
Látvány
és gondolat

/6. oldal

Könyves 
szombat

/12. oldal 

Járványügyi 
aktualitások

Újabb 920 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koro-
navírus-fertőzést, az aktív fertőzöttek száma 27595 (szerdai 
adat). A járvány második hulláma városunkban is fertőz, a 
hivatalos tájékoztatás szerint újabb 14 tiszaújvárosi fertő-
zöttet regisztráltak a hatóságok. Kedden délután ülésezett a 
prevenciós bizottság, íme a legfontosabb aktualitások: 
- Október 19-től szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri 
Hivatalban. 
- Az önkormányzati szférához tartozó cég- és intézményve-
zetőket arra kérték, hogy vizsgálják felül a működésüket, és 
lehetőség szerint csökkentsék minimálisra a kontaktusok szá-
mát. Ugyanígy járnak el a Polgármesteri Hivatal esetében is. 
- Az önkormányzati szférában az új típusú koronavírus fel-
merülésének gyanúja esetén azonnal tesztelik az érintett dol-
gozókat, hogy ezzel is csökkentsék a továbbfertőzés veszé-
lyét. Az ehhez szükséges gyorstesztek rendelkezésre állnak, 
és szükség esetén vásárolnak még belőlük. 
- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ munkatársai to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordítanak az Ezüsthíd Gondozó-
ház és Idősek Otthona lakóira. 
- A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a megszokott 
rendben zajlik a betegellátás. 
- Ismételten felhívják a társasházak közös képviselőit, hogy 
fordítsanak kiemelt figyelmet a lépcsőházak fertőtlenítésére. 
Amennyiben problémát okoz a tisztítószerek beszerzése, for-
duljanak az önkormányzathoz. 

Október 13-án volt egy éve, hogy Önök több mint 2/3-os több-
séggel megválasztottak Tiszaújváros polgármesterének, illetve 
minden választókerületben bizalmat szavaztak a Lokálpatrióta 
Egyesület-MSZP jelöltjeinek.
Az egy éves évfordulóról való megemlékezés nem csak nosz-
talgia a részemről, a napokban arra is késztetést éreztem, hogy 
összegezzem az elmúlt egy év eseményeit, eredményeit. A Lo-
kálpatrióta frakció tagjaival nagy várakozással és eltökéltség-
gel, rengeteg ötlettel és tervvel a tarsolyunkban indítottuk az 
új ciklust, végtelenül büszkék voltunk arra, hogy egy ilyen kü-
lönleges közösségért dolgozhatunk. Ez év márciusában azon-
ban megérkezett az a bizonyos „hidegzuhany”. 
Tavasszal szinte minden egyebet le kellett söpörnünk az asz-
talról, egyik napról a másikra az új típusú koronavírus-járvány 
kötötte le majd’ minden figyelmünket és erőforrásunkat. Be-
vallom Önöknek, hogy a legvadabb rémálmaimban sem gon-
doltam volna, hogy egy ilyen szokatlan helyzetben kell majd 
helytállnunk. Március végén megérkeztek az első igazi tavaszi 
napsugarak, de a városban autózva nem láttam mást, csak a ki-
halt utcákat, a lezárt játszótereket, az üres parkokat, megannyi 
„Maradj otthon!” plakátot… Torokszorító volt így látni szere-
tett városunkat, de ezt biztosan Önök is megtapasztalták. Kol-
légáimmal egy cél lebegett a szemünk előtt: a legjobb tudá-
sunk szerint kell megóvnunk otthonunkat és közösségünket a 
vírustól és a járvány egészségügyi-gazdasági-társadalmi hatá-
saitól. Úgy gondolom, hogy sok-sok elhivatott ember munká-
jának és az Önök fegyelmezettségének köszönhetően jól vet-
tük az első akadályokat.
Időközben változtak a dolgok, sokat tanultunk a vírusról (ma-
gunkról pedig még többet!), érthető módon mindenki veszí-
tett a türelméből (ki többet, ki kevesebbet), sokat változott, lé-
nyegesen megengedőbb lett az állami protokoll, melynek kö-
szönhetően mára meg kellett tanulnunk együtt élni a helyzet-
tel. A nemzetközi tendenciáknak megfelelően Magyarorszá-
gon és itt, Tiszaújvárosban is emelkednek az esetszámok, de 
mégis próbáljuk egy viszonylag normális rendszerben folytat-
ni az életünket. 
Őszinte leszek Önökkel: továbbra is aggasztónak tartom a 
helyzetet, de úgy gondolom, hogy felelős hozzáállással, az 

alapvető járványügyi előírások betartásával mindannyian so-
kat tehetünk magunkért és a közösségünkért.
Járvány ide vagy oda, még így is történtek említésre méltó, po-
zitív dolgok városunkban: megvalósultak kisebb fejlesztések 
(például az okos zebrák vagy a fitness elemek), megerősítettük 
a szociális ellátórendszerünket, béremelést hajtottunk végre az 
önkormányzati szférában, uniós források segítségével megva-
lósult a Sportcentrum energetikai korszerűsítése, valamint a 
Széchenyi és a Hunyadi iskolák szigetelése. A súlyos nehézsé-
gek ellenére városunk továbbra is fejlődik, élhető, zöld, bizton-
ságos, és egyre gondoskodóbb településsé válik.
A sikert nem adják ingyen, mélységek nélkül nincsenek ma-
gasságok, a szép pillanatokért keményen kell dolgozni… Ezek 
a közhelyek most új értelmet nyernek. Továbbra is hiszek ab-
ban, hogy a mi kis közösségünk összezár a nehéz időszakok-
ban (is) és együtt mindent megoldunk. Hiszek abban is, hogy 
egyszer véget ér ez a rémálom, és magunk mögött hagyhat-
juk minden negatív hatását. Akkor előttünk lesz az a bizonyos 
tiszta lap, és újult erővel folytathatjuk közös céljaink megva-
lósítását.
A Lokálpatrióta frakció valamennyi tagja nevében köszönöm 
a bizalmukat, megértésüket, együttműködésüket és a támoga-
tó hozzáállásukat! Minden jót és kitartást kívánok Önöknek!   

Dr. Fülöp György
Tiszaújváros polgármestere

Katolikus búcsú  

Körmenettel és szabadtéri szentmisével ünnepelte a tiszaújvárosi 
katolikus közösség a templom védőszentjét, Máriát, a Magyarok 
Nagyboldogasszonyát. Huszonhét éve, a római katolikus temp-
lom felszentelése óta minden évben, október elején, a Mária nap-
hoz közel eső vasárnapon, tartanak búcsút. Most rendhagyó mó-
don a vásár elmaradt, a búcsúhoz tartozó körmenetet szomba-
ton tartották, vasárnap pedig szabadtéri ünnepi szentmisére gyűl-
tek össze a hívek, ahol Tóth János püspöki tanácsos, a  debreceni 
Megtestesülés Plébánia plébánosa mondta el ünnepi gondolatait. 

Megörökölt mandátum

Választókerületünk nyáron motorbalesetben elhunyt korábbi országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc helyét lánya, dr. 
Koncz Zsófia foglalhatja el a parlamentben. A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte ugyanis a mandátumért kiírt, és október 11-én 
megtartott időközi választást, megőrizve ezzel a kormánypártok kétharmados többségét. Az ellenzéki pártok közös jelöltje, 
Bíró László végzett a második helyen. A további sorrend: Tóth Ádám (független), Váradi Gábor (független), Sóváriné Buk-
ta Erika (Demokrata Párt). Választási tudósítások, eredmények, vélemények a 3., 4. és 5. oldalon.

Eltelt egy év…
Szünetel az ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy október 19-étől ha-
tározatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, ezért kérjük, hogy 
kizárólag halaszthatatlan esetekben keressék fel a polgármes-
teri hivatal épületét.
Amennyiben a személyes megjelenés az ügyintézéshez elkerül-
hetetlen, az ügyfél csak szájmaszkban, az épület földszintjén el-
végzett kézfertőtlenítést követően találkozhat az ügyintézővel.
Mindenkit arra kérünk, hogy lehetőség szerint válasszák az 
elektronikus ügyintézést, ehhez már sok esetben adottak a 
feltételek.
Sajnos rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre 
kényszerülünk, ezért kérjük felelősségteljes együttműködé-
süket és megértésüket

Dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk,

Varga györgyné 
szül. szabó ErzsébEt

2020. október 11-én örökre itt hagyott bennünket.
Hamvait 2020. október 19-én 14:30-kor helyezzük végső 
nyugalomra a Tiszaújvárosi Temetőben (Sajószögeden).
Emlékére szentmise lesz 2020. október 18-án 11 órától 

a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban.
A temetésen kérjük a részvétnyilvánítások mellőzését.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
 KoVács VEndEl 

