Igen, már decemberre vannak csoportos foglalásaink, de nagy 
az érdeklődés a cégek részé-
ről is.   Én azt gondolom, hogy 
ennél többet egy nyitó szálloda 
nem kívánhat. 
- Az emeleteken összesen 99 
szobát alakítottak ki. Az épület 
tetején pedig a wellness rész-
leg kap helyet. Mennyibe kerül 
egy éjszaka a Tisia-ban?
- Egy kétágyas standard szo-
ba két főre félpanzióval, für-
dő- és parkolóhasználattal 39. 
000 forintba kerül egy éjszaká-
ra. Ezt az árat március végéig 
szeretnénk megtartani. Lénye-
ges megemlíteni, hogy moz-
gáskorlátozottak számára is 
vannak speciális szobáink, vannak egy főre berendezett busi-
ness lakosztályok, de családokat is tudunk fogadni. A karácso-
nyi, szilveszteri időszak egy kicsit többe kerül, de ebben benne 
van a műsor, a különleges ünnepi vacsora.  
- Felállt már a hotelt működtető csapat, vagy keresnek még 
munkatársakat?
- Megvan a teljes létszám, ami jelenleg 54 fő. Vannak közöt-
tük beugrósok és kisegítők is, akikre a rendezvények alkalmá-
val számítunk majd. Minden posztra megtaláltuk az emberein-
ket. Persze fel vagyunk rá készülve, hogy lesznek lemorzsolódá-
sok, mert biztos lesznek olyanok, akik bár jelentkeztek, de még-
is úgy gondolják, nem ezt szeretnék csinálni. Végeredményben 
én azt gondolom, minden részlegvezető elégedett lehet a csapa-
tával. Bár decemberben már nyit a hotel, a hivatalos átadóün-
nepség januárban lesz majd. 
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Stonehenge a kelő Nappal.

A Nap mindenkire egyformán süt!

Óriás napkitörés 2012 aug. 31.-én.

A Tisia Hotel & Spa belső udvara.

A szobák már készen állnak.

Hamar Krisztina, a hotel ér-
tékesítési igazgatója



Zsuzsa néni, a legidősebb, 101 éves városlakó
Csokit vigyek, bort vagy virágot? Sohasem 
köszöntöttem még 100 éves embert, se nénit, 
se bácsit. Magam sem tudtam, minek örül az 
ember 100-on túl, mert magamon is tapasz-
talom, hogy az ajándék már negyven után 
nem hoz lázba. Annál inkább a jó szó, a jó 
emberek, és ha jó szívvel gondolnak rám. 
Végül egy nagy csokor virággal állítottam 
be, kaptam is érte sok jót. 

Csányiné Zsuzsa nénit körülbelül 24 éve isme-
rem. Nem sokszor találkoztunk, talán három-
szor, négyszer, réges-régen volt már az, ő ak-
kor is már a 70-en túl volt. Tavaly februárban, 
a Covid második hullámának idején a piacon 
összefutottam a lányával, Évával, aki koránál 
fogva az anyukám is lehetne. Valahogy a csa-
ládra terelődött a szó és feljött a mama. Zsu-
zsa mama. Nem is tudtam, hogy él-e még, hisz 
rég nem hallottam felőle. De, amit akkor hallot-
tam, megmozgatta bizony az újságírói fantázi-
ámat is, hiszen Zsuzsa néni a 100. születésnap-
ját készült megünnepelni. Én is készültem, de a 
virágcsokorral várnom kellett, majdnem a 101. 
szülinapjáig. 
Kivártam a sorom, a vírus megvárakoztatott, és 
Zsuzsa néni is megvárt. Hál’ istennek erőben, 
egészségben, jó humorral, derűsen, fiatalosan 
jött elém a lépcsőházba. Aztán úgy köszönt 
el három óra múlva, hogy ígérjem meg, jövök 
máskor is, mert feldobtam a napját. Mi tagadás, 
ő is az enyémet. Kérdezősködtem mindenfélé-
ről, igazából egy jót beszélgettünk. Remélem 
jó szívvel olvassa most ezt ő is, mert bizony, 
mindjárt 101 éves, de olvasni még a mai napig 
szokott. Szemüveg nélkül! Szóval nem romlik 
el minden, ami elromolhat, még ha „régi” is. 
- Zsuzsa néni, mikor és hol indult az élete? 
- Hajdúnánáson születem 1921. február 11-én, 
hát az már jó régen volt, 100 éve.  Végül is, 
már el is múltam száz, de megint mindjárt feb-
ruár, úgyhogy 101 éves leszek hamarosan. Má-
sodik gyerekként születtem, heten voltunk test-
vérek, édesapám fiatalon, 39 évesen meghalt, 
így anyámmal maradtunk, ott nőttünk fel egy 
csomóra mindegyikünk. Én iskolába jártam, ki-
jártam a hat osztályt, nyáron pedig mindig dol-
gozni mentem, nem játszani. Játék helyett men-
tem pásztorkodni a rokonokhoz, ezért minden 
évben vettek nekem egy ruhát. Egy piros koc-
kásra jól emlékszem, egy flanelruhának va-
ló anyagra. Anyámnak egy egész napig kellett 
dolgoznia azért, amiért megvarrta nekem a var-
rónő, nagyon mérges is voltam ezért. 
- Sokat kellett dolgoznia gyerekként? 
- Az én gyerekkorom olyan volt, hogy első is-
kolás koromtól a földműveléssel foglalkozó 
keresztanyám minden nyáron kivitt a tanyájuk-
ra, ott rettenetesen sokat kellett dolgozni, ma-
lacra, tehénre, meg libákra vigyáztam. Ez ad-
dig tartott, amíg ki nem jártam a 6 iskolát, utána 
cseléd voltam, majd Hajdúnánáson Lipsicz Je-
nő patikájában voltam szolgáló, ott nagyon sze-
rettem lenni. 18 évesen férjhez mentem, utána 
otthon voltam, aztán később a hajdúböszörmé-
nyi ruhagyárnak a nánási textilfeldolgozójá-
ba kerültem, ebben a gyáregységben is nagyon 
szerettem dolgozni. Még a mai napig kapcsola-

