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Csaknem nyolc tonna 
hulladék

Az Ecomissio Kft.-nél történt tűzeset és a koronavírus-járvány 
együttes hatására az I. és a II. negyedévben elmaradt a szoká-
sos veszélyeshulladék-begyűjtési akció. Október elején azonban 
megtartották, s csaknem 8 tonnányi hulladék gyűlt össze. 
Egészen pontosan 7790 kg veszélyes hulladékot vittek október 
5-7 között a négy gyűjtőpontra. Ez nem kiemelkedő mennyiség, 
ám ha figyelembe vesszük, hogy három hulladékfajtát - fény-
cső, elem és akkumulátor, autógumi - ezúttal nem lehetett lead-
ni a gyűjtőpontokon, nem is rossz a „termés”, hiszen autógumi-
ból átlagosan 1-1,5 tonna a negyedéves begyűjtés. 
A leadott hulladék fele (3970 kg) elektronikai berendezés volt, 
és - vélhetően a nyári lakásfelújítások miatt is - festékekből, il-
letve göngyölegeikből 2470 kg gyűlt össze. A képzeletbeli „hul-
ladékdobogó” harmadik helyét 660 kg-mal a háztartási olaj, zsír 
szerezte meg. 
A további sorrend: fáradt motorolaj (380 kg), háztartási vegy-
szerek (260 kg), növényvédő szerek (30 kg), kozmetikumok (20 
kg). 

Vasárnap óraátállítás
Október 25-én kezdődik a téli időszámítás, vasárnap hajnal-
ban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. Most te-
hát nyerünk egy órát, tavasszal pedig „elveszítjük” ezt. A téli 
időszámítás 2021. március 28-ig tart. 

Ma már az élvonalban vannak

Áradás után apadás
Az eső hozta áradás után lassan levo-
nulóban vannak Borsod megye folyói.  
A múlt héten mezőgazdasági területe-
ket, utakat öntöttek el a folyók, telepü-
léseket zárt körbe a Sajó és a Hernád. 

Hétvége óta nem jár sem a girincsi, sem 
a körömi komp. Az áradás miatt vasárnap 
hajnalban lezárták a Kesznyéten felé ve-
zető utat. Az esőzések abbamaradtak, a 
vízállás folyamatosan csökken, az apadás 
mindenhol elkezdődött. Október 19-én 
reggel 5 órakor tetőzött a Sajó 406 cm-es 
vízállással Kesznyéten térségében. Más-
nap este 18 óráig 20 cm-t apadt a vízszint. 
Az út mélyebb részein még 30-50 cm-es 

a víz. Az útzár továbbra is érvényben van. 
- A Sajó áradása miatt vasárnap a délelőt-
ti órákban megkezdtük az árvízi működ-
tetést Tiszaújváros területén, ami annyit 
takar, hogy eddig normál esetben gravi-
tációs úton az eső, illetve a csapadékvíz 
elfolyt Tiszaújváros területéről, most vi-
szont az árvíz miatt szivattyús áteme-
léssel történik a csapadékvizek kiemelé-
se. Mivel most csapadékmentes időjárás 
van és számítunk arra, hogy ez így ma-
rad, így normál esetben a három meglévő 
szivattyúnkból egyet működtetünk csak. 
Ez is azért szükséges, mert csapadékvíz 
nincs ugyan a városban, de a Tiszaújváro-
si Gyógy- és Strandfürdő használt vize is 
a csapadékvíz-elvezető rendszerbe ömlik. 

Ez a nyáron is megtörtént, nyáron is volt 
árvizünk. Általában is elmondható, hogy 
mostanában szinte minden évben van ár-
vízi működtetésünk - tudtuk meg Nagy 
Gábortól, a TiszaSzolg 2004 Kft. műsza-
ki- és szolgáltatási vezetőjétől.Nem víznyelő, átfolyó. 
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Víz alatt a Kesznyétenbe vezető út. 

Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Derkovits Majorette Csoport. A jubileumi ünnepségről lapunk 5. oldalán olvashatnak. 

Sok a fáradt őz az ártéren, a bajba ju-
tott állatok a száraz területre húzódnak. 
A Tiszaújvárosi Vadásztársaság arra 
kéri a lakosságot, hogy a gátnál sza-
laggal lezárt területekre ne menjenek. 
Szabadon engedett kutyával különö-
sen ne, nem csak az őzek miatt, hanem 
azért se, mert még tart az ebzárlat, a ró-
kák immunizálása folyamatban van. 

Járványügyi 
aktualitások 

A hivatalos tájékoztatás szerint összesen 72 aktív tiszaúj-
városi koronavírusos esetet tartanak nyilván a hatóságok.