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

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
Kiss bErtalan 
(Dohány úti lakos)

súlyos betegségben 71 éves korában elhunyt. 
Temetése 2020. október 16-án, pénteken 13.00 órakor lesz  

a tiszaszederkényi temetőben. 
A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdít-
sák a részvételre.
Görögkatolikus
Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz. 
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet. Vasár-
nap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 es-
ti istentisztelet. Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden 7.50 Szent Li-
turgia. Szerdán 17.30 paraklisz.
Az életkoruknál vagy egészségi állapotuknál fogva veszélyez-
tetett testvéreinknek javasoljuk, hogy a jóval kisebb létszámú 
hétköznapi Szent Liturgián vegyenek részt, amennyiben jól ér-
zik magukat, és nem mutatnak COVID-19 tüneteket.
Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. október 18-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet
Tiszaszederkény:
• 2020. október 18-án, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet
ÉLŐ Online: 
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem tud-
nak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon (htt-
ps://www.facebook.com/reftujvaros) minden vasárnap 11 órá-
tól élőben követhetik a városi istentiszteletet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 18-ig (vasárnapig)az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd október 19-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Kisherceg Alapítvány 
Egy hónappal ezelőtt indult segítő útjára a „Kisherceg Alapít-
vány a beteg gyermekekért”, amit  Bodnárné Nagy Tünde és 
lánya, Bodnár Szabina alapítottak, mindketten tiszaújvárosiak. 
Az alapítvánnyal egy régi álom vált valóra, hiszen Szabina már 
évek óta tervezgette, hogy létrehoz egy szervezetet, amin ke-
resztül segíteni tud beteg, rászoruló gyerekeken, édesanyja pe-
dig mellé állt. Az alapítvány nonprofit szervezet, így munkáju-
kat adományokból tudják finanszírozni.  
Az alapítvány kizárólag beteg gyermekek megsegítésével fog-
lalkozik. A TB által nem támogatott orvosi kezelések, gyógy-
szerek, terápiák, fejlesztések, gyógyászati segédeszközök költ-
ségeinek terhét szeretnék levenni a szülők válláról. 
Jelenleg a Kisherceg Alapítvány egy ötéves, Pest megyében, 
Perbálon élő kislánynak, Telegdi Szimonettának gyűjt. Orvosi 
mulasztás miatt súlyos oxigénhiánnyal (1-2-2 APGAR), izom-
gyengeséggel született. Emellett asztmával, tüdőrendellenes-
séggel, valamint lázgörcsök okozta epilepsziával is küzd. Szi-
monetta agyi bénulásban szenved, ami kiterjed a mozgás-, il-
letve beszédközpontjára. Jövőre újabb, úgynevezett Nazarov 
műtét vár a kislányra Barcelonában, amihez közel 1.500.000 

forintra lenne szükség. Emellett havi szinten 110.000 fo-
rintba kerül egy hét fejlesztés a solymári Borsóházban, va-
lamint egyéb költségek is nehezítik a család életét (albérlet, 
Dévény-torna). Az alapítvány együttműködési szerződést kö-
tött a szülőkkel, miszerint kizárólag számla bemutatása esetén 
utal az alapítvány, így téve hivatalossá és átláthatóvá a munká-
jukat. Ezzel a szülők egyetértettek. 
Mivel az alapítótagok tiszaújvárosiak, Szimonetta mellett első-
sorban helyi és környékbeli beteg gyerekeken szeretnének se-
gíteni. Ha valaki szeretné az alapítvány munkáját támogatni, 
vagy segítségre szorul, keresse a Kisherceg Alapítvány a beteg 
gyermekekért facebook oldalát. Itt több információt megtalál 
és felveheti a tagokkal a kapcsolatot is. 
Ha szeretne adományozni Szimonetta számára a következő 
alapítványi számlaszámra lehet utalni:
Számlanév: Kisherceg Alapítvány a beteg gyermekekért
Számlaszám: 11734114-25874110-00000000
IBAN: HU98 1173 4114 2587 4110 0000 0000
SWIFT kód: OTPVHUHB
Adószám: 19278364-1-05
Paypal: https://paypal.me/pools/c/8sGiRtGiKU
Közleményben Szimonetta neve!

Melegek 
a radiátorok

Az elmúlt napok hűvös, esős időjárása miatt október 12-én, 
hétfőn beindult a fűtés a város távfűtéses lakásaiban. 
Amennyiben három egymást követő napon 12 fok alatt van 
a napi átlaghőmérséklet, illetve egy napon 10 fok alatt, ak-
kor a rendszer elindul. 
- A 2005-ben megjelent távhőtörvény értelmében a hivata-
los fűtési idény szeptember 15-étől május 15-ig tart. Ez azt 
jelenti, hogy a szolgáltatónak szeptember 15-re el kell vé-
geznie a szükséges karbantartási munkálatokat - nyilatkoz-
ta lapunknak Fakó Barnabás, a TiszaSzolg 2004 Kft. távhő 
szolgáltatási üzemvezetője. - Az épületekben a rendszereket 
feltöltöttük, kilégtelenítettük. Így szeptember közepétől ké-
szen álltunk az indulásra. A vezetékhálózaton minden évben 
végzünk felújítási munkálatokat, idén is terveztünk jelentő-
sebb karbantartást, de a kialakult járványhelyzet behatárol-
ja a cég anyagi lehetőségeit. Ettől függetlenül a Mátyás ki-
rály úton 40 méteres nyomvonalon egy 250-es gerincveze-
téket sikerült kicserélnünk, illetve szakaszoló szerelvénye-
ket szereltünk be.
Néhány társasház és az önkormányzati intézmények már a 
múlt héten kérték a fűtés beindítását. 

Hasonló
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-
beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-
nap végéig egyben várjuk e-mailben a 
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 
út 16. címre. A júliusi nyertes: Tőzsér 
László. 
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Újraindul az ÖCSI 
Az Önkéntes Csoport Időseink Védelmében (ÖCSI) elnevezé-
sű csoport az év elején alakult, hogy a koronavírus idején se-
gíteni tudjanak az idősebb korosztálynak. Mivel a járvány má-
sodik hulláma elérte az országot és városunkat is, napról-napra 
egyre több igazolt koronavírusos beteget regisztrálnak nálunk 
is, így újra szükség lehet az interneten szerveződött csoport se-
gítségére. Az ÖCSI most újra várja az önkéntes jelentkezőket.   
- Csakúgy, mint az első félévben, most is szeretnénk meg-
szervezni ezt a segítő csoportot - mondta Molnár István al-
polgármester. - Elsősorban fiatalok jelentkezését várjuk, a 
feladat ugyanaz lenne, mint korábban, meleg étel kiszállí-
tása, bevásárlás, gyógyszerek kiváltása. Jelentkezéseket az 
ÖCSI -Önkéntes Csoport Időseink Védelmében - Tiszaújváros  
facebook oldaldalán várjuk. 



Álmosan indult a vasárnap reggel, a kitar-
tóan szemerkélő eső sokakat otthon tartott 
a korai órákban. A szavazatszámláló bizott-
ságok tagjai viszont kora hajnaltól talpon 
voltak, a helyiségekben fertőtlenítőszer illa-
ta terjengett, hiszen hiába az időközi válasz-
tás, járvány van, bizonyos szabályokat be 
kell tartani. 

A szavazóhelyiségbe lépéskor kötelező a kéz-
fertőtlenítés és a maszk viselése, a szavazat-
számláló bizottság tagjain szintén maszk, gu-
mikesztyű. 
- A tollakat is naponta többször fertőtlenítjük - 
mondta Sándorné Szabó Katalin, a 12. sz. sza-
vazókör elnöke -, valamint lehetőség van arra, 
hogy a választópolgárok a saját tollaikat hasz-
nálják. Egyszerre két választópolgár tartózkod-
hat a helyiségben, a többieknek kint kell vára-
kozniuk, a megfelelő távolságot betartva. 
Orliczki Mihályné már reggel leadta voksát. 
- A gyerekeket is arra próbálom ösztönözni, 
hogy menjenek el szavazni, legyen szó akár 
országgyűlési, akár önkormányzati képviselői 
választásról. A kampányt most aktívabbnak lát-
tam mind a két oldalról, de hát nagy a tét. Min-
dig az, de most különösen. 

Varga Attila is minden választáson leadja vok-
sát: 
- Reggel küldték az sms-t, hogy számítanak 
rám, természetes, hogy eljövök. Azon az öt per-
cen már ne múljon, itt lakom nem messze, eny-
nyi belefér az életembe, hogy változtassunk a 
dolgokon. Az ajánlóívet is aláírtam, házhoz is 
kijöttek, de nekik mondtam, hogy az utcán már 
aláírtam. Úgy hallottam, elég szoros lesz a ver-
seny, nem tudom, hogy mi fog kisülni belőle, 
majd kiderül. 
Aktívak voltak a választók a többi szavazókör-
ben is, bár a részvétel elmaradt a 2018-as-tól. A 
könyvtárba és a művelődési központba is sorra 
érkeztek a választópolgárok. Előbbi, azaz a 9. 
szavazókör különleges helyzetben van, hisz es-
te hétkor ők nem nyitottak urnát, ide érkeznek 
majd ugyanis a külföldön élő, de a választóke-
rületben választásra jogosultak szavazatai, eze-
ket majd együtt számlálják meg az itt leadott 
voksokkal. 
- Én azt gondolom, hogy ebben a szavazókör-
ben mindig átlagon felüli a részvétel - mondta 
Horváth Csilla, a szavazókör elnöke -, nagyon 
sok idős ember tartozik ehhez a szavazókörhöz, 
ők még kötelességüknek érzik, hogy szavazza-
nak. Egyébként mindenki nagyon fegyelme-
zetten betartja a szabályokat, senkit nem kel-

lett figyelmeztetni a járványügyi szabályok be-
tartására, maszkban érkeznek, vannak, akik gu-
mikesztyűben, betartják a távolságot, mi pedig 
egész nap folyamatosan fertőtlenítünk. 
A továbbra is kitartó esőben Kesznyéten felé 
vesszük az irányt, az itt élők két szavazókörben 
voksolhatnak. Az iskolában a déli órákban nin-
csenek sokan.
- Nem nagyon szoktam politizálni - mondta 
Kádár Bertalanné -, de mindig eljövök válasz-
tani. Nem szeretek vitatkozni senkivel, megvan 
évek óta, hogy melyik párt jelöltjére szavazok, 
nem szoktunk ilyesmiről beszélgetni. 
A napközi otthonnál annál nagyobb a nyüzsgés, 
nagy a sor, sokan jönnek, az eresz alatt beszél-
getnek, amíg sorra nem kerülnek. 
- Soha nem hagyjuk ki a szavazást, mindig el-
jövünk - mondta egymás mondatait befejezve 
Budai Zoltán és felesége -, azért szavazunk, 
hogy jobb legyen, az unokáknak, a falunak. 
Mindig ugyanannak a pártnak a jelöltjére sza-
vazunk, nem szoktunk cserélgetni. 
Farkasné Zsuzsanna is jól átgondolta, kire ad-
ja a voksát: 
- Van, amikor beszélgetünk ilyesmiről, de nem 
jellemző. Szerintem jól döntöttem - zárta rövid-
re. 
Kora délután Tiszaszederkénybe érkezünk. 