tom van velük, aranyosak, igaz a többség nem 
él már, akikkel dolgoztam, de a gyerekeik, meg 
akik akkor mentek oda tanulónak igen, és a lá-
nyomon, Éván keresztül a facebookon mennek 
a nagy levelezések. Nagyon jó közösség volt 
ott, és ez még mindig odaköt Nánáshoz.  
- Miért tetszett Hajdúnánásról beköltözni Ti-
szaújvárosba?
- 55 éves voltam, amikor a férjem agyvérzést 
kapott, meghalt. Eladtuk a lakást, és ide köl-
töztem az Építők útjára, de már előtte is tervez-
gettük, hogy átköltözünk ide. Akkor még 55 
évesen el lehetett menni nyugdíjba, de mellet-
te a régi Lorántffy úti bölcsödében takarítottam 
egy ideig, majd kikerültem a TVK Szabadidő-
központba, ott voltam sokáig ruhatáros. Na-
gyon élveztem, és nagyon szerettem. Sok ba-
rát, ismerős volt ott a jégpályáról, Zsuzsa ma-
mának hívtak, úgy emlékszem ott neveztek el 
így.  Nem korcsolyáztam, mert már 55 múltam, 
de nagyon szerettem ott lenni a fiatalok között, 
és a gyerekek is annyira szerettek, hogy csuda.  
Ott nagy élet volt régen, sokan voltak mindig, 
szerettem nézni, ahogy korcsolyáznak, az volt 
az életemnek az egyik legszebb része.  
- Ez a város lett az otthona. Jó otthonra talált 
itt?
- Igen, a városban azt szeretem, hogy itt ez egy 
biztonságos hely. Ugyan mit csinálnék én egy 
faluban? Tüzelhetnék gallyal. Itt nagyon szere-
tek lakni, nyáron besüt a nap, télen meg fűte-
nek, ezt nemigen tudja az, hogy milyen jó, aki 
nem próbálta még.
- Barátok vannak-e még, hiszen  Zsuzsa néni 
korosztálya bizony már a 90-en bőven túl van, 
nem sokan érik meg ezt a szép kort.
- Mindig vannak körülöttem, szerencsére nem 
vagyok magányos, nem szoktam én magam 
lenni. Régen beiratkoztam a nyugdíjas klubba, 
egy darabig jártam, de ők szerettek kártyázni, 
én meg nem, nem éreztem magam ott annyira 
jól, aztán nem mentem többet, én nem tudtam 
közéjük vegyülni. Az utcán is mindig akad va-
laki, akivel beszélgetek, sokan ismernek. Néha 
lemegyek sétálni a városba. Tegnap is magam 
voltam lent sétálni, de a lányom nem szereti, ha 
magam megyek le. 
- Hogy tetszik lenni 100-on túl, a 101. év ka-
pujában?
- Jól érzem magam a bőrömben, amíg menni 
tudok, addig jó, és megyek. Aludni is jól tudok 
és van mindig ennivaló is. Nincs hiányom sem-
miben. A lányom is sokat van itt nálam, minden 
nap feljön hozzám. Volt korábban egy comb-
nyaktörésem, meg egy combcsonttörésem, de 
ennek ellenére szépen tudok menni, mindkét 
lábam mozog hál’ istennek, és el tudom ma-
gam látni. Szerintem azért tudtam olyan gyor-
san meggyógyulni, mert hatalmas akaraterő 
van bennem. Tegnap is a háztömb körül sétál-
gattam teljesen egyedül. 
- Tetszik-e bármitől félni, ami megnehezítené az 
életet, a mindennapokat?
- Jaj, igen, a betegségtől félek a legjobban, mert 
akkor nem tudnék semmit se csinálni, nem sze-
retném, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerül-
jek. Jó nagyon, hogy nem érzem magam ma-
gányosnak, csak este vagyok egyedül, de akkor 
meg nézem a tévét, aztán lefekszem és alszom.

- Az egészséges életmódra tetszik figyelni? Vita-
minok, gyümölcsök, friss levegő, mozgás? 
- Igen, a gyümölcsöket nagyon szeretem, min-
denfélét, és rengeteg vizet iszom, erre nagyon 
figyelek, vagy lehet, hogy nem is, csak meg-
szoktam, és jólesik a víz, ezért gyakran töltök 
magamnak egy pohárral. Tegnap például pör-
költet főztem, arra bizony nagyon szomjas vol-
tam, csakúgy ittam rá a vizet. A hallásom már 
nem a régi, évtizedek óta 6-7 szem gyógyszert 
szedek, de ebből kettő vitamin. Fürödni is ma-
gam tudok, ez is jó, mondtam is a lányomnak, 
hogy amíg meg tudom magamnak oldani, ad-
dig ne is segítsen, mert ez is egyfajta torna ne-
kem.  
- Még tetszik főzni is? Nem más főz Zsuzsa né-
nire?
- Igen szoktam, de nem minden nap, főleg a lá-
nyom szokott. 
- Hogy telik egy napja, mivel tölti az időt? 
- Itthon vagyok, tévét nézek, olvasok szemüveg 
nélkül, hál’ istennek nincs rá szükségem, jól lá-
tok, még varrni is szoktam, illetve tavaly még 
varrtam. Mindig hoznak az ismerősök varrni 
valót, zipzárt cserélni, nadrágot felaljazni, füg-
gönyt beszegni, de a lányom megkért, hogy ne 
fárasszam már magam vele, és mondta, hogy 
ne hozzanak most már munkát nekem. Meg-
mondom őszintén, morogtam is érte. 
- Itt-ott szokott azért fájni, sajogni? Végül is 
100 éve tetszik „használni” ezt a testet. 
- Hát igen, a lábam szokott fájni, meg a dere-
kam, de ezer éve egy nagyon jó orvosságot sze-
dek, ami mindig, minden fájdalomra jó, az Al-
gopyrint.  Érzem már, hogy 100 vagyok, elfá-
radok. Tegnap megkerültem a háztömböt, de le 
kellett ülnöm a lócára pihenni és aztán jöttem 
is fel. Nem szeretek messzire menni, itt bizton-
ságos, de nagyon vágyok ki Miskolctapolcá-
ra a kiskertbe, ahová korábban sokat jártam a 
lányomékkal, ott szerettem lenni. Nem tudtam 
csak úgy üldögélni a teraszon, pedig rám pa-
rancsolt a család, hogy csak pihenjek, nézelőd-
jek, de nekem jólesett gyomlálni, dolgozgatni 
egy kicsit a friss levegőn.  
- Tetszik számolni az éveket? 
- Nem foglalkoztam soha azzal, hogy hány 
éves vagyok. Egyszer majd úgyis eljön a ha-
lál és elvisz, én úgy gondolom, attól félek csak, 
hogy sokáig beteg legyek és ágyba feküdjek. 
Februárban, a 100. születésnapomon azt mond-
tam, hogy na, nekimegyünk a következő 100-
nak. Mit bánkódjak rajta, hogy múlik az idő? 
Mit sopánkodjak, hogy majd egyszer úgyis 
meghalok, mert hát egyszer úgyis mindenkinek 
eljön az idő. 
- Hol és melyik évtized volt a legszebb, a leg-
nehezebb? 
- Volt sok szép és voltak rossz évek is. Nehéz 
volt, amikor a férjem beteg lett, az az időszak 
nagyon megviselt és a halála is. Ebből azért 
tudtam olyan jól kijönni, mert a jégpályán dol-
gozhattam sok ember és fiatalok között, de a ru-
hagyárban is nagyon szerettem dolgozni, min-
dig galléroztam a ruhákat, legtöbbször ez volt 
a feladat. 
- Van itt még olyan ruha a szekrényben, amit 
Zsuzsa néni készített?
- Bizony van saját készítésű ruha, de már nem 