Az esetszámok emelkedése miatt a múlt hét közepén a gim-
názium 3 osztályában rendelt el digitális tanrendet a Járá-
si Hivatal Népegészségügyi Osztálya. A döntés értelmében 
a háromból két osztály hétfőn már visszatérhetett a normál 
munkarendhez.
A Prevenciós Bizottság minden héten ülésezik és újabb dön-
téseket hoz a járványügyi helyzet függvényében. Ezek egyi-
ke, hogy minden október 23-i rendezvényt lemondott a vá-
ros vezetése, továbbá, hogy határozatlan ideig elektronikus 
úton zajlanak a képviselői, polgármesteri, alpolgármesteri és 
jegyzői fogadóórák. A kérdéseiket a kepviselo@tujvaros.hu 
e-mail címre lehet elküldeni. A kialakult járványügyi hely-
zet miatt a Hamvas Béla Városi Könyvtár központi könyvtá-
ra határozatlan ideig részleges szolgáltatást indít, amely min-
den dokumentum kölcsönzésére kiterjed. A Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. munkatársai továbbra is rendszere-
sen fertőtlenítik városunk frekventált közterületeit.
- A 72 fő aki aktív fertőzött közül  jelenlegi ismereteink sze-
rint nem szorul senki kórházi ellátásra. Néhányan közülük 
tünetmentesek, néhányan azonban sajnos küszködnek a be-
tegség tipikus tüneteivel - nyilatkozta lapunknak Dr. Fülöp 
György polgármester. - Arra kérem a tiszaújvárosiakat, hogy 
ugyanúgy, mint eddig, működjünk együtt és tartsuk be a sza-
bályokat, mert ha betartjuk a szabályokat, akkor elkerülhető 
az, hogy nagyobb problémák legyenek. Ezt egyébként igazol-
ja a legutóbbi szennyvízvizsgálat is, ami elég világosan mu-
tatta, hogy jelenleg a koronavírus terjedése stagnál, ez azt je-
lenti, hogy megállt, és én azt szeretném, ha ez csökkenő ten-
denciát mutatna. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy tart-
suk be az együttélési és a távolságtartási szabályokat, és vi-
seljük a maszkot. 
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„Elbúcsúztam, de én is ott leszek,                           
mikor a szél muzsikál, a nap nevet.
Elbúcsúztam, de mindig marad
belőlem néhány szép pillanat.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,

amikor
Kiss Béláné Boros Mária

öt éve örökre itt hagyott bennünket.
Nyugodj békében!

A gyászoló család

Egy furgonos fotója segített a rendőröknek
Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább az a sofőr, aki egy helytelenül megválasz-
tott előzési manővert követően balesetet okozott Sajószögednél. 
A 35-ös számú főút 11. kilométerszelvényében, Sajószöged és Nagycsécs kö-
zött 2020. október 17-én 18 óra 15 perckor személyi sérüléssel járó közúti köz-
lekedési baleset történt, melyben két személyautó összeütközött és három sze-
mély megsérült.
A helyszínre érkező rendőröknek a balesetben érintett sofőrök elmondták, hogy 
egy harmadik autós szabálytalan előzési manővere miatt ütköztek össze. A bal-
esetet okozó sofőr azonban megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. 
Ekkor a helyszínen megjelent egy furgont vezető férfi, aki elmondta, hogy a 
kérdéses autós őt is hirtelen fékezésre kényszerítette. A járművet egy kereszte-
ződésben utolérte és mivel sem a sofőr, sem utasa jelzéseire nem reagált, így lefényképezte a rendszámot.
A rendszám birtokában a rendőrök hamar azonosították a balesetet okozó tiszavasvári házaspárt. A férjet segítségnyújtás elmu-
lasztása bűntett, míg utasát segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanú-
sítottként a nyomozók.                                                                                                                                                   police.hu

Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék időpontja: október 23. péntek 8.30,  október 24.  
szombat 18.00, október 25. vasárnap 11.00 ünnepeltek szent-
miséje,  október 27, 28. kedd, szerda, kivételesen nem lesz 
szentmise. Október 29., csütörtök és 30. péntek 18.00, október 
31. szombat 18.  szentmise, 19.00-tól ifi hittan, melyre szere-
tettel hívom és várom a 18. életévüket betöltött fiatalokat. No-
vember 1.vasárnap, Mindenszentek Ünnepe szentmise 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 8.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz 
(Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához. Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, utána elvégezzük az utre-
nyét is. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hét-
főn (Szent Demeter nagyvértanú ünnepe): 7.30 utrenye, 8.30 
Szent Liturgia. Kedden és szerdán 8.30 Szent Liturgia, 17.30 
paraklisz.

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros:
• 2020. október 25-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet.
Tiszaszederkény:
• 2020. október 25-én, 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 követheti a városi istentisztletet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Bűnhődhet a büntetőfékező
A megalapozott gyanú szerint egy 21 éves fiatalember Tiszaújvárosban egy 
közlekedési incidenst követően sofőrtársát fékezéssel kívánta megbüntetni, 
anyagi káruk keletkezett. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közúti veszé-
lyeztetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást 
egy helyi férfival szemben.
Egy férfi 2020. október 12-én 16 óra előtt egy tiszaújvárosi parkolóból indult 
el autójával, s ezzel kellemetlenséget okozott egy másik gépjármű vezetőjének. 
Az ingerült sofőr, ahogy tehette, a parkolóból elinduló autós mellé hajtott, rádu-
dált, majd bevágott elé és vészfékezett. Az eset során a két autó összeütközött és 
anyagi kár keletkezett, a balesetben személyi sérülés nem történt.
A rendőrök a büntetőfékező sofőrt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előál-
lították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 25-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
október 26-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Őzikét mentettek az árvízből 
Szabadidős rendőrtől kért segítséget egy helyi vadász Tiszaszederkénynél egy, az árvíz mi-
att bajba jutott állat megmentéséhez. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság baleseti helyszínelőjétől, Áfra Zsolt főtörzsőrmestertől 
2020. október 18-án 16 óra körül kért segítséget egy helyi vadász egy őz megmentéséhez.
A szabadnapos rendőr azonnal a bajba jutott állat segítségére sietett, amit a Tiszaszederkény 
melletti gátnál tekintett meg. Az őz szemmel láthatóan nagyon ki volt már fáradva, feltehe-
tően sokat hánykolódott az árral. Az állat a Sajóban, a parttól nem messze feküdt erőtlenül. 
A főtörzsőrmester a vadásszal megközelítette, majd a vízből a partra vitte a vadat, ahol ösz-
szekötötték lábait, majd plédbe tekerve autójukba tették és megszárították. Megmentői te-
repjárójukkal egy tiszaújvárosi fás, bokros területre szállították az állatot, ahol szabadon en-
gedték. Az őz némi unszolásra kezdett csak jótevőitől eltávolodni, és visszamenni a termé-
szetbe.
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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. 