- Mindig eljövök szavazni - mondta Szabó Má-
ria -, elég széleskörű volt most a tájékoztatás, 
nyomon követtem az eseményeket. 
De már indul is a mozgóurna Ládiékhoz, akik 
nem laknak ugyan messze a szavazókörtől, 
de már idősek, betegesek, biztonságosabb, ha 
mozgóurnát kérnek. 
- Nagyon fontos, hogy szavazzunk - mond-
ta Ládi Dezsőné - ez a minimum állampolgá-
ri kötelességünk. Most a járványhelyzetben is 
ugyanolyan zökkenőmentes volt a mozgóurnás 
szavazás, mint korábban. Egyébként is min-
den szabályt, előírást betartunk, vigyázunk ma-
gunkra. 
- Látom, hogy megy a tévé, este is fogják nézni 
az eredményeket? 
- Persze, hogy fogjuk nézni - mondta Ládi 
Dezső -, főleg a meccseredményt - tette hoz-
zá nevetve, majd folytatta: - Nem nagyon kel-
lett gondolkodni azon, hogy kire szavazzunk, 
nem változtatunk a véleményeken. Hogy mire 
számítunk? Nem tudni, itt van ugye a vírus is, 
meg ez a nagy reklámozás, ez azért visszata-
szító. Hogy minden oszlopon tábla van, akinek 
van esze, úgyis tudja, hogy mit csináljon, az is 
lehet, hogy emiatt csak azért se szavaz valaki 
arra a jelöltre, ilyen is volt már azért. 

Fodor Petra

Nem változtak a választói vélemények

Ellenzéki kétharmad 
A Fidesz megőrizte kétharmados parlamen-
ti többségét, de nem sikerült megdöntenie az 
ellenzék tiszaújvárosi kétharmados többsé-
gét.

Koncz Zsófiára 1.607-en (29,64%) szavaz-
tak Tiszaújvárosban, Bíró Lászlóra 3.622-en 
(67,58%). Ez az arány az ellenzék szempont-
jából még javulhat is, hiszen a 9. sz. szavazó-
körben és a külképviseleteken leadott szavaza-
tokat még nem számolták meg. A megszámlált 
16 szavazókörben 62 százalék fölötti volt a leg-
kisebb, és 73% fölötti a legnagyobb arányú el-
lenzéki győzelem. 

Megállapítható tehát, hogy Tiszaújvárosban 
változatlanok az erőviszonyok, az ellenzé-
ki erők őrzik kétharmados többségüket, a Fi-
desz-KDNP pedig bizton számíthat a 30% kö-
rüli támogatottságra.
 Az ellenzék nyert közvetlen szomszédainknál 
is. Sajószögeden Bíró László 473 voksot kapott 
(60,17%), Koncz Zsófia 285-öt (36,41%). Sa-
jóörösön kísértetiesen hasonló a helyzet, az el-
lenzék 326 szavazatot kapott (60,59%), a Fi-
desz-KDNP jelöltje 197-et (36,62%). Tisza-
palkonyán szorosabb eredmény született, Bíró-
ra 288-an (52,65%), Konczra 237-en (43,33%) 
szavaztak. 

f.l. 

2020. október 15. Aktuális � 3.

A kesznyéteniek két szavazókörben voksolhattak, átlag alatti volt a részvétel. 

Mozgóurnát most is lehetett igényelni. A Ládi házaspárhoz is mozgóurna érkezett. 

Tiszaújvárosban 17 szavazókörben lehetett voksolni. 



Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere az alábbi 
bejegyzést tette közzé hétfőn hivatalos facebook oldalán:

„Kedves Tiszaújvárosiak! 
Köszönöm mindenkinek, aki élt a jogával és kifejezte véle-
ményét tegnap az időközi országgyűlési képviselő-válasz-
táson!
A szavazóhelyiségekben megjelenő közel 5400 városlakó 
döntése alapján a Fidesz jelöltje, Koncz Zsófia a szavaza-
tok közel 30 százalékát (1607), a közös ellenzéki jelölt Bí-
ró László pedig a szavazatok 67 százalékát (3622) szerez-
te meg.

A fenti eredmények 94,12 %-os feldolgozottság mellett ér-
vényesek, a 9-es szavazókör voksait a külképviseleten le-
adott szavazatokkal együtt dolgozzák fel, legkésőbb októ-
ber 17-ig.
Számomra nagyon fontos visszajelzést és komoly megerő-
sítést jelentett, hogy a településünkön - Önökkel közösen 
együttműködve - a nehézségek ellenére is jó úton haladunk. 
A tiszaújvárosi szavazók döntő többsége most is a korrup-
ciómentes, szabad, szolidáris, toleráns, a vélemények sok-
színűségét méltányoló politika mellett tette le a voksát. 
Természetesen gratulálok az újonnan megválasztott or-
szággyűlési képviselőnek, jó egészséget és eredményes 
munkavégzést kívánok!” 

Választókerületünk nyáron motorbalesetben elhunyt korábbi or-
szággyűlési képviselője, Koncz Ferenc helyét lánya, dr. Koncz 
Zsófia foglalhatja el a parlamentben. A Fidesz-KDNP jelöltje nyer-
te ugyanis a mandátumért kiírt, és október 11-én megtartott idő-
közi választást, megőrizve ezzel a kormánypártok kétharmados 
többségét. Az ellenzéki pártok közös jelöltje, Bíró László végzett 
a második helyen. A további sorrend: Tóth Ádám (független), Vá-
radi Gábor (független), Sóváriné Bukta Erika (Demokrata Párt). 

Választókerületünk csaknem 78 ezer szavazásra jogosult állampolgá-
rának kevesebb, mint fele járult az urnák elé október 11-én, de a 45%-
ot meghaladó részvételi arány nem lebecsülendő egy időközi parla-
menti választáson. 

Eredmény 

Az érvényes - és már feldolgozott - szavazatok 50,87%-át (17.597) 
kapta Koncz Zsófia. Bíró László 15.875 voksot gyűjtött be, ez 45,9%-
nak felel meg. Tóth Ádámra 770-en (2,23%), Váradi Gáborra 264-en 
(0,76%), Sóváriné Bukta Erikára 83-an (0,24%) szavaztak. 
Egy szavazókörben - a tiszaújvárosi 9. számúban - még nem számlál-
ták meg a 422 szavazatot, ezt majd a külképviseleteken leadott vok-
sok beérkezése után - várhatóan lapunk megjelenésekor - teszik meg. 
Érdemi változás tehát nem lesz. Legfeljebb a két éllovas között csök-
ken - minimálisan - a különbség, mivel Tiszaújvárosban nagy fölény-
ben volt az ellenzék. 

Legek, települések

A legaktívabbnak Kiscsécs választópolgárai bizonyultak, itt 73,38%-
os volt a részvétel. A község 139 szavazásra jogosult lakója közül 102-
en szavaztak, 99-en Koncz Zsófiára. 
A legkevésbé Aszaló polgárait hozta lázba a választás, itt 36,6%-os 
volt a részvételi arány. A választókerület 42 települése közül 8-ban 
született ellenzéki győzelem, a többiben kormánypárti. Bíró László 
„hozta” lakhelyét, Tarcalt, ezen túl Bekecset, Legyesbényét, Mádot, 
Sajóöröst, Sajószögedet, Tiszapalkonyát, és végül, de nem utolsó sor-
ban Tiszaújvárost. 
Koncz Zsófia és Tóth Ádám városában, Szerencsen viszonylag magas 
(55,56%) volt a részvétel. A Fidesz jelöltje győzött a hazai pályán, de 
korántsem fölényesen - 138 szavazattal - s nem meglepő módon itt sze-
rezte a legtöbb szavazatot - 156-ot - Tóth Ádám. 

Kifogás

Bár a közösségi oldalakon számos bejegyzés, fotó volt látható, melyek 
megkérdőjelezték a választás tisztaságát (krumpliosztás, szavazók bu-
szoztatása, stb.) a választókerületi választási bizottsághoz egy kifogás 
érkezett lapzártánkig, az is a kampánnyal függött össze. 
A Magyar Szocialista Párt október 10-én nyújtotta be a kifogását, 
melyben azt sérelmezte, hogy az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) helyettes államtitkára október 8-án a minisztérium prog-
ramja keretében laptopot adott át egy szerencsi középiskolai kollégi-
umban, s az eseményen jelen volt, és beszédet mondott Koncz Zsófia 
is. Az eseményről készült fotókon az is látható, hogy a helyettes állam-
titkár „Hajrá Zsófi!” feliratú maszkot viselt. A kifogástevő álláspont-
ja szerint a helyettes államtitkár azzal, hogy egy állami szerv rendez-
vényén hivatalos minőségben eljárva Koncz Zsófiára való szavazás-
ra buzdító maszkban vett részt, és e programon laptopot adott át a je-
lölt társaságában, megsértette a jelöltek és jelölőszervezetek közti esé-
lyegyenlőséget. A bizottság e tekintetben megállapította a jogsértést, a 
helyettes államtitkárt eltiltotta a további jogsértéstől, de mellőzte bír-
ság kiszabását. A kifogástevő azon állítását, miszerint a rendezvényen 
a többi jelöltnek nem volt lehetősége felszólalni, a választási bizottság 
nem látta bizonyítottnak, s azt sem, hogy a bepanaszolt célja az volt a 
laptop átadásával, hogy a választópolgárokban olyan érzetet keltsen, 
mely szerint az állami juttatás Koncz Zsófia személyéhez köthető. 

Ferenczi László

Megörökölt mandátum

Jó úton haladunk

                                                                                          Érvényes szavazatok 

Település Szavazásra 
jogosultak

Résztvevők Részv. 
arány %

Bíró L. Váradi 
G. 

Dr. Koncz 
Zs. 

Sóváriné 
B.E.

Tóth Á. 