nagyon öltözködöm. 
- Zsuzsa néni milyennek látja magát? Mitől van 
ilyen jó erőben, honnan az optimizmus, a derű?
- A lányom szerint jó humorom van, és azt 
mondja, jó tulajdonságom, hogy nagyon aka-
rok, nem hagyom el magam, ha bajban voltam, 
mindig erősödni akartam, nagyon erős bennem 
az élni akarás, ez visz mindig előre.  Minden 
reggel átmozgatom magam, mert indulnia kell 
a napnak, sétálok, közlekedek, tudok kapasz-
kodni a lépcsőházkorlátban. A családom sze-
rint makacs vagyok, amit kigondolok, azt vég-
hez is viszem. Nem hagynak magamra, sem a 
család, sem a szomszédok. 
- Napjaink, a 21. század milyen? Mit gondol 
a modern világ műszaki kütyüiről, hiszen azok 
Zsuzsa néni gyerekkorában - kimondani is fur-
csa - az 1900-as évek elején még gondolatban 
sem voltak.
- A mobiltelefon az nagyon jó, hogy van, mond-
tam már a családnak is, hogy vegyenek már ne-
kem is egyet, mert amikor eljönnek a rokonok, 
az unokák, mindegyik csak azt simogatja, hát 
kértem én is magamnak. A számítógép is tet-
szik, szívesen megtanultam volna, ha lett volna 
a közelemben. Ebben a világban minden meg-
van! Jobb, mint régen, bizony sokkal jobb, és 
örülök, hogy nekem ez megadatott. Az nem jó, 
hogy 55 éves korom óta egyedül vagyok, de ne-
kem itt jó minden, itt ebben a meleg házban. 
Nem hiányzik nekem semmi, csak a temető van 
messze, de oda meg mindig elvisz a lányom. 
- Nagy a család? 
- Két lányom született, sajnos az idősebbik már 
nincs közöttünk, van két unokám, és két dédu-
nokám, a testvéreim is már mind meghaltak. 
A családunk mindig nagyon összetartó volt, 
édesanyám mindig nagyon szeretett minden-
kit, sokszor összejött az egész család, és azóta 
is. Minden év augusztusában 3 napot töltünk el 
Szanticskán, ott jövünk össze, sokan, minden-
ki, aki ráér, ki egy, ki három napra. Csináltunk 
egy hatalmas családfát, mindenkinek rajta van 
a tenyérlenyomata egy hatalmas textilen. 
- Zsuzsa néni vágyik még valahová a világban? 
- Voltam külföldön is korábban kirándulni egy 
ismerős családdal Horvátországban, Törökor-
szágban, Lengyelországban Barkasszal, és na-
gyon szeretem a Balatont. Én már sehová sem 
megyek, de egyszer még nagyon szeretném lát-
ni a Balatont, nagyon régen voltam már ott, jó 
lenne még egyszer ott lenni. 
- Tetszik figyelni a világot, a híreket? 
- Nem nézem én már a tévében a híreket, min-
dig csak eszi a penész őket, engem már nem ér-
dekel a politika. A sorozatokat szeretem, főleg 
a Rexet, azt mindig megnézem. 
- Hogy kell élni, hogyan kell csinálni, hogy a 
századik születésnapját is megérhesse az em-
ber?
- Talán azt, hogy azt kell elfogadni, ami van 
mindig, mert akármi is van, azt magunknak csi-
náljuk, és abban mégiscsak van öröm is és ab-
ból élünk, de igazán nem is tudom megfogal-
mazni. Abban kell meglelni az örömöt, ami ép-
pen van. 
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100-on túl is egészségben, jó humorral, derűsen Tiszaújváros legidősebb lakója.

„Egy csokor virággal állítottam be, kaptam is érte sok jót.”



Az ezerarcú Grúzia és más szépségek
Ha lehunyják a szemüket néhány má-
sodpercre, és közben Grúziára gondol-
nak, minden bizonnyal sokaknak egy 
nagyon szomorú kép elevenedik meg 
lebombázott lakóházakkal. Túl sokszor 
láttunk a híradásokban ilyen felvétele-
ket ahhoz, hogy ne így idézzük fel ezt a 
történelem viharaitól megtépázott ap-
ró országot. Pedig ma már egész más-
ként fest - tudtam meg Radics Tamás 
magashegyi túrázótól, aki azt is elárul-
ta az Ötórai tea legutóbbi rendezvé-
nyén, hogy miként valósította meg leg-
merészebb álmait.

- Miért éppen Grúzia a mai előadás té-
mája?
- Azért, mert tele vagyok friss élmé-
nyekkel. Idén nyáron majdnem két hó-
napot voltam kint Grúziában. Júniusban 
több mint két hetet, valamint augusztus 
és szeptember átfedésében egy hónapot. 
Most sokkal jobban el tudtam mélyed-
ni benne, mint azelőtt. Sikerült nagyon 
jó képeket csinálnom, volt időm megis-
merni és megörökíteni olyan helyeket is, 
amelyeket korábban még sohasem. 
- Az elmúlt több mint tíz évben harminchá-
rom országot ismert meg. Miben különbö-
zik Grúzia a másik harminckettőtől?
- Grúziának van egy varázslatos arca. 

Noha kisebb, mint Magyarország, még-
is rendkívül változatos. A történelmi régi-
ók és népcsoportok - mint a szvánok Mes-
tia környékén - egészen különleges egy-
séget alkotnak például a rohamtempóban 
fejlődő fővárossal, Tbilisivel és az Adzsár 
Autonóm Köztársaság székhelyével, Ba-
tumival. Akárhol jár az ember - a magas-
hegységi részeken, a városokban vagy a 
turisták által kevésbé látogatott területe-
ken - mindig talál olyan helyszínt, amely 
érdekes lehet valamilyen szempontból. 
Elvégre Európa és Ázsia határán található 
ez az apró ország.

- Mennyire biztonságos úti cél egy turis-
ta számára?
- Nagyon biztonságos. A szakadár terüle-
tek közül Dél-Oszétia problémásabb, Ab-
háziába egyre többen mennek már.
- Meglehetősen jellemformáló elfoglalt-
ság lehet a magashegyi túrázás. A folya-
matos küzdelem az időjárással, a változa-
tos körülményekkel, és a fizikai erőfeszí-

tések bizonyára mély nyomot hagynak az 
emberben. Ön mikor érezte úgy először, 
hogy új irányt vett az élete?
- Több, mint tíz éve magashegyi túrázom. 
Az első általam szervezett út 2010-ben 
volt. A Pireneusok központi részét ba-
rangoltam be az egyik barátommal. Tíz 
nap alatt értünk célba, ott és akkor kap-
tam rá ennek a magashegyi miliőnek az 
ízére. Pedig mindenféle buktatóban volt 
részünk, az időjárástól kezdve az elké-
pesztő fizikai megterhelésig. Viszont a 
táj csodálatos volt, az a látvány felülír-
ta valamennyi gyötrelmünket. Akkor ha-