2. � Sokféle 2020. október 22.

A temetői szertartások rendje

 és a temetői járatok menetrendje a 10. oldalon. 



Nem jogerős választókerületi végeredmény
Az október 11-én megállapított előzetes 
eredmény egyértelműen mutatta, hogy 
a tiszaújvárosi 9. sz. szavazókörben ké-
sőbb összeszámolandó voksok érdem-
ben már nem befolyásolhatják válasz-
tókerületünkben az időközi országgyű-
lési választás végkifejletét, dr. Koncz 
Zsófia, a FIDESZ-KDNP jelöltje nye-
ri el a parlamenti mandátumot. Így is 
történt, mindössze néhány tizedszáza-
léknyit változott a végeredmény.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6.sz., ti-
szaújvárosi székhelyű egyéni választó-
kerületében a tiszaújvárosi 9. számú sza-
vazókört jelölték ki az átjelentkezéssel és 
a külképviseleteken szavazók voksainak 
összeszámlálására. Ebben a szavazókör-
ben október 11-én a szavazatszámláló bi-
zottság nem bontott urnát, s nem számlál-
ta meg a helyben leadott 438 szavazatot. 

Ezt a feladatot október 16-án, pénteken 
végezték el, amikor a Nemzeti Választá-
si Irodától megérkeztek a választókerüle-
tünkben lakóhellyel rendelkező, de a kül-
képviseleteken voksolók szavazatai.
Előzetesen külképviseleti voksolóként 14 
választópolgár kérte névjegyzékbe vé-
telét választókerületünkből, és mindany-
nyian éltek is jogukkal. (Washingtonban, 
Koppenhágában, Hágában, Berlinben 1-1 
fő, Londonban 2 fő, Helsinkiben és Mün-
chenben 4-4 fő szavazott.)
A szavazatszámláló bizottság a helyben 
és a máshol szavazók szavazólapjait ösz-
szekeverve számlálta meg, s ennek alap-
ján rögzítette az eredményt. 
E szerint a 451 érvényes szavazatból Bíró 
Lászlóra, a közös ellenzéki jelöltre 338-
an (74,94%) szavaztak, dr. Koncz Zsófia 
(FIDESZ-KDNP) 103 (22,84%) voksot 
kapott, a két független jelölt, Tóth Ádám 
és Váradi Gábor 4-4 szavazatot (0,89-

0,89%) gyűjtött be, míg a Demokrata Párt 
színeiben induló Sóváriné Bukta Erika 
neve mellé ketten (0,44%) tették az X-et.
Előző heti közlésünkhöz képest érdem-
ben nem, részleteiben pedig alig változott 
a választókerületi eredmény. A győzelmet 
megszerző dr. Koncz Zsófia szavazati ará-
nya 50,51 százalékra csökkent ugyan, de 
így is több mint 4 százalékos maradt az 
előnye Bíró Lászlóval szemben, aki 46,27 
százalékot ért el. (A részletes választóke-
rületi eredményt lásd táblázatunkban.)

F.L.

Bár csak az év elején jellemző, hogy elter-
jed az influenza, ekkor számíthatunk a jár-
vány kialakulására és tetőzésére is, de már 
most megkezdődik a felkészülés. Beindult a 
járványfigyelő szolgálat és az oltóanyagok 
is megérkeztek a háziorvosokhoz. Az oltást 
már lehet kérni telefonon vagy e-mailben. 

- Mióta nyugdíjas vagyok, minden évben be-
oltatom magam. - mondta Káposzta Jánosné, 
aki férjével együtt éppen oltásra érkezett. - So-
kan az oltás ellen vannak, de nekem csak jó ta-
pasztalatom van. Mióta kérem az influenza el-
leni védőoltást, azóta egyik évben sem voltam 
beteg, de még csak meg se fáztam. Most a ko-
ronavírus miatt meg főleg úgy gondoltuk, hogy 
mindenképpen beadatjuk. 
A koronavírus miatt, idén mindenki ingyenesen 
juthat az oltóanyaghoz. Legalábbis a három év 
feletti gyerekek és a felnőttek. 
- Az eddigi gyakorlat az volt, hogy csak az kap-
hatta  ingyen az oltást, aki elmúlt 65 éves vagy 
valamilyen krónikus betegsége van - mondta 
Dr. Szurdoki Virág háziorvos. - Az idei szezon-
ban, tekintettel a covid-járványra mindenki-
nek ingyenesen jár. Itt azonban fel kell hívnom 
a figyelmet arra, hogy mi nem szabályozhat-
juk, hogy kinek adjuk az oltást. Akik jelentkez-
nek az oltásért, azok érkezési sorrendben kap-
ják meg. Nem tudjuk, hogy elég lesz-e a vak-
cina, bár az ÁNTSZ-től ígéretet kaptunk arra, 
hogy amennyiben többre van szükség, akkor 
igényelhetünk. Pontosan ezért, mert most az 
egészségesek is kérhetik az ingyenes vakcinát, 
kérjük a krónikus betegeket, hogy ne halasszák 
későbbi időpontra, hanem minél előbb oltassák 