Alsódobsza 243 137 56,38 30 0 103 0 2

Aszaló 1 313 509 36,68 148 1 354 1 2

Bekecs 2 027 1 054 51,94 535 6 471 9 27

Bodrogkeresz-
túr

874 472 54,00 185 0 269 1 14

Bodrogkisfa-
lud

715 378 52,87 149 3 209 1 15

Bőcs 2 113 935 44,07 355 11 533 5 19

Csobaj 559 275 49,19 94 1 178 0 1

Gesztely 2 050 864 42,41 291 15 525 2 16

Girincs 626 306 48,88 72 3 216 1 3

Halmaj 1 337 587 44,02 241 2 315 0 25

Hernádkak 1 249 559 39,66 210 16 308 0 20

Hernádkércs 249 131 52,61 32 2 89 3 5

Hernádnémeti 2 775 1 033 37,22 448 5 544 1 21

Kesznyéten 1 287 559 43,45 186 2 360 0 5

Kiscsécs 139 102 73,38 3 0 99 0 0

Legyesbénye 1 207 519 43,00 256 4 223 4 23

Mád 1 762 864 49,02 457 4 370 2 23

Megyaszó 1 936 792 40,83 233 2 530 1 16

Mezőzombor 1 760 911 51,77 262 0 606 3 25

Monok 1 206 670 55,54 288 4 359 3 14

Nagykinizs 241 102 42,32 41 0 55 0 4

Onga 3 693 1 581 40,70 685 11 828 3 20

Oszlár 295 137 46,44 59 4 63 0 6

Prügy 1 862 820 44,06 274 2 533 0 5

Sajóörös 1 195 542 45,36 326 6 197 0 9

Sajószöged 1 888 787 41,64 473 9 285 0 18

Sóstófalva 189 109 57,67 44 3 61 0 1

Szentistván-
baksa

217 120 55,30 44 0 72 0 2

Szerencs 7 607 4 241 55,66 1 941 19 2 079 14 156

Szikszó 4 474 1 772 39,47 784 10 937 2 30

Taktabáj 408 247 60,54 48 1 192 2 3

Taktaharkány 2 787 1 338 48,07 493 10 782 4 34

Taktakenéz 834 389 46,64 81 6 294 0 3

Taktaszada 1 443 540 37,51 149 19 345 0 21

Tarcal 2 306 1 124 48,75 613 3 479 6 12

Tiszaladány 500 270 54,00 93 2 172 0 2

Tiszalúc 3 938 1 393 35,19 600 6 731 3 28

Tiszapalkonya 1 170 548 46,84 288 18 237 0 4

Tiszatardos 187 118 63,10 28 0 88 0 1

Tiszaújváros* 13 165 5 825 44,29 3 622 42 1 607 8 103

Tokaj 3 106 1 412 45,71 609 9 745 3 32

Újcsanálos 683 267 39,09 105 3 154 1 0

Összesen: 77 615 35 339 45,53 15 875 264 17 597 83 770

* A 9. sz. szavazókörnél a választásra jogosultak és a 18.30-ig megjelentek számát figyelembe vettük, az érvényes szavaza-
tokat később számolják össze. 
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Koncz, Biró, Tóth volt a befutó. 



A dobogósok értékelése
Dr. Koncz Zsófia
(FIDESZ-KDNP)

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Tiszaújvárosiak!
Hálás vagyok, hogy együtt folytatjuk a megkezdett munkát!
A kampány elején első számú célként tűztem ki, hogy mind 
a 42 településre ellátogatok, hiszen a személyes találkozáso-
kat semmivel sem lehet pótolni. Az ilyen alkalmak jó lehető-
séget biztosítottak arra, hogy beszélgessek a települések le-
hetőségeiről, jövőjéről és azokról a problémákról, amelyeket 
mindenképpen orvosolni kell. Végig hittem abban, hogy az 
őszinte, emberi szó csodákra képes, és az elmúlt két hónap 
kemény munkája meghozza majd a gyümölcsét.
Október 11-én a választók döntöttek!
Az adatok több mint 99%-os feldolgozottságnál a választók 
50.87%-a szavazott számomra bizalmat, amely eredmény 
egy óriási siker - hiszen a választókerületben még sohasem 
tudtunk 50 % feletti támogatást elérni.
A megkezdett munka folytatása előtt a szó most a köszöneté!
Köszönöm mindazoknak, akik szavazatukkal támogattak, és 
azoknak is, akik éltek állampolgári jogukkal, de más jelölt-
re voksoltak - őket is szeretném képviselni a Parlamentben!

Köszönöm munkatársaimnak és segítőimnek, akik az elmúlt 
2 hónapban mindent megtettek a sikerért, valamint családom-
nak és barátaimnak, hogy mindig védő támaszt nyújtottak.
A jövőben azért fogok dolgozni, hogy Tiszaújvárosban is to-
vább folytatódjon a munkahelyteremtés, a kerékpárutak bő-
vítésével pedig még biztonságosabb lehessen a közlekedés az 
itt élők számára.

Bíró László
(Párbeszéd, MSZP, DK, Momentum, LMP)

Bár a választást nem sikerült megnyernünk, de az, hogy Ti-
szaújvárosban ilyen mértékű támogatást kaptam, vagy Sze-
rencsen ennyire szoros volt az eredmény az ellenfelemmel, 
azt mutatja, hogy az emberek nyitottak az ellenzéki össze-
fogásra, így ezen az úton kell továbbmenni. Az eddig sem 
volt kérdés, hogy mi a véleménye a térségnek a kormány-
pártról: tapasztaltuk, mennyire elegük van az arroganciából 
és a hazugságokból, de azt is, mekkora a félelem és a kiszol-
gáltatottság. Az utolsó héten falvakról-falvakra jártunk fó-
rumozni, saját szemünkkel láttuk, hogyan fotózzák a jelen-
lévőket megfélemlítés gyanánt. Arról is nagyon sok vissza-
jelzést kaptunk, hogyan buszoztatták az embereket szavaz-
ni, és fotók készültek október 11-i krumpliosztásról is. Erre 
egyetlen ellenszert tudunk csak - a következő két évben sem 
lesz nagyobb a jólét, nem tudjuk felszámolni a kiszolgálta-
tottságukat - az ellenszer a nagyobb részvételi arány. Azok-
nak kell eldönteni a választást, akik anyagilag függetlenek 
a kormánytól, akik szabadon dönthetnek a jövőjükről. Ezt a 
Dávid-Góliát harcot most Góliát nyerte, de úgy, hogy min-
den erejüket ide összpontosították. 2022-ben 106 választó-
kerületben kell megmérkőzniük velünk, 2022-ben már nem 
lehet vezető hír minden nap ugyanaz a jelölt. Mi viszont ké-
pesek leszünk ennyi helyen jelen lenni, hiszen az összefo-
gás sikeres volt, az ellenzéki pártok közötti határok elmo-
sódtak, kijöttünk a lövészárkokból, az eredmény pedig azt 
mutatja, vevők erre azok az emberek, akik egy reménytelje-
sebb jövőben hisznek.

Tóth Ádám
(független)

Először is köszönöm mindenkinek, hogy elmentek szavazni, 
annak a közel 1000 embernek, aki minket tisztelt meg bizal-
mával, üzenem, hogy nagyon hálásak vagyunk nekik. Köszö-
nöm az elképesztő munkát és a támogatást az IgenSzolidari-
tásnak is! A választás nekünk megmutatta, hogy elvi, erköl-
csi minimum nélkül nincs értelme politizálni, előválasztással 
ez az időközi nyerhető lett volna! Úgy látom, hogy a jó jelölt 
és a párt programja, együttesen járult hozzá a 2,23%-os ered-
ményhez. Az elmúlt 30 évben ilyen rövid idő alatt más politi-
kai párt mint az IgenSzolidaritás nem tudott ilyen eredményt 
felmutatni. Egy példa: Székely Sándorral, az IgenSzolidaritás 
országgyűlési képviselőjével határozati javaslatot adtam be a 
rendvédelmi dolgozók fizetése, nyugdíja és az életpályamo-
dell rendezése érdekében - ez az, amit botrányosan elvett és 
átalakított ez a kormány néhány éve.
Én már készülök 2022-re, illetve a minden reményem sze-
rint a következő évben megtartandó előválasztásra. Azt gon-
dolom, egy jelölt csak úgy válhat igazán legitimmé, ha elővá-
lasztáson az emberek - nem pedig a hat párt, hanem a válasz-
tók - többsége nyilvánítja ki, hogy ki legyen a jelölt: kit sze-
retnének, kit tartanak alkalmasnak.
Ismerem és szeretem ezt a zempléni körzetemet, igyekeztem 
mind a 42 településre eljutni, és ígérem: folytatom a mun-
kát és hiszek a személyes kapcsolatok varázserejében! Bárki 
számára állok rendelkezésre a már ismert elérhetőségeimen!
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Nem szokásom hozzápiszkálni a mester-
munkákhoz, pedig sokszor megérinteném 
szívesen. Közelebb lépek, amennyire a kor-
don, vagy a teremőr engedi, néhány centi-
nyire hajolok, hogy az utolsó ecsetvonás nyo-
mán is végigfuthasson a szememet. Kormos 
Dénes kiállításán kivételt tettem. Fegyelme-
zett tárlatlátogató voltam, mint a többiek, 
de muszáj voltam hozzányúlni az egyik fest-
mény alá tűzött cetlihez. Hogy miért? Mert 
üres volt, nem voltak rajta betűk. Gondol-
tam véletlenül megfordították, és a papír há-
tulján „maradt”  a cím. Így is volt, ott volt 
a festmény címe, én pedig - rutinos háziasz-
szonyként - gyorsan rendet raktam. Kihúz-
tam a gombostűt, megfordítottam a papírt, 
hogy más is olvashassa a kép címét. Rendet 
raktam! - gondoltam- …na ez volt a játék, a 
rendhagyó tárlat egyik játéka, nekünk, láto-
gatóknak.