tároztam el, hogy minden nyáron csiná-
lok majd egy nagy túrát. Lépcsőzete-
sen haladtam, hogy legyen egy fejlődé-
si íve a folyamatnak. A következő évben 
az Alpokban jártam. Három hetet töltöt-
tem ott, megmásztam a Mont Blanc-t és 
a Gran Paradisot. Utána a Kaukázust vet-
tem célba, ezt követően pedig a Pamír és 
a Tien-san vidékeken hétezres expedíci-
ókkal is próbálkoztam. Kiemelnék még 
egy számomra nagyon meghatározó utat 
2016-ból. Akkor az egyik túratársammal, 
Kiss Judittal jártam végig a Pireneusok 
gerincét a spanyol oldalon. Nyolcszáz-
negyven kilométert tettünk meg negyven-
hat nap alatt sátorral, főzőfelszereléssel, 
élelmiszerrel, vízzel megpakolt hatalmas 
táskákkal a hátunkon. Az Atlanti-óceán-
tól indultunk, és a hegység mentén érkez-
tünk meg a Földközi-tengerhez. Amikor 
negyvennégy nap után megláttuk a hori-
zonton azt a kékeszöld csíkot, ami a Föld-
közi-tenger volt, nem örültünk neki, hogy 
elértük a célunkat. Megijedtünk tőle, le-
hangolt bennünket a tudat, hogy véget ért, 
mert egészen hozzászoktunk ahhoz a ru-
tinhoz, amely negyvenhat napon át vezé-
relt bennünket. Nagyon nehéz volt feldol-
gozni, amikor az expedíció végeztével 
kiestünk ebből a gyakorlatból, és vissza 
kellett térnünk a klasszikus hétköznapi 
életbe. Az albérletbe, a számlákhoz, visz-
sza a mókuskerékbe. 
- Úgy tudom, nem csak a hobbija, hanem 
a munkája is a magashegyi túrázás.
- Úgy alakult az életem, hogy 2015-ben 
egyéni vállalkozóként elkezdtem túra-
vezetéssel foglalkozni, utazási irodával 
együttműködésben viszek magashegyi 
túrákat. Mellette ismeretterjesztő előadá-
sokat tartok szerte az országban és egy tú-
rakönyv-sorozat készítésében - mint szer-
ző - is közreműködöm. 
- A helyi emberekkel való találkozások 
hogyan élnek az emlékezetében?
- Abszolút pozitívan. Persze előfordul-
tak kalandos epizódok is. A legdermesz-
tőbb mind közül talán az volt, amikor ki-
menekítettek egy szállásról, mert terroris-
ták ütöttek rajta. 
- A szülei mit szóltak hozzá, amikor el-
mondta, hogy hivatásszerűen szeretne 
foglalkozni a magashegyi túrázással?
- Valójában nem jelentettem be nekik, 
egyszerűen csak így alakult. Szerencsére 
jó családi körülmények között nőhettem 
fel, és a mai napig támogatnak, amennyi-
re csak tudnak.
- Már kisgyermekként a földrajzi atlaszt 
forgatta. Miért volt olyan érdekes az ön 
számára?
- Amikor a nagyszüleimnél voltunk, a 
papával mindig nézegettük a földrajzi at-
laszt a konyhában. Egyszer elmutogatta 
nekem, hol ment a Titanic, hol ütközött a 
jéghegynek, hol süllyedt el. Természete-
sen akkor még nem értettem, miről is van 
szó pontosan, csak egy mese volt, amit a 
papától hallottam, de erre a jelenetre máig 
emlékszem. Ott kezdődött a történetem.

Ördögh István

A jó mézeskalácshoz 
szeretet is kell

Mesebeli világ tárul elénk a Tiszaszederkényi Művelődé-
si Ház Óvárosi KULT Galériájában. Gábri-Kása Henrietta 
mézeskalácsaiból nyílt kiállítás. 

- Ki gondolná, hogy Heni nem mézeskaláccsal a kezében szüle-
tett? - kezdte megnyitó beszédét Kovács Gyuláné, nyugdíjas pe-
dagógus. - Csak néhány éve ragadta magával ez a csodálatos vi-
lág és ahhoz képest igazán művészi szintű alkotások születnek. 
Tehetségét és az édességek iránti szeretetét cukrász édesanyjá-
tól örökölte. Bár Heninek ez az első kiállítása, de én bízom ben-
ne, sőt inkább biztos vagyok benne, hogy találkozunk még az al-
kotásaival. 
Henrietta Erdélyben született, csak néhány éve költöztek Tisza-
újvárosba a férjével. Először az egyik kolléganőjét lepte meg 
egy mézeskalácsházzal, ezzel akarta kifejezni háláját azért a sok 
segítségért, amit kapott tőle. Aztán az élet tovább írta a történe-
tet. 
- Először csak a családtagjaimnak, ismerőseimnek és a baráta-
imnak készítettem mindenféle apró ajándékot mézeskalácsból - 
emlékszik vissza a kezdetekre Henrietta. - Aztán azokat, amik 
jól sikerültek, lefotóztam és kiraktam a közösségi oldalamra. 
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, sőt számos megkeresés 
is érkezett, hogy készítsek ilyen-olyan alkalmakra mézeskalá-
csot. Ekkor gondoltam úgy, hogy elérkezett az idő, hogy komo-
lyabban foglalkozzak vele.  
- Mi a jó mézeskalács titka?
- Az én mézeskalácsaim legfontosabb összetevője a szeretet, ez 
soha nem hiányozhat belőle - mondja mosolyogva. - De ha a 
tésztára gondolunk, akkor mindenképpen megemlíteném a jó 
minőségű alapanyagokat. Nagyon fontos az alapos begyúrás, 
aztán legalább két éjszakán át kell pihentetni, a nyújtás előtt is-
mét szükség van egy alapos átgyúrásra.  A sütésnél figyelni kell 
az időre, mert ha sokáig sütjük, akkor garantáltan kemény lesz 
a mézeskalácsunk.
- Honnan jönnek az ötleteid?
- Van, amikor az internetről inspirálódom, vagy nézelődök a 
boltokban és meglátok valami szépet azt  rögtön tudom, hogy 
el akarom készíteni mézeskalácsból. De sokszor van olyan is, 
hogy csak leülök az asztalhoz, kezembe veszem a habzsákot, és 
csak úgy jönnek az ötletek. Meg sem tervezem előre, hogy mit 
akarok készíteni, hanem hagyom, hogy a szívem vezesse a ke-
zemet, a mozdulataimat. 
- A mostani kiállítás kifejezetten az adventi készülődésről szól, 
de ha jól tudom, nem csak karácsonykor veszed elő a mézeska-
lácsformákat.
- A mézeskalács szezonja egyértelműen decemberre tehető. A 
legtöbb embernek a karácsony jut róla eszébe, én viszont azt 
gondolom, hogy az év bármelyik szakában elkészíthető, hiszen 
nemcsak mézeskalácsházat lehet belőle csinálni, hanem bármit. 
Mint ahogy a munkáim is mutatják, akár vonatot, tűzoltóautót 
vagy virágcsokrot is készítek belőle. 
A Karácsonyi varázslat című kiállítás december 14-ig látogatha-
tó a szederkényi művelődési házban.

ema
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Heni szülőfalujának, az erdélyi Szilágyzovány templomá-
nak mása mézeskalácsból.

Gábri-Kása Henrietta

Radics Tamás

Tamás hétezres expedíciókkal is próbálkozott.  (Fotók: Radics Tamás)

Grúzia mindig kínál varázslatos, érdekes helyszíneket.



Véget ért a Színház Határok Nél-
kül rendezvénysorozat. Az utolsó na-
pon - műsorváltozás miatt - Arany Já-
nos egyik eposzát hozta el a Komáro-
mi Jókai Színház a Derkovits Műve-
lődési Központba, amelyet maga a te-
átrum igazgatója, a Jászai Mari-díjas 
színművész, Gál Tamás adott elő a kö-
zönségnek. 