be magukat. Az ő esetükben fokozottan kell fi-
gyelni arra, hogy egy influenzavírus vagy egy 
tüdőgyulladás hirtelen ronthat az állapotukon. 
Amennyiben van rá lehetőség, márpedig van, 
hogy lecsökkentsük ezeknek a veszélyét, akkor 
meg kell próbálni. Most még jobban ajánlott az 
oltás mint az előző években. Az influenza elle-
ni védőoltás nem aktív oltás, tehát megbeteged-
ni nem fogunk tőle, viszont azzal tisztában kell 
lennünk, ha az immunrendszerünk mással van 
elfoglalva, mondjuk egy koronavírussal küzd, 
akkor valószínű nem fog annyi ellenanyag kép-
ződni, ami elég lesz arra, hogy egy influenzaví-
rustól megvédjen. Azt azonban nem lehet meg-
mondani, hogy milyen státuszban van az illető 
a koronavírus szempontjából akkor, amikor az 
oltás védettsége kialakul.
Az influenzaoltást most érdemes beadni, mert 
egy hónap kell amíg a védettség teljesen kiala-
kul. Éppen ezért a gyerekek oltása is elindult. 
Az eredeti hírek szerint ők is ingyen kapják, 
mára azonban  ez némiképp módosult.  
- A három év alatti és a három év feletti gye-
rekekre más a szabály vonatkozik - nyilatkoz-
ta Dr. Gyimes Zsófia házi gyermekorvos. -  Há-
rom éves kor fölött a 3Fluart nevű védőoltást 
adhatjuk. Ez a vakcina valóban ingyenes és úgy 
néz ki, hogy kellő számban áll rendelkezésre. 

Három éves kor alatt ez még nem adható, ők 
Vaxigrip tetra nevezetű védőoltást kaphatnak. 
Ekörül van most egy kis kavarodás. Meghir-
dették, hogy most mindenki számára ingyenes 
lesz a védőoltás, de ez a Vaxigripre nem vonat-
kozik. Amikor a védőoltást próbáltam megren-
delni, akkor kiderült, hogy nagyon korlátozott 
számban áll rendelkezésre az ingyenes vakcina, 
ez azt jelenti, hogy járási szinten 15-20 darab 
jut. Borzasztóan kevés, főleg úgy, hogy ebből 
az oltóanyagból kettőt kell adni ennek a kor-
osztálynak. Tehát abszolút reménytelen, hogy 
aki kéri, az ingyen megkapja. Ebben az eset-
ben körülbelül 4000 forintos költségre szá-
míthatnak a szülők. Ugyanakkor szárnyra kel-
tek különböző hírek, hogy az sem biztos, hogy 
a gyógyszertárak is megkapják a kellő meny-
nyiséget. Erről azonban még nem tudunk pon-
tos adatot. Mindennek ellenére én azt javaslom 
mindenkinek, hogy oltással is védekezzen az 
influenza ellen, már csak azért is, mert ha van 
védőoltás az influenza ellen, akkor azzal él-
nünk kellene. Most különösen.
-A koronavírus miatt veszélyesebb lehet most 
az influenza?
- Az influenzavírusról tudnunk kell, hogy a lég-
úti nyálkahártyát teszi átjárhatóvá, ami veszé-
lyes, hiszen a légúti nyálkahártya védelmet je-
lent, ha ez megbomlik, az baj. Ezt úgy kell el-
képzelni, hogy a légutakba bekerülő különbö-
ző kórokozó már a nyálkahártyán keresztül is 
támadja a szervezetet, azonban nem engedi, 
hogy bejusson a szervezetbe. Az influenzaví-
rus azonban átjárhatóvá teszi ezt a nyálkahár-
tyát, tehát ha a koronavírusról beszélünk, akkor 
nem kizárt, hogy az influenzavírus által tönk-

retett nyálkahártyán keresztül a koronavírus is 
könnyebben bejuthat a szervezetbe. Én a ma-
gam részéről mindenképp azt ajánlom, hogy ér-
demes az influenza elleni védőoltást kérni. 
- Minden évben újabb vakcina kerül a piacra. 
Miért van erre szükség? 
- Az influenzára jellemző az állandó változás, 
minden évben más génállománnyal jelenik meg, 
nekünk az a szerencsénk, hogy a déli féltekén 
szokott elindulni az influenzajárvány. Mire ide-
ér Európába, addigra a tudósok meg tudják vizs-
gálni, és az oltóanyagot e szerint fejlesztik ki. 
Természetesen nem százszázalékos, de nagy va-
lószínűséggel megtalálják a megfelelő oltóanya-
got. Az idén is így történik. Az idei év érdekes-
sége és a tapasztalat azt mutatja, hogy most nem 
volt délen sem nagy járvány. Hogy ez most mi-
re vezethető vissza? Azt nem lehet tudni. Lehet, 
hogy egy olyan vírus törzs van jelen, ami kevés-
bé virulens, vagy ami még valószínű lehet, hogy 
a koronavírus miatt mindenki védekezik. Masz-
kot hordanak az emberek, nincsenek tömegren-
dezvények, és ennek köszönhetően talán itt sem 
lesz most nagy járvány.  