- Interaktív, beszélgetős ez a kiállításmegnyi-
tó, sőt privát tárlatvezetést is szervezett. Miért? 
Nem elég a látvány? 
- Minden képből lehet tanulni, minden kép 
technikailag és látásmódban is megnyit vala-
mi új dolgot, és kísérletezni kell. Itt rengeteg 
kísérlet van, és én a mai napig is kísérletezek 
anyaggal, felülettel. Az alkotómunka gyakorla-
tilag egy párbeszéd a felülettel, hiszen föltesz 
az ember valamit, a szín, a felület, a folt közöl 
velem valamit, én ott azt vagy megértem, vagy 
nem, de én is mindig hozzá teszek, és ez a já-
ték folyamatosan megy oda-vissza. Én ezt na-
gyon élvezem, ez egy nagyon izgalmas kaland, 

amit szeretnék még sokáig megélni. Most elő-
ször még rendhagyóbbá tesszük a kiállítást az-
zal, hogy, - mint a mai megnyitón is - bevon-
juk a közönséget, hiszen szeretném, ha a kiál-
lítóterem nem csak egy bemutatója lenne a ké-
peknek, hanem egy közösségi tér is. Október 
15-én és 20-án délután öt órától várjuk azokat, 
akik szívesen beszélgetnek festészetről, akár a 
képek ürügyén, vagy attól függetlenül. Üljünk 
le, beszélgessünk művészet, festészet apropó-
ján a közös dolgainkról! 
- A jó cím beszédes, most már értem miért is lett 
a gyűjtemény címe Látvány és gondolat. 
-A látvány és gondolat tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy a festészet az önmagában a külön-
böző látványoknak az átírása. Ez az egyik része 
a kiállításnak, ami természeti ihletésű elsősor-
ban, a másik pedig, hogy amikor az ember ősz 
hajszálainak aránya elkezd látványosan növe-
kedni, akkor ez azzal is együtt jár, hogy vissza-
tekint az életére, és egyre többet gondolkozik 
azokról a dolgokról, amik a világban körülöt-
te vannak, amik másokat is foglalkoztatnak. A 
gondolat része pedig pont erről szól, hogy né-
hány olyan gondolatot próbáltam áttenni kép-
be, formába, színbe, ami az utóbbi időben szá-
momra fontos kérdés volt, és talán a körülöttem 
lévőknél is. Hát így találkozik a kettő, a látvány 
és a gondolat.
- Csupa szín lett a kiállítóterem, ahogy beköl-
töztek Kormos Dénes festményei. Vélhetően 
ilyen az alkotó belső világa is.
- Ha nem találja meg valaki azokat a dolgokat 
a világban, amik pozitívak számára, amik örö-
met okoznak, akkor szürke lesz az élete, és a 
kép is szürke lenne, úgyhogy én azt tanácso-

lom, és azt szeretném sugallni mindenkinek, 
hogy a színek ott vannak. Ha túl sok van és ösz-
szekeveredik, akkor szürke lesz belőle. Keresse 
meg magának mindenki azokat, amik a legfon-
tosabbak és akkor színesek lesznek, illetve még 
egy előnye lesz, hogy ezek az ő színei lesznek. 
Bízom benne, hogy ezt sikerül valamilyen mó-
don sugallni vagy megmutatni nekem, és akkor 
talán a gondolat meg a látvány része is ad vala-
mit a kiállításlátogatóknak.
- Legutóbb egy festőkurzuson találkoztunk, 
most pedig már itt a saját önálló kiállításán. 
Bizonyára volt miből válogatni.
- Ez egy érdekes helyzet, mert nem túl sokat 
hagytam ki a festészetből, csupán 30 évet. A 
nyolcvanas években viszonylag sokat festet-
tem, azokból az alkotásokból néhány kép ma-
radt, ezek itt vannak az előtérben, a bejáratnál, 
a többi pedig az utóbbi két év válogatása. Az 
utóbbi két év elég intenzív volt, az „alvó vul-
kán” működésbe lépett, újra előjött a festés, az 
alkotás iránti vágy. Azt nem tudom, hogy a kö-
vetkező két év ilyen intenzív lesz-e, de most 
már nem lehet abbahagyni. A spirál, ha elindul 
valahol, akkor azt gondolom, hogy beszívja az 
embert és nincs megállás. 
 - A pedagógusember ott van a művészember 
mögött, amikor a saját vászna előtt áll? 
 - Azt gondolom, hogy nem szabad túl didakti-
zálni a dolgokat, én a gyerekeknek is azt mond-

tam, hogy magaddal legyél rendben, érezd azt, 
hogy az neked jó, amit te szívesen csinálsz, és 
akkor az működik. Az igazi nagy művek is így 
születtek. Pont ezért találtuk ki ezt a játékot is,- 
hogy adjon a közönség címet néhány képnek 
-  hogy cseréljük ki a gondolatainkat. Nekem 
ez annak idején a tanításban is nagyon fontos 
volt, én hihetetlenül sokat tanultam a tehetsé-
ges ügyes tanítványaimtól.
- Van kedvenc Kormos-képe? 
- Nem is tudom, de egy biztos, hogy én erdőő-
rült vagyok, gyerekkorom óta így van ez. Az 
erdő minden évszakban, minden napszakban 
más. Szülőfalum, Balaton község gyönyörű 
környezetben fekszik, nagy hatással volt rám, 
mély nyomokat hagyott bennem. A mai napig 
foglalkoztat a természet kimeríthetetlen forma- 
és színgazdagsága, az erdő sejtelmes misztiku-
ma. Látszik itt is a kiállítóteremben, hogy az er-
dőfelületeket szeretem és a konstruktív felüle-
teket, az egymásra hatásokat. Talán az az erdő-
sor, ami itt a főoldalon van, ez az egyik kedven-
cem a sok közül, de a konstruktívakkal is na-
gyon jó barátságban vagyok.
- Járja még az erdőt, vagy inkább csak gondo-
latban, a vásznon? 
- Az igény beleivódik az emberbe, így ha te-
hetem, kirándulok, sétálok, erdőt járok. Igen, a 
mai napig nagyon szeretem.

berta 

Látvány és gondolat Kormos Dénes kiállításán
6. � Kultúra 2020. október 15.

Kormos Dénes egy februári festőkurzuson munka közben.

Kormos Dénes erdői.

A Kormos-tárlat megnyitója dr. Mező Ferenc egyetemi docens gondolataival.

„A mai napig foglalkoztat a termé-
szet kimeríthetetlen forma- és szín-
gazdagsága, az erdő sejtelmes misz-
tikuma. Látszik itt is a kiállítóterem-
ben, hogy az erdőfelületeket szeretem 
és a konstruktív felületeket, az egy-
másra hatásokat.”

„Az utóbbi két év elég intenzív volt, 
az „alvó vulkán” működésbe lépett, 
újra előjött a festés, az alkotás irán-
ti vágy.”



A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár programjai

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 18. (vasárnap) 16.00 óra
A 25 éves Derkovits Majorette Csoport ünnepi műsora
Térítésmentes belépőjegy igényelhető a művelődési központ 
jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ színházterme
November 3. (vasárnap) 18.00 óra
DE-PÓ derkovitspódium
„Cserháti-est” 
Fehér Adrienn és Neumann Balázs műsora
A belépőjegy ára egységesen: 1000 Ft
Jegyek korlátozott számban, október 15-étől kaphatók a mű-
velődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
Derkó MiniGaléria
Kálmán Béla színházi fényképei
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet fotókiállí-
tása
Látogatható: november 21-ig
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Kormos Dénes „Látvány és gondolat” című festménykiállí-
tása
Tárlatvezetés: október 15. és 20. 17.00-18 óra
Látogatható: október 30-ig.
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Október 19. (hétfő) 17.00 óra
CSILLAGLESEN
Hány bolygó van a Naprendszerben?
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása
Látogatható: november 10-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Október 15. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Október 17. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 20. (kedd) 17.00 óra
„INKÁBB KÖNYVET” KÖNYVKLUB  FELNŐTTEK-
NEK
Vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

A Tisza TV műsora 
Október 15., csütörtök

9:00 HétHatár: Választási eredmények - Járványügyi tájé-
koztató - Fűtésszezon - Újraindul az ÖCSI - Könyves szom-
bat - Katolikus búcsú - Virágzabálók - Színházi fotókiállítás 

- Sport 
9:15 Hétről-Hétre: Választottunk - Koronavírus testközelből - 

Ifjú sakktehetség - Kormos Dénes kiállítás - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)  

18:00  Phoenix KK - Ceglédi KE bajnoki kosárlabda mérkő-
zés közvetítése felvételről 

Október19., hétfő
18:00 Sporthétfő: TFCT- Sényő Carnifex FC bajnoki labdarú-

gó mérkőzés közvetítése felvételről
Október 21. szerda

18:00 Héthatár: Koronavírus hírek - Szennyvízvizsgála-
ti eredmények - Influenzaoltás - Végleges választási eredmé-

nyek - Foci - Kézilabda
18:15 Hétről-Hétre: Katonatoborzó - Mazsorett jubileum - 

Művészeti toborzó
Október 22., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése 

Létszámkorlátozás
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus-jár-
vány elleni védekezés jegyében a zárt térben tartandó progra-
moknál a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár lét-
számkorlátozást vezet be.
Az aktuális létszámkorlátról a programhoz kapcsolódó nyom-
tatott és elektronikus felületeken tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Együnk minél több virágot!
Először furcsának találtam a Virág-
zabálók estéjének gondolatát. Nekem, 
ha azt mondják virág, akkor a tuli-
pánra gondolok vagy az orgonára. Az 
meg, hogy ezeket megegyem, eszembe 
se jutott. Eddig. Pedig ezek a virágok 
nem csak a kertünk díszei lehetnek, ha-
nem a tányérunkéi is, mint ahogy meg-
tudtam Halmos Mónika fitoterapeuta 
előadásán, ahol nem csak hallhatunk 
az ehető virágokról, hanem kaptunk 
néhány virágos receptötletet is, és meg 
is kóstolhattuk a gasztronómiai külön-
legességeket. 