- Egy hirtelen jött meghívásnak köszönhe-
tően érkezett ma Tiszaújvárosba.
- Három héttel ezelőtt a kassai Thália 
Színház előadásában láthatták itt a né-
zők Márai Sándor Kaland című darabját, 
amelyben a feleségem, Kiss Szilvia ját-
szotta a női főszerepet. Az előadás után 
hazafelé tartva az autóban még nem gon-
doltam, hogy pár hét múlva ugyanezen 
a színpadon fogok fellépni azon szomo-
rú okból kifolyólag, hogy az eredetileg 
tervezett előadást le kellett mondanunk. 
Úgy hozta az élet, hogy egy hónapon be-
lül családunk két tagja is megmutathatja 
tehetségét Tiszaújvárosban. 
- Miről szól a ma esti előadás?
- Arany János két ízben emlékezett meg 
az 1848-as szabadságharc bukásáról. Ke-
letkezésüket tekintve időrendben az első 
- amelyet ma este adok elő Mester Lász-
ló zenei kíséretében - egy  humoros hang-
vételű eposz, A nagyidai cigányok. Tulaj-
donképpen a szabadságharc karikatúrája 
ez a mű.
- Nem először látogatott el Tiszaújváros-
ba. Milyen érzésekkel tért vissza? 
- Nagy öröm számomra, hogy újra itt le-
hetek. Ez a város nagyon odafigyel a kül-
honi magyarság kultúrájára, ezúton sze-
retném ezt nagy tisztelettel megköszönni, 
ezért sem akartam, hogy a közönség ma 
este előadás nélkül maradjon. Megígérhe-
tem, hogy az elmaradt színdarabot elhoz-
zuk még a jövőben, meg fogom találni a 
módját annak, hogy - egyfajta köszönet-
képpen a kitüntető figyelemért - később 
megvalósulhasson a produkció. Ennyivel 
tartozunk Tiszaújvárosnak.
- Olvastam, hogy nagyobbik lányuk, Ré-
ka ugyancsak a színművészi pálya mel-
lett döntött, és tavaly kezdte meg tanul-
mányait Budapesten, a Színház- és Film-
művészeti Egyetemen. Korábban azt nyi-
latkozta, hogy örül gyermeke sikerének, 

ugyanakkor félti is őt, mert nagyon sok 
kollégáját látta már összetörni lelkileg a 
csalódások súlya alatt. Ön hogyan tudta 
átvészelni az elmúlt közel húsz évben azo-
kat az érzelmi hullámvölgyeket, amelyek 
a szakma velejárói?
- Engem egyetlen gyógyír segített át min-
dig a nehézségeken. A családom. Szeren-
csés vagyok, mert Szilvia személyében 
egy nagyszerű társra leltem. Huszonkét 
éve élünk együtt, ugyanaz a szakmánk, 
ezért teljes mértékben megértjük egymás 
kínját, baját, a nehezebb időszakokat így 
könnyebben átvészeljük. Sokat elvesz be-
lőlünk a hivatásunk, de még többet ad. El-
lenkező esetben nem csinálnánk. A spor-
tolás is nagyon hasznos a hétköznapok-
ban, bár az utóbbi időben kevés időm 
van rá, de vissza fogok térni a rendszeres 
testmozgáshoz. Egyszer már lefutottam 
a maratont tíz évvel ezelőtt, lehet, hogy 
még egyszer sikerül az életben.
- A Színház Határok Nélkül rendezvény-
sorozat mindig nagyon sikeres - értékelt 
az utolsó előadás alkalmából Mátyás Zol-
tán, a Derkovits Művelődési Központ 
igazgatója. - Ez az év talán egy kicsit ki-
vétel, ahogyan a tavalyi is, amikor nem 
tudtuk megrendezni. A határon túli ma-
gyar kőszínházakat is elérte a járvány, és 
nagyon sok előadásukat kénytelenek vol-
tak lemondani. Többségük ezért - teljesen 
érthető módon - úgy gondolta, hogy elő-
ször azokon a településeken kell pótolni-

uk az elmaradt produkciókat, ahol mű-
ködnek, és mindezek után tesznek ele-
get a különböző meghívásoknak. Ennek 
következtében nem igazán volt lehetősé-
günk arra, hogy válogassunk, ezért beil-
lesztettük a műsorkínálatba egy anyaor-
szági teátrum, a Veres 1 Színház produk-
cióját is. Úgy gondolom jól tettük, egy 
profin felépített, igazán sodró lendületű 
előadást láthatott a közönség kiemelke-
dő színészi játékkal. Programsorozatunk 
a Katonaének címet viselő táncszínhá-
zi előadással kezdődött, amelyet a Nagy-
várad Táncegyüttes hozott el nekünk. A 
kassai Thália Színház Kaland című pro-
dukciója pedig talán a rendezvénysorozat 
legkiemelkedőbb programja volt. Hason-
lóan a Veres 1 Színház „Acélmagnóliák” 
című darabjához, ívében, drámaiságában, 
katartikus mivoltában teljesen megállta a 
helyét. Egy picit fájó szívvel nézünk a ma 
este elé, hiszen itt bekövetkezett egy mű-
sorváltozás a járványhelyzet okozta ne-
hézségek miatt. Arany János „A nagyi-
dai cigányok” című vígeposzát élvezhe-
ti majd a publikum - ugyancsak a Komá-
romi Jókai Színház jóvoltából. Úgy ér-
zem, hogy a nehezített körülmények elle-
nére sikeres heteken vagyunk túl, és a jö-
vőben is arra törekszünk majd, hogy mű-
sorpolitikánk tükrözze a tiszaújvárosi kö-
zönség igényeit.

Ördögh István

Az utolsó előadás

A Krónikában és a Tisza TV képújságában is bemutatunk néhány képet a 
TVK fotóarchívumából. Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az ese-
ményt, a helyszínt, vagy csak kellemes emléke, története fűződik vala-
melyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu 
e-mail címre. Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép alatti szám-
sort. 

Képzőművészet 
ajándékba

Képzőművészeti kiállítás nyílt a tiszalúci Rendezvények Há-
za kortárs gyűjteményéből a Városi Kiállítóteremben. Szász 
Endre, Józsa János, Korbely István és még sok más kortárs 
festő, szobrász műveit most nem csak megnézni lehet, ha-
nem meg is lehet vásárolni.

Festmények, szobrok, porcelán képek - majdnem minden kép-
zőművészeti technikát felvonultatnak a műalkotások. Nem csak 
a műértő közönségnek, hanem a művészettel foglalkozóknak is 
megéri eljönni élményekért, inspirációkért.
- Innen rengeteg ötletet tudok meríteni - mondja Tanyi Enikő. 
- Ezek összeállnak a fejemben 
egy vagy két képpé, színvilág-
ban és technikában is. Ezért 
vagyok itt, de természetesen 
ajándéknak is kiválóak.
A képzőművészeti technikák 
között egészen különlegesek is 
megbújnak.
- Engem a Réti képek szí-
nei, finomsága és Madarassy 
könnyedsége ragadott meg - 
mondja Kormos Dénes. 
- Szanthoffer képeinél pedig 
az a fajta belső világ kivetíté-
se, amit a természetről megélt, 
elraktározott a fejébe, és fes-
tőkéssel, ecset nélkül olyan fi-
nomságokat tett föl a felületre, ami ámulatba ejti az embert. A 
kiállítást a Derkovits Művelődési Központ kezdeményezésére 
az intézmény korábbi címzetes igazgatója, Czikora János hozta 
el a tiszalúci Rendezvények Házából.
- Megtiszteltetés volt számomra ez a kérés, és örültem neki - 
mondja Czikora János -, egyrészt azért, hogy Tiszaújvárosnak 
kicsit visszaadjak abból a sok-sok jóból, szépből, ami az itt töl-
tött idő alatt felgyülemlett bennem. Másrészt pedig nagyszerű 
érzés számomra, ha esetleg a tiszaújvárosi lakosoknak, kiállítás-
látogatóknak is szerzünk ezzel valamiféle örömet.
A kiállítás és vásár hétköznapokon január 12-ig látogatható a 
Városi Kiállítóteremben.