ema

Választókerületünk választási bizottsága október 16-ai ülé-
sén az időközi országgyűlési képviselőválasztás eredményének 
megállapítása mellett 5 kifogásról is döntött, elutasítva azokat. 
A Fidesz-KDNP 3 kifogást nyújtott be. Két esetben azt pana-
szolta, hogy megnevezett, illetve ismeretlen személyek olyan 
színben tüntették fel dr. Koncz Zsófiát, mintha szavazatokat vá-
sárolt volna - például krumpliért. A harmadik panasz szerint is-
meretlenek autóval követtek Fidesz aktivistákat, sőt dr. Koncz 
Zsófiát is, akadályozva ezzel őket a zavartalan kampánytevé-
kenységben. Egy magánszemély azért nyújtott be kifogást, mert 
tudomása szerint ismeretlenek pénzt ígértek a Koncz Zsófiára 
történő szavazás ellenében. Egy szerencsi szavazókör bizottsági 
tagja az ellen emelt kifogást, hogy egy személy fideszes maszk-
ban tartózkodott a szavazóhelyiségben, továbbá ezt a tényt a 
szavazatszámláló bizottság elnöke a panaszos kérése ellenére 
sem rögzítette jegyzőkönyvben. 
A bizottság valamennyi kifogást a bizonyítottság hiányára hivat-
kozva elutasította. 

Elutasított kifogások

Választókerületi végeredmény

A jelölt neve Jelölőszervezet(ek)
Kapott ér-

vényes sza-
vazat

%

Dr. Koncz Zsófia FIDESZ-KDNP 17.700 50,51 %

Bíró László Párbeszéd, DK, MSZP, Mo-
mentum, LMP 16.213  46,27 %

Tóth Ádám független 774  2,21 %
Váradi Gábor független 268  0,76 %

Sóváriné Bukta Erika Demokrata Párt 85 0,24 %

2020. október 22. Aktuális � 3.

Elkezdődött az influenza elleni védőoltások beadása. Mindenkinek ingyenes, kivéve a há-
rom év alatti gyerekeknek.

Szavazatszámlálás október 16-án. 
A választási bizottság október 16-áig 37 határozatot ho-
zott. 

„Kérjük a krónikus betegeket, hogy 
ne halasszák későbbi időpontra, ha-
nem minél előbb oltassák be magu-
kat.”

Dr. Szurdoki Virág

„Én azt javaslom mindenkinek, hogy 
oltással is védekezzen az influenza el-
len, már csak azért is, mert ha van vé-
dőoltás az influenza ellen, akkor az-
zal élnünk kellene. Most különösen.”

Dr. Gyimes Zsófia

Oltással az influenza ellen

Káposzta Jánosné és férje minden évben kérik a védőoltást. 

Az eredmény nem jogerős, mert Tóth 
Ádám fellebbezést nyújtott be, mely-
ről ma tárgyal a Nemzeti Választási 
Bizottság. 



A szennyvízben kimutatható a koronavírus örökítőanyaga
Több nemzetközi kutatócsoport eredményei 
is azt mutatják, hogy a koronavírus örökí-
tő anyaga jelen van a fertőzöttek székletében 
és így a szennyvízben is. Nem véletlen, hogy 
több külföldi országban és Magyarországon 
is szennyvízvizsgálatokat végeznek már he-
tek óta. Tiszaújvárosban két alkalommal is 
volt már mintavétel, amit az önkormányzat 
rendelt meg. Erről és a vizsgálat eredménye-
iről, a projektben résztvevő Dr. Micsinai Ad-
rienn mikrobiológussal beszélgettünk. 

- Vírusmentes békeidőben mikor és milyen ese-
tekben vizsgálják a szennyvizet? 
- Ez a vizsgálat alapvetően nem is kifejezetten 
a koronavírusra lett kitalálva. Más országok-
ban kezdték először használni, influenza és el-
sősorban járványos gyermekbénulásra nézve, 
amely egyrészt a szennyvízen keresztül is ter-
jed, másrészt nagyon jól tudták ez alapján be-
mérni, hogy melyik körzetekben, melyik váro-
sokban szükséges például egy nagyobb oltó-
kampányba kezdeni, annak érdekében, hogy ne 
legyen ebből járvány. Most itt nem elsősorban 
a fejlett világról beszélünk, hanem egy fejletle-
nebb környezetről, Indiáról vagy Pakisztánról. 
A WHO, az amerikaiak, a CDC is különböző 
módszereket publikált már erről, hogy jól mű-
ködnek. A másik pedig az, amit egyre több ku-
tatás alátámaszt, hogy ez a vírus a székleten ke-
resztül is ürül és ezáltal, a szennyvízben meg 
tudjuk becsülni, hogy körülbelül milyen meny-
nyiségben van jelen. Nem is igazán a mennyi-
ség a fontos sok esetben, hanem ezeknek az el-
mozdulása, a trendje, hogy emelkedik, csök-
ken. Ez ad nekünk és a járványügyi szakem-
bereknek olyan információt, hogy merre tart 
éppen a járvány, hogy éppen emelkedő vagy 
csökkenő ágában van. Az Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ virológusai mélyreható elem-
zéseket végeznek, amit hetente publikálnak az 
interneten. Tudomásom szerint még Hollandiá-
ban vannak ilyen monitoringok, illetve Olasz-
országban végeznek hasonló mértékű felméré-
seket. 
- Tiszaújvárosban hány mintavétel történt, és 
mit mutatnak az eredmények.? 
- Tiszaújvárosban a szennyvíztelepre befolyó 
nyers szennyvizet mintáztuk, ez az ami első-
sorban a járványügy szempontjából informá-
ciókat rejthet. Igazából  majd ha hosszú távon 
figyeljük, akkor tudjuk megmondani a pontos 
eredményt. Az eddigi mintavételek alapján el-
mondható, hogy alapvetően egy alacsony-kö-
zepes szennyezettséget mutatnak. Az, hogy ez 
merre fog eldőlni, az a jövő titka, illetve azt is 