Hogy miért is együk meg a kertünkben 
nyíló színes virágokat? És melyiket le-
het megenni? Kérdéseimre Halmos Mó-
nika a Virágzabálók estéjének előadója 
válaszolt. 
- Két dolog miatt szoktam javasolni, hogy 
építsük be az étrendünkbe a virágokat. Az 
egyik, mert természetes, a másik, mert 
egészséges. Rengeteg vitamin van ezek-
ben a törékeny növényekben. Viszont 
mindig felhívom a figyelmet arra, hogy 
nem mindegy, hogy melyiket és hogy 
honnan szerezzük be, amiket megeszünk. 
Mindig nézzünk utána, hogy ehető-e az a 
virág, amit leszedtünk és soha ne forgal-
mas út széléről, vasúti sín mellől szerez-
zük be a virágokat. Keressünk egy csen-
des, elhagyatott területet, de az a legjobb, 
ha otthon, a kis kertünkben termesztjük. 
- Merünk virágokat enni?
- Nem igazán. Érdekes dolog ez, mert  
az éttermekben általában díszítő elem-
ként kerül a tányérra és ezt nagyon so-
kan nem merik megenni, kicsit félnek tő-

le, pedig ha a tányéron ott van egy virág, 
akkor az nagy biztonsággal megehető. 
Viszont azt is megfigyeltem, hogy egy-
re többen vannak, akik felfedezik a virá-
gokban rejlő különlegességeket és vissza-
nyúlnak a régi hagyományokhoz. Például 
itt van a bodza, amiből nagyon sokan ké-
szítenek üdítőitalt, palacsintába sütik, az-
tán az akác, aminek szintén nagy hagyo-
mánya van. De mondhatnám a népsze-
rű levendulát, a hársfa virágát, a rózsát. 
Különbözőek a virágok, vannak olyanok, 
amik díszítőértékük miatt különösen érté-
kesek, vannak amelyeket fűszerként lehet 
felhasználni.
- Napjaink divatja a virágevés vagy rég-
ről örököltük? 
- Ókori leírásokban is lehet találkozni az-
zal, hogy például a rózsát, az ibolyát fo-
gyasztották többféleképpen, de leginkább 
édességekben. A 18.-19. századból van-
nak írásos emlékeink arról, hogy nagyon 
sok virág került a konyhára. Ebben az 
időszakban két ágat lehetett tulajdonkép-
pen elkülöníteni, az egyik az arisztokrati-
kus különleges csemegék, a másik pedig 
a paraszti konyhából a különböző zöldsé-
gek társnövényei, és a mellette lévő virá-
gok hogyan kerültek be az étkezésbe. Na-
gyon érdekes például, hogy a szegények 
eledele volt a százszorszépből készült fő-
zelék, hiszen szinte bárhol előbújik és áp-

rilistól novemberig megtalálható a fűben.  
- Mit ajánl, mivel kezdjük a virágevést? 
- Nagyon finom a kandírozott rózsa-
szirom, azaz a szirmokat cukoroldatba 
mártjuk, azok megszáradnak, kiváló cse-
mege. A kandírozást egyébként a virág-
szirmok tartósítására használják, ami-
nek nagyon régi hagyománya van. Példá-
ul a kandírozott ibolya Erzsébet királyné-
nak, Sissinek volt az egyik nagy kedven-
ce. Az őszi időszaknak egyik nagy ked-
vence a sarkantyúka, nagyon jó salátan-
övény. A levelét és a virágát is fel lehet 
használni. Ezzel talán a férfiakat is rá le-
het venni a virágevésre, mert egy kicsit 
csípős, tormára emlékeztető az íze. Illet-
ve, ha már ősz, akkor krizantém. Ezt a vi-
rágot nagyon jól ismerjük, hiszen ilyen-
kor többnyire a temetőket díszítik. holott 
nagyon különlegesek is vannak köztük, 
amelyekből akár teát készíthetünk, akár 
salátaként fogyaszthatjuk a levelével, a 
virágával együtt. 
- Amikor ide jöttem, még azt gondol-
tam, hogy a virágokat többnyire díszítés-
re vagy tea- és szörpkészítésre lehet hasz-
nálni, de már látom, hogy a lehetőségek 
száma határtalan.
- Ez így igaz. Ha kicsit jobban utánané-
zünk, akkor láthatjuk, hogy van, amelyik 
salátába való, valamelyik kisüthető, vala-
melyik fűszerként használható. A nagyob-
bakat, mint mondjuk a tök virágát meg is 
tölthetünk, panírozhatjuk, ránthatjuk.
 - Természetesen a virágzabálók estje nem 
múlhat el kóstolás nélkül. Milyen különle-
gességek készültek?
- Csalános palacsintát sütöttem, amit kö-
römvirágos krumplikrémmel töltöttem 
meg, aztán hoztam rózsamarcipánt rózsa-
szirmokkal. A tálcán fűszervajas szendvi-
csek sorakoznak, amiket apró árvácskák 
díszítenek. A kis pohárkákban csilis róz-
sában pácolt sült almakockák vannak, il-
letve levendulás almapüré rózsazselével 
és begóniával. A begóniáról tudni kell, 
hogy ilyenkor igen savanyú, úgyhogy ne 
lepődjünk meg, ha egy intenzív citromos 
ízhez hasonlót fogunk érezni.  

ema
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Gasztronómiai különlegességek: csalános palacsinta, rózsamarcipán és fűszer-
vajas szendvicsek árvácskával.

Nem csak látványosak, de finomak is voltak a virágokból készült ételek.

Halmos Mónika: A dália szirmait salá-
tába is tehetjük, de palacsinta tésztá-
ba mártva olajban is kisüthetjük.

Egy tál virág, és mind ehető. 

„A kandírozott ibolya Erzsé-
bet királynénak, Sissinek volt az 
egyik nagy kedvence.”

Halmos Mónika



Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein tör-
ténő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
2020. szeptember 16 - október 15. között zajlanak a város terü-
letén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Ti-
szaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsa-
torna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop 
Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. 
forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. szeptember 16-án reggel kezdődtek el, a 
város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó ke-
zelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgá-
lata 2020. október 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére szociális di-
agnózist készítő esetmenedzser munka-
kör betöltésére, a Család- és Gyermekjó-
léti Központba.
Feladatai: 
- szociális diagnózis felvételét is végző 
esetmenedzser
- bővebben: 15/1998. NM rendelet, 1993. 
évi III. törvény
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és 
gyermekjóléti központ – szociális diag-
nózist készítő esetmenedzserre vonatko-
zó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások,
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés 
mentes erkölcsi bizonyítvány a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény alap-
ján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a fel-
sorolt törvényeknél nem található, hanem 
a kérőlapon felsorolt törvényektől elté-
rő, más törvénynek való megfelelés iga-
zolását kell kérni, így a fehér, üres sávba 
kell beírni a következőt: 10/A. a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.ti-
szaujvaros.hu - hasznos információk/állá-
sajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 2402-3/2020., vala-
mint a munkakör megnevezését: szociális 
diagnózist készítő esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2020. október 26.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. október 30.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-ös telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat keres 
- lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ké-
szenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros te-
rületére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhí-
vása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen belü-
li megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma meg-
oldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem 

előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat 
szükséges. 
Juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. október 26-ig lehet személyesen a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdeklődni a 
49/548-190-es telefonszámon.

Poropatich Péter
intézményvezető

Tiszteletdíjas gondozó munkatárs

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácso-
nyi ünnepeket megelőzően egyszeri év 
végi támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult személyek, akik 
a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerű-
en jelenleg is lakóhelyükön élnek, vala-
mint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév 

október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik keresőtevékenységet foly-
tatnak. 
Egyszeri év végi támogatás annak a fenti-
ekben meghatározott személynek állapít-
ható meg, akinek a családjában az egy fő-
re jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 460%-át (131.100 Ft), 

egyedül élők vagy egyedülállók esetén az 
560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén 
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda) 
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán, valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 27. §-a alapján eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri 
támogatásban részesülhetnek azok a szo-
ciálisan rászorult kiskorú gyermeket ne-
velő személyek, akik a kérelem benyújtá-

sát megelőzően legalább egy év folyama-
tos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkez-
nek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhe-
lyükön élnek, és családjukban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 450%-át (128.250 Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 22.000 Ft, két 
kiskorú gyermeket nevelő család esetén 
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 44.000 Ft. 

A kérelem benyújtásának határideje: 
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri év végi támogatás

Gyermekes családok év végi támogatása

Szociális esetmenedzser munkakör
Név

A visszatérí-
tendő támo-
gatás össze-
ge E Ft 

A vissza nem 
térítendő tá-
mogatás ösz-
szege E Ft

Vásárolt ingatlan címe

Fülöp Zsanett 400 400
Tiszaújváros, 
Liszt F. u. 1. 

Fsz. 5.

Áfra Tamás 600 600
Tiszaújváros, 
Örösi út 12.

 4/1.

Molnár István 600 600
Tiszaújváros, 
Rózsa út 18. 

4/1.

Farkas Sándor 600 600 Tiszaújváros, 
Zrínyi út 6.

Ládi Viktória 600 600
Tiszaújváros, 

Lorántffy Zs. u. 
13. 2/2.

Fóti Ildikó 750 700
Tiszaújváros, 

Bethlen G. út 1. 
4/2.

Maradvány 
összesen 16 100 15 500

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszak-
ban (2020. augusztus 1. - 2020. szeptember 30.) az alábbi kérel-
mezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

  Dr. Fülöp György
polgármester

8. � Közlemények 2020. október 15.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
 ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújt-
hatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév 
első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését köve-
tően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötele-
ző mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvá-

rosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kö-
telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási ha-
táridő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2020. november 5. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, va-
lamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb 
dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujva-
ros.hu weboldalon. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Közterületi 
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet. A 49/540-508-as 
„Közterületi SOS” hívószámra beér-

kező hívásokat, amennyiben a diszpé-
cser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma 

hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 

illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

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

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, 1 havi munkaidőkeretben az Ezüsthíd Gondozóházba, 
határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazo-
lás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
•  Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek taka-
rítása.