Surányi P. Balázs

A Tisza TV műsora

December 2., csütörtök
9:00 HétHatár: Ülés után, önkormányzati döntések - Hotel-

nyitány - Járványhelyzet - A véradókat ünnepelték -  Pályáza-
tok - Karácsony a kiállítóteremben - Mézeskalács-kiállítás - 

Mikulásvonat
9:15 Hétről-Hétre: Adventi hangolódás a téren - Mindent, 
amit a sörről tudni érdemes - Kosár összefoglaló: Phoenix 

KK - Atomerőmű KSE Bonyhád - Labdarúgás 
Utána: Polgármesteri fogadóóra dr. Fülöp György 

polgármesterrel  
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 8., szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltási hét - Vízóra-ügy - 
Selymes gondolatok - Erős tűzoltó - Adventi várakozás - 

Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Adventi hangolódás - Király Viktor - Mi-
kulásvonat - Karácsonyi vásárlás: Mire figyeljünk? - Segítség 

a rászorulóknak  

December 9., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

2021. december 2. Kultúra � 7.

Inspirációgyűjtés

Czikora János

A színészi hivatás sokat elvesz, de még többet ad.
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A Tiszaújvárosi  Krónikában  

is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig 

feladja.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet

SEGÉDKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tisza-
parti Fiókkönyvtár

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 könyvtári dokumentumszolgáltatás, olvasószolgálati fel-
adatok (tájékoztatás, kölcsönzés), statisztikák vezetése,
 a könyvtári állományok gondozása, a raktári rend fenntar-
tása, 
 könyvtári foglalkozások, programok szervezésében, lebo-
nyolításában való részvétel,
 közreműködés a könyvtári projektek lebonyolításában, ad-
minisztrációjában,
 az állományellenőrzésben, selejtezésben való aktív rész-
vétel.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3 
hónap próbaidővel).
Munkaidő: teljes munkaidő (8 óra) 2 műszakos munkarend-
ben.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvény-
könyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szak-
képesítés, képességek:      
 szakirányú középfokú szakképzettség - segédkönyvtáros,
 magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, internetes 
grafikai szoftverek, adatbázisok),
 jó kommunikációs készség.
A munkakör betöltésének feltétele:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, informati-
kus könyvtáros, 
 könyvtári munkában szerzett tapasztalat,
 idegennyelv ismeret,
 Huntéka integrált rendszer ismerete.
Beküldendő dokumentumok:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)  
másolata,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az 
intézmény honlapjáról)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének kezdete: 2022. január 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a konyv-
tar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi cím-
re kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „segédkönyvtáros” munkakör megneve-
zését feltüntetni.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
További információ: Kázsmér Ágnes könyvtárvezetőnél a 
49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon, valamint a 
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.

Beépítetlen telek 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a TiszaSzolg 
2004 Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan 
közös tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter 
úton lévő beépítetlen telekingatlant: 

Építési telek adatai
HRSZ Terület    

(m2)
Öveze-
ti beso-
rolás

Alapár (Ft+Áfa) Biztosíték ösz-
szege (Ft)

1144/57 1.800  Vt/3 25.500.000+Áfa
32.385.000

25.500.000+Áfa

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra le-
het. A licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft 
felett 200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jel-
lemzőiről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerző-
dési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meg-
hatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyúj-
tása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottja-
ik vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: 
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó 
Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejleszté-
si és Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gá-
bor út 7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje: 
2021. december 6-án 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg 
2004 Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. 
iroda), elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. december 7-én 09:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. 
irodaház 205. sz. tárgyalóban.
TiszaSzolg 2004 Kft. és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett pályáza-
tokkal kapcsolatos támogatások összesített adatai:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 
fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2021-ben is „A” 
és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjra lehetett pályázni, melyek benyújtási határide-
je 2021. november 5-én járt le. Az ÁSZF alapján a pályázók-
nak a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, vég-
legesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint ille-
tékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kel-
lett benyújtani. 
Fenti határidő leteltéig 7 fő regisztrált az EPER-Bursa rend-
szerben és töltötte fel pályázatát elektronikusan. A fenti lét-
számból 6 fő nyújtotta be a pályázatát az önkormányzathoz 
nyomtatott formában is. A be nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. Fenti okok miatt 1 fő pályázata 
érvénytelen, és bírálat nélkül elutasított volt. 
A 6 érvényes „A” típusú pályázat ellenőrzése a jogosultsági 
feltételeknek megfelelően megtörtént, ösztöndíjra valameny-
nyien jogosultságot szereztek. „B” típusú pályázat nem érke-
zett be önkormányzatunkhoz. A támogatás összege egysége-
sen 5.000 Ft/hó/fő. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2022. évi költségigénye: 
a 2022. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 6 hallgató ösz-
töndíjának költségigénye 10 hónapra 300.000 Ft. A 2020. évi 
„B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató költ-
ségigénye 10 hónapra 50.000 Ft. 2022. évre a teljes költsé-
gigény 350.000 Ft.

Dr. Fülöp György 
polgármester 

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2021. december 3-án (péntek) 10,00 órától ülést 
tart.
Helyszíne: 
Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor 
elnök

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot 
hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő 
kikötéssel, 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 határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcs bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-9/2021. iktatószámot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 12. 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 12. 15.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető 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

Tisza úti 
vásárnapok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
decemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a meg-
szokottól eltérően üzemel.

A Tisza úti vásár időpontjai:
• 2021. december 03. (péntek)
• 2021. december 10. (péntek)
• 2021. december 17. (péntek)

Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

A Hamvas Béla Városi Könyvtár tájékoztatása

A könyvtári informatikai rendszer 
átállása miatt előreláthatólag 

2021. december 3-14. között
a könyvtár minden kölcsönzési szolgáltatása szünetel.

A rendszer leállása miatt nincs lehetőségünk dokumentumo-
kat kiadni és visszavenni, kölcsönzést hosszabbítani és elő-
jegyzést felvenni. Ezen időszakban lejáró kölcsönzéseiket az 
átállás után automatikusan meghosszabbítjuk.
Továbbra is igénybe vehetőek helyben használható szolgál-
tatásaink.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2021. december 2. Közlemények � 9.

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

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



Eladó moped
Eladó négykerekű, 4 éves  elektromos 
moped. Az akkumulátor 5 hónapos.

Érd.: 06-49/345-253

Eladó lakás
Tiszaújvárosban, a Tisza úton eladó 3. emele-
ti, felújított, tehermentes, 2 szobás téglalakás, 
azonnali költözési lehetőséggel.

Tel.: 06-70/373-9125

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 1 fő 

kabinos/főkertész 
munkakör 

betöltésére, 3 hónapos próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
Pályázati feltételek:
• mezőgazdasági vagy kertészeti szakmunkás bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladata, mint kabinos:
• kiskasszagép kezelése
• fürdőbe érkező vendégek részére szekrényjegy kiadása,
• szabályoknak megfelelő pénzkezelés,
• házirend betartatása, 
• öltözőhelyiségben előforduló takarítási feladatok ellátása,
• megszakítás nélküli 12 órás folyamatos munkarendben való munkavégzés. 
Feladata, mint főkertész (szezonális):
• közel 7 hektáros területen kertészeti és parkfelület-fenntartási feladatok ellátása,
• a fürdő virágosításának megtervezése, növény- és anyagszükségletek leadása,
• 5+2 munkarendben, napi 8 órás munkavégzés.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés,
Amit kínálunk:
• garantált bérminimum,
• munkába járás támogatása,
• cafetéria,
• hosszútávú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell: 
• fényképes önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata ar-
ról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• a borítékon fel kell tüntetni „kabinos munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17. A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. január 5. Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főpénztár (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 1 fő 

kabinos 
munkakör 

betöltésére 3 hónapos próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
Pályázati feltételek:
• minimum általános iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladat:
• kiskasszagép kezelése,
• fürdőbe érkező vendégek részére szekrényjegy kiadása,
• szabályoknak megfelelő pénzkezelés,
• házirend betartatása, 
• öltözőhelyiségben előforduló takarítási feladatok ellátása,
• megszakítás nélküli 12 órás folyamatos munkarendben való munkavégzés.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés,
Amit kínálunk:
• munkába járás támogatása,
• cafetéria,
• hosszútávú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell: 
• fényképes önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata ar-
ról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• a borítékon fel kell tüntetni „kabinos munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17. A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. január 5. Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 
postai úton:  TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főpénztár (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.)