megnéztük, hogy a kifolyó szennyvíz, hogy vi-
selkedik, kimutathatók-e a vírusrészecskék. 
Mindenki megnyugtatására azt tudom közöl-
ni, hogy nem, tehát a szennyvíztisztító olyan 
szinten fogja meg ezeket, hogy a kimutatható-
sági határ alá csökken a vírusrészecskék, a ví-
rus-örökítőanyagok száma a kibocsátott szeny-
nyvízben, ami már az élő vízbe megy bele. 
- A már nem pozitívak is ürítenek ilyen kimutat-
ható örökítőanyagot? 
- Igen. Azt mondják az irodalmi adatok, hogy 
a PCR negativitás bekövetkezése, tehát ami-
kor torokból veszik le a mintát, és már PCR ne-
gatív, sok esetben ezt követően hetekig, akár 
két-három hétig is előfordul, hogy üríthetik a 
székleten keresztül az előzetesen fertőzött, de 
már gyógyultnak nyilvánított emberek. Az is 
előfordul, hogy tünetmentesen is ürítenek. A 
cseppfertőzés által az egyik legveszélyesebb-
nek kihirdetett kategória, hogy nincs is tünete, 
nem is tudja magáról, hogy beteg, és mégis ké-
pes fertőzni. Erről nagyon kevés adat áll ren-
delkezésre, hogy az ő székletükben hogyan for-
dul ez elő. Amit biztosan lehet tudni az, hogy a 
betegeknek - akik tüneteket is mutatnak - kb. 
60-70%-a végzi ezt az ürítést, tehát ott kikerül 
a széklet útján a szennyvízrendszerbe. 
- Mikor fogunk többet tudni a vírusról és a je-
lenlétéről?
- A vírus elleni védekezésben hadd emeljem ki 
azt, hogy ez a szennyvízvizsgálat egyfajta eső 
után köpönyeg, mert sajnos ez már azt jelen-
ti, hogy aki ürít, az már meg van fertőződve. 
Amit nagyon tudunk ajánlani, az a higiénia. Ez 
a fajta tudatosság hozzájárul ahhoz, hogy tu-
datosabban éljük meg ezt a járványügyi hely-
zetet. Ez alatt azt értem, hogy figyeljenek arra, 
hogy a maszkjuk a helyén legyen, a kézmosást, 
a kézfertőtlenítést elvégezzék, mert megdöb-
bentő lehet, de a vírus olyan szinten van közöt-
tünk, hogy majdnem biztos, hogy egy bejárati 
ajtó felszínéről, ha nincsen kellőképpen takarít-
va és karbantartva, lehet izolálni a vírus örökí-
tőanyagát. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
ez fertőzőképes mennyiségben és minőségben 
van ott jelen, ettől eltekintve azonban a kocká-
zat ott lehet. A mi közös feladatunk az, hogy 
odáig se juthasson el a vírus, és ebben benne 
van a takarítási rendszeresség, a takarítás ala-
possága, és az összes többi olyan óvintézkedés, 
amit mindig is hirdetnek, hogy fedjük el az ar-
cunkat, ha tüneteink vannak, akkor maradjunk 
otthon, ne menjünk embertársaink közé, ha egy 
új helyre megyünk fertőtlenítsük a kezünket, il-
letve távozáskor is ugyanezt tegyük meg. 
- Egy mikrobiológus mit gondol, mi lesz, ha 
egy koronavírus összetalálkozik egy szerveze-

ten belül az influenza vírussal, aminek hamaro-
san itt van az időszaka, a szezonja?
- Igazából ez egy olyan terület, amit a megfele-
lő szakemberek is nagyon félve és rettegve gon-
dolnak végig, hogy mi is lehet ebből. Minden-
esetre én úgy gondolom, hogy semmi jó nem 
várható, mert az influenzának is vannak olyan 
törzsei, amik járványosan szoktak megbetege-
déseket előidézni és nem is enyhe tünetekkel. 
Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani, 
hogy az influenza ellen is tegyünk meg minden 
óvintézkedést, bár ezek jelentős része ugyan-
az az óvintézkedés, amit most a koronavírus el-
len is használunk, vagyis a személyes higiénia, 
a környezeti higiénia és a védőeszközök hasz-
nálata. Abban is reménykedhetünk, hogy olyan 
influenzaszezon elé nézhetünk, amely kevésbé 

tudja az országot ledönteni a lábáról. 
- Azt mondják, hogy a nullás vércsoportúak el-
lenállóbbak a koronavírussal szemben. Igaz le-
het ez?
- Ebben az esetben is csak szakirodalmi ada-
tokat tudok felsorakoztatni. Arra, hogy kevés-
bé támadja meg, és kevésbé okoz súlyos tüne-
teket, ezekre elsősorban statisztikai bizonyíté-
kok vannak, tehát ne úgy képzeljük el, hogy 
az egyiket egyáltalán nem támadja meg, a má-
sik, meg ha A-s vércsoportú, akkor meg biz-
tos, hogy a covid osztályon végzi. Itt sokkal fi-
nomabb, leheletnyi eltérésekre lehet számíta-
ni, de a tudományos konszenzus az, hogy le-
het ilyen összefüggés. A humángenomika te-
rületén azt szokás mondani, hogy nem feltét-
len a vércsoport, hanem a vércsoporttal együtt 
öröklődő különböző más tulajdonságok is bele-
szólhatnak ebbe a történetbe. Hogy mi az oka, 
azt nem lehet tudni, de az látszik, hogy van egy 
ilyen összefüggés. 