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,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005-03 /2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 10. 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 10. 26.
Az állás betölthető: 2020. 10. 27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 
Stefánné Andrea 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
mb.igazgató

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. szeptember-október

Október Helye Ideje Kinek a részére

19. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.45-12.15 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

20. kedd Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 15.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

21. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy Ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező

22. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 16.30 Minden étkező

27. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! Maszk használata javasolt!

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

Mecénás 
ösztöndíjpályázat

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pá-
lyázatot hirdet a 2020/2021-es tanév I. félévére A TISZA-
ÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ 
FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁ-
NAK TÁMOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-
es tanév I. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályá-
zati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy ál-
lamilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illet-
ve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2019/2020-as tan-
év II. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a 
felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat 
tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely 
több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görge-
tett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2020. november 16. (hétfő)

Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó vagy
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es iroda,
elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu 
(A koronavírus járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk haszná-
lata kötelező!)

Kötelezően, zárt borítékban beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.
mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujva-
ros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2019/2020-as tanév II. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt,
• a 2020/2021-es tanév I. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.
      a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Tisztelt Fogyasztóink! Az októberi számla mellett küldött hír-
levelünkben arról tájékoztattuk Önöket, hogy 2020. október 
16. és október 26. között személyesen olvassuk le a meleg-
víz-mérőórák állását.

A hirtelen megváltozott járványhelyzet miatt Társaságunk úgy 
döntött, hogy az Önök és munkatársaink védelmében elha-
lasztjuk a melegvíz-mérőórák személyes leolvasását. 

NAGYON FONTOS!

Kérünk mindenkit, hogy az alábbi elérhetőségeken minden-
képpen jelentse be a melegvíz-mérőóra állását, mivel ennek 
hiányában a számlázó rendszer a legutóbbi leolvasás adatai-
ból számolja ki a lakás átalányfogyasztását, és ez alapján állít-
ja ki a számlát.
Röviden ez azt jelenti, hogy leolvasás hiányában továbbra is 
a tavalyi fogyasztás alapján számítjuk ki az átalánydíjat, és ha 

idén többet fogyasztottak, például a tavaszi lakhelyelhagyá-
si korlátozások miatt, az a többletfogyasztás később egy na-
gyobb összegű számlán fog megjelenni, ami kellemetlen meg-
lepetést okozhat.

Ezért kérjük Önöket, hogy mindenképpen jelentsék be az óra-
állást:

- Hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfogadási időben): 
06-49-544-323
- E-mailen: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy bejelentéskor törekedjenek a 
pontos adatok - a vízóra gyári számának és állásának együttes 
- megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő szám-
lakiállítást.

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!
TiszaSzolg 2004 Kft.

Hulladékgyűjtők 
cseréje

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a családi házas övezetekben 2020. 
október 16. napjától megkezdjük a kommunális hulladék-
gyűjtő edények cseréjét házhoz menő rendszerben.

A kiszállítás tervezett ideje:
2020. október 16. napján (pénteken):
• Tisza-part városrészben: 8:00 órától előreláthatólag 10:00 
óráig,
• Szederkény városrészben: 10:15 órától 18:00 óráig,
• Kertváros városrészben: 15:00 órától 18:00 óráig.

2020. október 17. napján (szombaton):
• Kertváros városrészben: 8:00 órától 16:00 óráig.

2020. október 19. napján (hétfőn):
• Szederkény városrészben: 8:00 órától előreláthatólag 18:00 
óráig,
• Kertváros városrészben: 15:00 órától előreláthatólag 18:00 
óráig.

A kommunális hulladékgyűjtő edények pótosztása 2020. ok-
tóber 20-án (kedden) 8-18 óra között lesz.
Kérjük, hogy a vírushelyzetre tekintettel maszkot és  - az 
edényzet átvételét elismerő dokumentumok aláírásához - sa-
ját tollat szíveskedjenek használni!
Javasoljuk, hogy a régi hulladékgyűjtő edényeket tartsák 
meg, mivel a zöldhulladék zsákos gyűjtésének jövőbeni meg-
szűnése esetén ismételten használhatják! Ennek bevezetésé-
ről a későbbiekben adunk tájékoztatást!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A melegvíz-mérőórák olvasása elmarad
2020. október 15. Közlemények � 9.



Ügyfélszolgálati 
intézkedések

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáiban a dolgozók 
megfertőződési kockázatának minimalizálása érdekében az 
alábbi kötelezően betartandó intézkedéseket vezettük be:
- A járványügyi készültségi időszak alatt az ügyfélszolgálat-
ra történő belépés során az ügyfél köteles a szájat és az orrot 
eltakaró eszközt viselni. 
- Az ügyfélszolgálati térbe történő belépés előtt kötelező az 
irodában kihelyezett érintésmentes bőrfertőtlenítő készülék 
használata.
- Az ügyfélszolgálati irodában az ott dolgozón kívül
 legfeljebb 1 fő tartózkodhat.
- Amennyiben az ügyfél ezen előírásoknak az ügyintézők
 felszólítására sem tesz eleget, az ügyintézők megtagadják a 
kiszolgálást.

BMH Nonprofit Kft.

Kedvezményes belépőjegy
 nyugdíjasoknak

Kedves Tiszaújvárosi Nyugdíjasok!
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 2020. november 1-jé-
től kedvezményes, 600 forintos délelőtti belépőjegyet vezet 
be Önök számára.
A szolgáltatás hétfőtől péntekig 9:00 és 12:00 óra között ve-
hető igénybe, melyhez belépéskor tiszaújvárosi lakcímkár-
tya és nyugdíjas igazolvány felmutatása szükséges. Szeretet-
tel várjuk Önöket!

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem 
változik az október 23-ai ünnepnap alkalmával. A hulladékot 
változatlanul a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás 
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálati irodáink 2020. október 23-án zárva tartanak. 
A tiszaújvárosi hulladékudvar 2020. október 23-án és 24-én 
zárva tart.

A nyitvatartási rendről bővebb tájékoztatás 
a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el. 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

BMH Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi 
Krónikában  is 

megjelenik 
lakossági apróhirde-

tése,  
amennyiben azt  a 

Tisza TV 
Képújságában  lega-

lább 5 napra 
(2500 Ft)  legkésőbb 

kedden 12 óráig 
feladja.

10. � Hirdetés 2020. október 15.

A tiszaújvárosi Zöld Kroki Sörözőbe 1-2 éves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező pultost keresünk 8 órás munkaidőbe. 
Az önéletrajzokat a sörözőbe várjuk. 



Nemes bosszú a sportszerűtlenségért
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III 
Keleti csoportjának 13. fordulójában 
a BVSC-Zugló otthonában lépett pá-
lyára a Termálfürdő FC Tiszaújváros. 
A kék-sárgák mindössze 13 játékos-
sal utaztak el a fővárosba, ám egy ko-
rai góllal a nehézségek ellenére is győz-
ni tudtak.

Nem a legjobb előjelekkel készült a talál-
kozóra Gerliczki Máté együttese. A Tisza-
újvárosból Csoszánszki és Gelsi eltiltás, 
Vitelki, Vámos, Bussy, Burics, Németh, 
Csernák, Kundrák, és Kristófi sérülés, il-
letve betegség miatt hiányzott. A kék-sár-
gák így 13 játékossal utaztak el a főváros-
ba, ugyanis a BVSC az újvárosiak kérése 
ellenére sem volt hajlandó hozzájárulni a 
mérkőzés elhalasztásához.  Az elmúlt for-
duló sikertelensége is ott motoszkálhatott 
a fejekben, hiszen a Mezőkövesd II ép-
pen a Tiszaújváros ellen aratta első sike-
rét ebben a szezonban. Ám nem volt mit 
tenni, egy ilyen nehéz szituációban is ki 
kellett állni, küzdeni a 3 pont megszerzé-
séért. A kezdőcsapatban ezúttal Herceg 
Péter is szóhoz jutott, de nem Tóth Csa-
ba helyén a kapuban, hanem kényszerből 
mezőnyjátékosként. A találkozó azonban 
nem a házigazdák szája íze szerint kez-
dődött, mert némi meglepetésre a vendé-
gek szereztek vezetést. A 8. percben Tóth 
S. végzett el jobb oldalról egy szabadrú-
gást, a középre ívelt labdára Pap érkezett, 
aki 5 méterről látványosan fejelt Horváth 
G. kapujába 0-1.  A váratlan tiszaújvárosi 
vezetésre nem tudott igazán jól reagálni a 
BVSC, veszélyes helyzete sem volt házi-
gazdáknak. A borsodiak igyekezték meg-
tartani a labdát és őrizni előnyüket.
A második játékrész elején már aktívabb 
volt Gabala Krisztián együttese. A ven-
déglátók azonban csak kapufáig, és né-
hány fejesig jutottak, ám az egyenlítés 
nem jött össze. Ahogy fogyott az idő, úgy 
lett egyre feszültebb a hazaiak játéka, és a 
görcsösség nem is hozta meg számukra a 
várt eredményt. Erőlködtek Bartosék, de 
az egyenlítő találat nem jött össze. Ger-
liczki Máté csapata óriási bravúrral így 
elhozta a 3 pontot a Szőnyi útról. A Tisza-
újváros 20 pontjával feljött a 6. helyre, és 
legközelebb október 18-án, vasárnap dél-
után fél háromtól a tabellán közvetlenül 
előtte álló Sényőt látja vendégül.

BVSC-Zugló - Tiszaújváros 
0-1 (0-1)

Budapest, 150 néző. V.: Gál.
BVSC-Zugló: Horváth G. – Balogh B., 
Tóth K., Murai, Kelemen, Pintér (Hrep-
ka), Schrammel, Simon, Bartos, Balogh 
M., Fisli. Edző: Gabala Krisztián.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 

– Vincze, Kulcsár, Pap, Herceg (Kolom-
pár), Tóth S., Benke, Lőrincz, Horváth, 
Tóth M., Bene. Edző: Gerliczki Máté.
Gabala Krisztián nem nyilatkozott.
Gerliczki Máté: Nincsenek szavak erre a 
sikerre, hiszen a ma pályára lépő játéko-
sok, stábtagok mindent megtettek a győ-
zelemért. Sajnos a BVSC sportszerűtlen 
hozzáállására sem tudok mit mondani, de 
ez legyen az ő problémájuk. Herceg Peti 
kapusként ezen a meccsen centerben vé-
gig nagyon nagyot játszott, le a kalappal 
a teljesítménye előtt. Azt kell mondjam a 
találkozó tapasztalatai alapján, hogy fan-
tasztikus játékosaink vannak, minden-
ki hozzátette azt a pluszt, ami a sikerhez 
kellett. A betegeknek és a sérülteknek mi-
előbbi gyógyulást kívánok!