10. � Hirdetés 2021. december 2.



A Sportcentrum eseményei
December 04. (szombat)

Labdarúgás

09.00 Női teremlabdarúgó torna  Játékcsarnok

13.00 Mályi - Miskolc női futsal mérkőzés Edzőterem

Kézilabda

16.00 TSC - Sárospatak női bajnoki  Játékcsarnok

18.00 TSC - Eger férfi bajnoki  Játékcsarnok

Ez jó mulatság, 
csapatmunka volt

KOSÁRLABDA. A tabella hatodik helyén álló Bonyhád 
együttesével mérte össze erejét a Phoenix november 26-án. 
A hat A csoportban is szereplő játékossal megerősített Tol-
na megyei gárda veszélyes ellenfél volt, ám az első negyeden 
kívül sikeresen tartotta a lépést, a végjátékban pedig remek 
formát mutatott a Phoenix.

Phoenix KK - AKSE Bonyhád
79-75

 (17-28, 20-19, 22-12, 20-16)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (-), 
Gerőcs Roland Bálint (17/9), Molnár Bence (3), Dusan Zmi-
jarevic (6), Kovács Zoltán (2). Csere: Drizner Gábor (-), Haj-
du Boldizsár (-), Frikker Marcell (8/3), Szabó Norbert (10/3), 
Szilasi Bence (-), Asszú Áron (11), Asszú Ádám (22/6). Vezető-
edző: Siska János.
A papírforma érvényesült az első negyedben, Bonyhád ijesztő 
gyorsasággal, kemény iramot diktálva távolodott el, a hetedik 
percre már tizenhat pontos volt a hátrány (7-23). A tiszaújváro-
si jeget Asszú Áron és Frikker Marcell találatai törték meg vala-
melyest, így a játékrész végére sikerült tizenegy egységre csök-
kenteni a lemaradást.
A második etapot egy jóval összeszedettebb Phoenix kezdte 
meg. Hazai oldalon ismét Asszú Áron és Frikker Marcell bünte-
tőivel kezdődött a pontgyűjtés, majd Szabó Norbert triplája se-
gített lépést tartani a továbbra is jól dobó ellenféllel. A gyakran 
egész pályán letámadó dunántúliak most is kellemtelen perceket 
okoztak, ám fokozatosan javult a Tiszaújváros védekezése, és 
végül Asszú Ádám, valamint Gerőcs Bálint találataival egy ki-
csit még faragni is sikerült az előző játékrész hátrányán (37-47).
A nagyszünetet arra használta fel Siska János edző, hogy ren-
dezze a Phoenix sorait, és eredményesen tette ezt, hiszen kivá-
ló harmadik etapot produkáltak a fiúk. Bár bonyhádi találatokkal 
kezdődött a játékrész, és ismét felkúszott tizenöt pontra különb-
ség, Asszú Ádám, Szabó Norbert és Gerőcs Bálint kosaraival 
sikerült visszafogni az ellenfelet. Az ötödik percben hét pont-
ra csökkent a hátrány, majd a pontszerzésbe bekapcsolódó Asz-
szú Áron közreműködésével végül egyenlítéssel zárult a felvo-
nás (59-59).
Küzdelmes és fordulatos záró negyedet láthattak a tiszaújváro-
si szurkolók. Frikker, Molnár és Kovács kosaraival egy dara-
big tartotta az iramot a Phoenix, ám az ötödik percre hatpon-
tos előnyre tettek szert a vendégek (66-72). A lendületet Dusan 
Zmijarevic közelije hozta meg újra, ismét rendeződött a védeke-
zés és a mind gyakoribb hibákra kényszerített ellenféllel szem-
ben végül Asszú Áron, Frikker és Szabó találataival érte el a 
győzelmet jelentő 79 pontot a hazai gárda.
A remekül játszó Asszú Ádám érte el a mezőny legjobb teljesít-
ményét 22/6 ponttal, 8 lepattanóval, 2 szerzett labdával, 2 asz-
szisztal és 3 kiharcolt faulttal. 
Siska János: Gratulálok a fiúknak! Ez ismét egy olyan győze-
lem volt, amikor a csapatmunka számított, főleg a védekezés-
ben. Bízom benne, hogy ez megint lökést ad a csapatnak, és még 
jobban fogunk játszani, illetve idegenben is tudunk végre nyer-
ni. Sok sikert kívánok a Bonyhád csapatának a bajnokság továb-
bi részében.
Morgen Frigyes: Nagyon küzdős, fizikális meccs volt. A végjá-
tékot elrontottuk. A Tiszaújvárosnak gratulálok, mert felvette a 
kesztyűt, és végig jönni tudott velünk a mérkőzés során, majd 
a végjátékból ők jöttek ki győztesen. Ez mindenféleképpen el-
ismerésre méltó. Gratulálok nekik, további sok sikert kívánok. 

Tiszaújvárosi ötös az őszi utolsó meccsen
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 19. fordulójában a DVSC II 
együttesét látta vendégül a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros. A házigazdák az 
őszi idény utolsó játéknapján szép győ-
zelemmel örvendeztették meg közönsé-
güket. 

A találkozót eredetileg Debrecenben ren-
dezték volna, de mivel a DVSC NB I-ben 
szereplő gárdája is pályaválasztó volt, és 
a Paks elleni mérkőzése ezzel a találko-
zóval majdnem egy időben kezdődött, így 
az NB III-as találkozót nem tudták a haj-
dúsági megyeszékhelyen lebonyolítani. 
A tiszaújvárosiak most is abban bíztak, 
hogy a jó szériájuk folytatódik, hiszen 
legutóbbi öt meccsükből négyet meg-
nyertek, és csak a listavezető Kazincbar-
cika ellenit veszítették el. A remélt gyors 
hazai találat helyett a mostani találkozón 
a vendégek szerezték meg a vezetést. A 
12. percben Molnár M. adott röviden ha-
za egy labdát, melyre Talpalló csapott le, 
Herceget kicsalva kapujából Sármány-
hoz továbbított, és a vendégek támadója 
a kihagyhatatlan helyzetben 5 méterről az 
üres kapuba gurított, 0-1. A gól után hely-
zetek itt is, ott is adódtak, de az újabb gól 
még váratott magára, igaz nem sokáig. A 
23. percben Lőrincz két védő között tá-
lalt középre pontosan, Nagy még kényel-
mesen le is tudta venni a labdát, majd 12 
méterről ballal lőtt a későn vetődő Ecsegi 
mellett a hálóba, 1-1. 