- Van valamiféle prognózisuk, bár nem lát az 
ember előre a jövőbe, hogy mikor tűnhet el ez a 
vírus az országból?
- Ez egy nehéz kérdés, de biztos, még sokáig 
velünk lesz valószínűleg. Mint ahogy az ilyen 
régi járványok is, mint a spanyolnátha, több év 
alatt ültek el. Vannak hírek arról, hogy a vak-
cinák hogyan fejlődnek, hogyan készülnek el. 
Ezekkel kapcsolatban is mindig az az ember él-
ménye, hogy későbbi és későbbi időpontokra 
tolódnak ki, valószínűleg ezzel meg kell tanul-
nunk együtt élni, eltűnni nem fog. Meg fog búj-
ni, és ráadásul kifejezetten sunyi módon - ha 
szabad így fogalmazni - mert erről a vírusról 
azt is leírták, hogy már a tünetek megjelenése 
előtt két nappal is intenzíven tud fertőzni, ami 
egy olyan tulajdonság, ami miatt nagyon-na-
gyon nehezen elkapható. Mivel még nem látja 
a tüneteket az ember miközben már fertőz, ez 
egy olyan kombináció, hogy nem lehet nagyon 
kiemelni a betegeket. A SARS-CoV 1-nél, te-
hát az egyes típusú koronavírusnál, ami tíz év-
vel ezelőtt okozott járványt, sokkal intenzí-
vebb tünetek léptek fel, és a legfertőzőbb idő-
szaka később volt a betegség folyamán. Sok-
kal nagyobb volt a mortalitása, tehát két em-
berből praktikusan egy meghalt ebben a beteg-
ségben. Azonban pont ez a tulajdonsága, hogy 
jól észrevehetők a tünetek, nem voltak tünet-
mentes hordozók, illetve a legfertőzőbb idősza-
ka később volt, ezért könnyen körbe lehetett ár-
kolni ezt a vírust. Ez a vírus sokkal inkább lap-
pangóan teszi a dolgát, tehát sokkal kevesebb 
az esély arra, hogy gyorsan és hatékonyan eltá-
volítsuk az életünkből. 
- Adrienn, pályafutása során volt már ilyen iz-
galmas projektjük, mint a koronavírus kapcsán 
vizsgált szennyvíz? 
- Nagyon sok izgalmas projektünk volt, de ilyen 
világszinten jelentős mikrobiológiához kapcso-
lódó eset nem volt és szerintem senki másnak 
nem volt az életében. Ez ennek az évszázadnak 
a nagy felkiáltójele. Cégcsoporton belül egyez-
tetünk a német és francia kollégákkal, ott van-
nak mikrobiológiai laboratóriumok, és ott is azt 
látjuk, hogy elsősorban a felületi és a levegő-
ben történő vizsgálatok azok, amik fontos ele-
mét képezik a megelőző intézkedéseknek.  

berta  

Dr. Micsinai Adrienn
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ 42. heti mérési eredményei. 

A vírus még sokáig életünk része lesz. 

„Az is előfordul, hogy tünetmentesen 
is ürítenek. A cseppfertőzés által az 
egyik legveszélyesebbnek kihirdetett 
kategória, hogy nincs is tünete, nem 
is tudja magáról, hogy beteg , és mégis 
képes fertőzni.” 

„Meg fog bújni, és ráadásul kifejezet-
ten sunyi módon - ha szabad így fo-
galmazni - mert erről a vírusról azt is 
leírták, hogy már a tünetek megjele-
nése előtt két nappal is intenzíven tud 
fertőzni, ami egy olyan tulajdonság, 
ami miatt nagyon-nagyon nehezen 
elkapható.”

„Megdöbbentő lehet, de a vírus olyan 
szinten van közöttünk, hogy majd-
nem biztos, hogy egy bejárati ajtó fel-
színéről, ha nincsen kellőképpen ta-
karítva és karbantartva, lehet izolál-
ni a vírus örökítőanyagát.” 

„Ez a vírus a székleten keresztül is 
ürül és ezáltal, a szennyvízben meg 
tudjuk becsülni, hogy körülbelül mi-
lyen mennyiségben van jelen. Nem is 
igazán a mennyiség a fontos sok eset-
ben, hanem ezeknek az elmozdulása, 
a trendje.”



Rossz lábbal kezdtek, ma már az élvonalban vannak 
Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Derko-
vits Majorette Csoport, most nagyszabású 
gálaműsorral ünnepelték a jubileumot. Két-
szer huszonöt tánc - ezt a címet kapta az est, 
hogy miért? Mert 25 éve az akkor 25 éves 
Bognár Imre indította el a csapatot. 