A 13. forduló további eredményei:
SBTC - Kisvárda II. 0-1

Tiszafüred - Cegléd 3-0
Balassagyarmat - Tiszakécske 0-1

Hatvan - Gyöngyös 4-0
Tállya - Jászberény 0-1
Putnok - DVTK II. 1-4
Sényő - DVSC II. 2-1

Mezőkövesd - Sajóbábony 
Eger - Füzesgyarmat 

Következik a 14. forduló
2020. október 18., vasárnap 14:30

Balassagyarmat - Eger
Tiszakécske - Tiszafüred

Cegléd - SBTC 
Kisvárda II. - Mezőkövesd

Sajóbábony - Zugló
Tiszaújváros - Sényő
DVSC II. - Putnok 
DVTK II. - Tállya

Jászberény - Hatvan 
Gyöngyös - Füzesgyarmat 

Az NB III Keleti csoport állása
1. Tiszakécske  13 11 1 1 38-7 34
2. Jászberény   13 10 2 1 36-13 32
3. Eger   12 7 3 2 24-6 24
4. Tiszafüred  13 7 2 4 27-22 23
5. Sényő   13 6 2 5 26-18 20
6. Tiszaújváros  13 6 2 5 18-16 20
7. Füzesgyarmat  10 6 1 3 18-11 19
8. Zugló   11 5 4 2 23-14 19
9. Kisvárda II.  13 4 5 4 18-22 17
10. Balassagyarmat  13 4 4 5 13-19 16
11. DVSC II.  12 4 3 5 21-21 15
12. Putnok  12 4 3 5 18-22 15
13. SBTC  13 4 3 6 19-26 15
14. Hatvan   13 4 2 7 17-27 14
15. Tállya  13 3 5 5 13-16 14
16. Cegléd  13 4 1 8 11-20 13
17. DVTK II.  13 3 4 6 23-23 13
18. Sajóbábony  12 3 2 7 15-31 11
19. Gyöngyös  13 3 2 8 16-34 11
20. Mezőkövesd II. 12 1 1 10 9-35 4

Ádáz küzdelem Békésen
KOSÁRLABDA. A bajnokság második 
fordulójában a Békési SzSK otthoná-
ba látogatott el a Phoenix gárdája. Ne-
héz mérkőzésre lehetett számítani, de - 
ahogy azt a mérkőzés menete is meg-
mutatta - nem számított esélytelennek 
csapatunk. A pontgazdag, kemény küz-
delmet hozó találkozón három negye-
den keresztül kiegyenlített párharcot 
vívtunk, ám a záró etap egyáltalán nem 
úgy alakult, ahogy mi szerettük volna.

Békési SzSK - Phoenix KK
 112-95 (28-29, 27-23, 25-29, 32-14) 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kovács Martin (6/3), Drahos Gábor 
(32/3), Molnár Bence (5/3), Jake Martin 
(16/9), Lajsz Gergely (15). Csere: Pösté-
nyi Zoltán (6), Taskó István (8/6), Sza-
bó Norbert (2), Orliczki Bence (-), Szila-
si Bence (-), Kovács Zoltán (5/3). Vezető-
edző: Szendrey Zsombor.
Fej-fej mellett haladt a két csapat mint-
egy öt percen keresztül az első negyed-

ben, amikor a Phoenix ritmust váltott, és 
gyors ütemben kilenc egységnyire növel-
te előnyét a házigazdákkal szemben. A 
meghatározó vezetést nem sikerült kihar-
colni, a Békés még az etap vége előtt ma-
gára talált, és fel is zárkózott.
A második negyedet a folyamatos hely-
cserék jellemezték, az ellenfelek nem ta-
lálták egymás gyenge pontját. A félidőt 
végül a hazaiak zárták jobb eredménnyel, 
de a mindössze hárompontos előny nem 
lehetett számukra sem megnyugtató (55-
52).
A pihenő határozottan a Békés megyei-
eknek hozott vissza több energiát, hiszen 
meg tudták őrizni a vezetést, sőt a játék-
rész közepére minden addiginál komo-
lyabb előnyt kosaraztak össze: az ötödik 
percben már 75-65-ös állást mutatott az 
eredményjelző. A Phoenix azonban meg 
tudott újulni, és szívós támadójátékkal ki-
egyenlített, majd a vezetést is átvette a 
hajrában (80-81).
A záró negyed elején gyorsan visszavet-
te a Békés az előnyt (83-81), a tiszaúj-

városi fiúk ugyanakkor rettenetes dobó-
formába kerültek. A próbálkozások elle-
nére egészen az ötödik percig nem érke-
zett válasz a hazai kosarakra, ekkor azon-
ban már tizennégy pontos hátrányból fa-
ragtunk le hármat (95-84). Ezután ismét 
sültek a tiszaújvárosi kosarak, de a Békés 
lendületét nem sikerült megtörni. A hát-
rányból kemény küzdelemben sokat lefa-
ragtunk, de az egyre feszültebb hangulat-
ban hárman is kipontozódtak csapatunk-
ból. A vereség végül nem lett súlyos, de 
az első három negyed képe alapján fájó 
tudomásul venni.
Drahos Gábor igazi vezéregyéniség-
ként küzdötte végig a találkozót, harcos-
ságát látványos tripla-dupla jelzi: 32/3 
pont, 10 lepattanó, 1 szerzett labda, 7 asz-
sziszt, 11 kiharcolt fault. Erős játékot mu-
tatott Lajsz Gergely is (15 pont, 8 lepatta-
nó, 1 szerzett labda, 3 assziszt, 3 kiharcolt 
fault), és Jake Martintól sem maradtak el 
a pontok (16/9 pont, 4 lepattanó, 1 szer-
zett labda, 3 assziszt, 2 kiharcolt fault).

A Sportcentrum eseményei
Október 17. (szombat)

Labdarúgás
FC Tiszaújváros-Tállya KSE
09.30 U17  bajnoki mérkőzés  Füves pálya
11.30 U19  bajnoki mérkőzés  Füves pálya
Kézilabda
18.00 TSC- Acélváros férfi kézilabda bajnoki mérkőzés  
     Játékcsarnok

Október 18. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére  
     Füves pálya
14.30 FC Tiszaújváros- Sényő-Carnifex FC
felnőtt bajnoki mérkőzés   Centerpálya

Tarolás
és defekt

DUATLON. Külföldön kevesebb, itthon viszont annál na-
gyobb sikerrel szerepeltek az elmúlt hétvégén a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub (TTK) sportolói. A balatonboglári duat-
lon országos bajnokságon taroltak a Tisza-partiak, míg Leh-
mann Bencét egy defekt fosztotta meg attól, hogy előkelőbb 
helyen zárjon az olaszországi elit világkupán.

  A Balatonbogláron megrendezett Duatlon Országos Magyar 
Bajnokságon a Tiszaújvárosi TK 26 versenyzővel képviseltet-
te magát. A legkisebbeknél Gál Bíborka hozott egy top 10-es 
eredményt, majd az újonc 2-ben Bán Petra az ezüstéremig fu-
tott. Ugyanebben a kategóriában a Bán-Hajdu-Gál alkotta csa-
pat aranyérmet nyert. A gyermek korcsoportos lányoknál Filep 
Zóra végzett a legjobb 10-ben. Az ifjúságiak versenyében Vágá-
si Zoltán bátor kerékpáros szökés után lett magyar bajnok, a lá-
nyok között Berencsi Lili 9.-ként zárt. A junioroknál Sinkó-Uri-
be Ábel ezüstérmet szerzett, Bóna Kinga pedig a junior bajno-
ki cím mellett az abszolút győzelmet is megszerezte. A férfi ver-
seny abszolút legjobbja Sinkó-Uribe Aurél volt, ami a felnőttek-
nél magyar bajnoki aranyat is hozott neki.
A mix-váltók csatájában a Bóna Kinga, Vágási Zoltán, Beren-
csi Lili, Sinkó-Uribe Ábel alkotta UP2-es (juniorok+ifjúságiak 
együtt) váltó bajnoki aranyat gyűjtött, míg abszolútban a máso-
dik leggyorsabbnak bizonyultak. A serdülő váltó az ötödik he-
lyig robogott Bán Lilla, Hajdu Máté, Hajdu Panna és Kiss Mar-
cell közreműködésével. A gyermek csapat éppen hogy lemaradt 
a dobogóról, és lett negyedik Filep Zóra, Varga Martin, Bartók 
Hanna, Varga Richárd munkájának köszönhetően. A legkiseb-
bek pontszerző, hatodik helyen zártak az újoncok versenyében. 
A váltót Bán Petra, Izsák Csaba, Hajdu Gréta, Németh Bence al-
kotta.
Lehmann Bence az olaszországi Arzachena városában megren-
dezett ITU Triatlon Világkupán állt rajthoz. Bence egy meg-
szokottan jó úszás után az élbolyban kerékpározott, egészen az 
utolsó körig, amikor defektet kapott. A gyakorlatilag levegőtlen 
kerékkel „beegyensúlyozott” a depóig, hogy befejezhesse a ver-
senyt, de így sajnos csak az 51. helyet tudta megszerezni.

2020. október 15. Sport � 11.

Pap látványos fejessel vette be a Zugló kapuját. 

Bóna Kinga az élen, aki három aranyat gyűjtött be. 

Lehmann és az a fránya defektes kerékpár. 



12. � Kultúra 2020. október 15.
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