A 31. percben ismét az első tiszaújváro-
si gól szerzője volt a főszereplő. Gérin-
ger szerelt a saját tizenhatosán belül, re-
mekül indította a félpályánál labdára éhes 
Nagyot, aki előbb lerázott egy debreceni 
védőt, majd Balla a büntetőterületen be-
lül lerántotta, melyért a játékvezető 11-est 
ítélt. A büntetőt a sértett nagy erővel lapo-
san küldte a sarokba, 2-1. A 37. percben 
újabb gólt láthatott a közönség, de ennek 
nem örültek annyira, hiszen a debreceni 
csapat szerezte. Gelsi adta el a labdát a 
félpályánál, melyre Sármány csapott le 
és Talpallót ugratta ki, aki éles szögből 
15 méterről a kimozduló Herceg mellett 
a hazai kapuba lőtt, 2-2. Az első játékrész 
41. percében, még Füzfői lövése borzol-
hatta a kedélyeket, de a kísérletet Herceg 
hatástalanította, így 2-2-es állásnál vonul-
hattak pihenőre a felek.
A második játékrész kezdetén érezhetően 
gólra törőbb játékkal rukkolt elő a Tisza-
újváros, hiszen szerette volna megnyerni 
a mérkőzést. Az 54. percben meg is tört a 
jég, újból vezetéshez jutottak a Vitelki ta-
nítványok. Nagy passzolt mesterien Gott-
friedhoz, aki nagyszerűen adott középre, 
a fiatal Erős pedig 3 méterről nem hibá-
zott, 3-2. Vezetése birtokában helyenként 
tetszetősen játszott a hazai gárda, ám a 
DVSC II nem adta fel, kockáztatott, igye-
kezett mindent megtenni az egyenlítésért. 

Az utolsó 10 percben még teljesen nyílt 
volt a meccs, hiszen mindössze egy gól-
lal vezettek a vendéglátók. A 85. percben 
azonban eldőlt a mérkőzés. Egy hazai tér-
félen megszerzett labdával Gottfried fu-
totta végig szinte a teljes pályát, minden-
ki lövést várt tőle, de ő önzetlenül közép-
re adott, a csereként beállt Pap pedig 12 
méterről megszerezte csapata újabb gól-
ját, 4-2. És még mindig nem volt vége, hi-
szen jött az a bizonyos hab a tortán. A 88. 
percben Pap csapott le szemfülesen egy 
rossz helyre fejelt labdára, a tiszaújváro-
si játékost felrúgták ugyan - a játékveze-
tő jól alkalmazta az előnyszabályt -, de 
estében Bartuszhoz juttatta a játékszert, 
aki 15 méterről éles szögből 14 méter-
ről Ecsegi felett a hálóba bombázott, 5-2. 
A Tiszaújváros helyzeteit jobban értéke-
sítette ezen a találkozón és megérdemel-
ten gyűjtötte be nagyarányú győzelmének 
köszönhetően a három pontot. A kék-sár-
gák így a bajnokság felénél, az őszi idény 
végeztével 19 forduló után 36 pontjukkal 
az 5. helyen állnak. Az újvárosi gárda eb-
ben az évben utoljára december 5-én, va-
sárnap délelőtt 11 órától az Újpest II. el-
len idegenben lép pályára a tavaszi előre-
hozott első fordulóban.

Tiszaújváros - DVSC II.
 5-2 (2-2)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Horváth M.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - 
Lehóczki, Géringer L., Gelsi, Tóth S. (Vi-
telki B.), Bartusz, Lőrincz P., Gottfried, 
Erős (Benke), Molnár M. (Bocsi), Nagy 
D. (Pap). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
DVSC II: Ecsegi - Gellén (Kenderesi), 
Kovács R., Mező (Farkas), Sármány, Tal-
palló (Maruscsák), Kalafat, Balla, Lénárt, 
Füzfői (Fábián), Poór (Kovács G.). Edző: 
Szűcs János.

Vitelki Zoltán: Az első félidőben több 
olyan hibát követtünk el, melyet kihasz-
nált ellenfelünk. A szünetben rendeztük a 
sorokat, és véleményem szerint a máso-

dik játékrészben osztálykülönbség volt a 
két csapat között. Korábban azt tapasztal-
tam, hogy amikor közeledik a szezon vé-
ge, kicsit megül a csapat, de itt most pont 
az ellenkezőjét láttam. Akik megnéz-
ték ezt a mostani találkozót, azok tudják, 
hogy Tiszaújvárosnak van egy nagyon 
jó csapata, és ezt kell majd tovább építe-
nünk. Célunk az, hogy az esztendő utolsó 
mérkőzését is győzelemmel abszolváljuk.
 
Szűcs János: Aki csak az eredményt lát-
ja, az azt mondja, hogy ez egy sima hazai 
győzelem volt. Azonban minden elfogult-
ság nélkül mondhatom, hogy ezt a mér-
kőzést az első félidőben megnyerhettük 
volna. Az első játékrészben 4-5 ziccerünk 
volt, ezeket azonban nem sikerült értéke-
síteni. A  második félidőben fizikálisan 
erősebb volt a Tiszaújváros, és fiatal csa-
patom egyéni hibákat követett el. 3-2-nél 
kockáztattunk, védő helyett támadót hoz-
tam be, de lekontrázott minket az ellenfél. 
Picit bosszús vagyok, mert ebben a mér-
kőzésben sokkal több volt ennél.

További eredmények
Békéscsaba II. - Kazincbarcika 3-3

DVTK II. - Jászberény 2-3
Újpest II. - Eger 3-2

T.szentmiklós - Putnok 0-2
SBTC - DEAC 0-1

Sényő - BKV Előre 1-2
Tállya - Kisvárda II. 2-0

Tiszafüred - Hajdúszoboszló 1-3
Füzesgyarmat - Hidasnémeti 3-3 

Következik a 20. forduló
2021. december 5., vasárnap

11:00 Újpest II. - Tiszaújváros
11:00 DVTK II. - DEAC

13:00 Füzesgyarmat – Békéscsaba II.
Tiszafüred - Kazincbarcika 
DVSC II. - Hajdúszoboszló

Tállya - Eger 
Sényő - Kisvárda II.
SBTC - BKV Előre

Törökszentmiklós - Jászberény
Hidasnémeti - Putnok

NB III. Keleti csoport őszi végeredmény

1. Kazincbarcika  19 16 2 1 57-11 50
2. BKV Előre  19 15 1 3 39-19 46
3. DEAC  19 13 3 3 47-17 42
4. Hajdúszoboszló 19 11 4 4 41-21 37
5. Tiszaújváros  19 11 3 5 41-29 36
6. Kisvárda II.  19 11 3 5 34-23 36
7. Putnok   19 9 4 6 29-23 31
8. Jászberény   19 9 2 8 30-29 29
9. Sényő   19 8 4 7 32-30 28
10. Békéscsaba II. 19 8 3 8 43-37 27
11. Újpest   19 7 4 8 33-32 25
12. DVTK II.  19 7 3 9 38-42 24
13. Füzesgyarmat  19 5 8 6 26-30 23
14. DVSC II.  19 6 4 9 30-34 22
15. Tiszafüred   19 5 5 9 28-31 20
16. Eger   19 6 0 13 28-42 18
17. Tállya  19 4 4 11 16-44 16
18. SBTC  19 1 6 12 14-39 9
19. Hidasnémeti  19 2 2 15 17-63 8
20. Törökszentmiklós 19 1 5 13 15-42 8

Egy 11-es hozta meg a vezetést.

Nagy Dávid (jobbra) végig jól játszott, 
két gólt is rúgott. Ezzel az őszi szezon-
ban 11 gólt szerezve ő és Bartusz veze-
ti a házi góllövőlistát. 

A csapatmunka dialada volt ez a meccs.

Sport � 11.2021. december 2.



12. � Ünnep 2021. december 2.
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