1995. április 24-én tartották a válogatót, az első 
foglalkozást pedig május 5-én. Így kezdődött a 
Derkovits Majorette Csoport története: 16 fia-
tal, lelkes lánnyal, akik azt sem tudták, mi az 
a mazsorett. 
- Ez nekem is újdonság volt - mondta Bognár 
Imre, aki a kezdetektől a csoport művészeti ve-
zetője -, hiszen míg a lányok tanultak, én is is-
kolába jártam és tanultam. A legérdekesebb az 
volt, hogy mindent jobb lábbal csináltunk, és 
amikor elmentünk az első fellépésre, dr. Tóth-
né Rozsály Judit nézte meg a csapatot. Kaptunk 
tőle egy szakmai véleményt, miszerint lendüle-
tes, fiatal, fejleszthető a csapat, látszik, hogy az 
oktató balettmúlttal rendelkezik, egyetlen hiba 
van: a mazsorettben minden bal lábbal kezdő-
dik. Úgyhogy egy jó féléves, egyéves gyakor-
lás után kellett mindent áttennünk a másik láb-
ra. Akkor jókat mosolyogtunk rajta, de végül 
megszoktuk a jobb lábat.
A kezdő csoport tagja volt Ráczkevi Erzsébet 
is, aki a mai napig szívesen emlékszik vissza a 
csoportban töltött évekre. 
- Egy hirdetésben olvastam, hogy mazsorette-
ket keresnek, fogalmunk sem volt, hogy mire 
vállalkozunk, izgatottan mentünk az első pró-
bára - mondta Erzsébet. - Ott az a meglepetés 
ért bennünket, hogy egy férfi a tanár, ez akkori-
ban ritka volt. Nagy öröm, hogy mi, akik tizen-
hatan kezdtük, öt évig együtt maradtunk. Most, 
amikor készültem erre az estére, végigpörget-
tem magamban az elmúlt éveket, és a kislá-
nyomnak is meséltem az emlékekről. Minden 
pénteken próbáltunk, és az ország minden te-
rületén felléptünk, Budapesten, a debreceni vi-
rágkarneválon, volt olyan nyár, hogy minden 
héten más helyre mentünk fellépni. Nekünk ak-
kor az volt a szórakozás, nekem tizenöt éven 
keresztül és a tánc azóta is az életem része. Ak-

kor döntöttem el, hogy tanítani fogok, megma-
radt az életemben a tanítás, a gyerekek, a tánc 
szeretete és ezzel is foglalkozom. 
- Mit nyújt egy fiatal lánynak, hogy egy csapat 
tagja lehet?
- A mai világban szükségünk van arra, hogy tar-
tozzunk valahová, ez mostanában hiányzik. A 
közösségen túl pedig ad egy alapot az életre, 
önbizalmat, kreativitást, nem csak fizikai érte-
lemben, hanem lelkileg is gazdagodik az em-
ber. Rugalmasságot, erőt ad. 
Hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres le-
gyen, arra már Bognár Imre válaszolt: 
- Először is elhivatottság, nem elég az, hogy el-
jövök a próbára, elforgatom a botot, megtanu-
lom a pompon, a zászló, a bot használatát, ezt 
bárki meg tudja csinálni. A többi a fontosabb, 
ami mögötte van, hogy itt van, ahogy kihúzza 
magát, együtt lélegzik a többiekkel. Én nagyon 
jó szívvel emlékszem vissza azokra a fellépé-
sekre, amikor a mazsoretten kívül már tánces-
teket állítottunk a színpadra. 2005-ben volt az 
első, ez tehát most a 15. alkalom, amikor úgy 
lépünk a színpadra, hogy nem csak mazsoret-
tesekként mutatkozunk be, hanem egy más mű-
fajban is. Együtt készítjük a koreográfiákat, 
együtt izzadunk, együtt nevetünk, nagyon sok 
a közös élmény. 
A nézők már kint gyülekeztek, a táncosok 
sminkje is kész volt már, kezdődhetett a fotó-
zás. A legkisebbek, az ifjúságiak és a nagyok 
is legszebb ruháikban, büszkén álltak színpad-
ra. A zenekari árokban közben a Derkovits Fú-
vószenekar hangolt, de egy fotó erejéig ők is a 
színpadra léptek. 
- Az első perctől a Derkovits Fúvószenekar kí-
sérte a lányokat - mondta Bognár Imre -, az ak-
kori vezető, Arnóczki Zoli bácsi nagyon so-
kat segített nekem és a lányoknak abban, hogy 
együtt minél több helyre eljussunk, és minél in-
kább megismerjenek minket, minél jobb legyen 
a két csapat közt az összhang. 
Ezt erősítette Miklósi Enikő Klaudia, a zenekar 
egyik tagja is. 
- Tizenhárom éve zenélek már - mondta -, de 
körülbelül nyolc éve vagyok a zenekar tagja. 
Nagyon szeretünk a mazsoretteseknek zenélni, 
mindig elkísérjük őket, szerintem nagyon jól 
összeszokott kis csapat vagyunk. Fontos, hogy 
meglegyen az összhang, hiszen tőlünk függ az, 
hogy ők hogyan táncolnak, nem mindegy, hogy 
milyen tempóban, stílusban, mit játszunk. 
Az összhangot még nem régóta keresi itt a ze-
nekar új karnagya, Bereznay András. Izgalmas 
időszak áll mögöttük, hiszen egy hónapja dol-
gozik együtt a fúvósokkal. 
- Egy zenekart mindig az tartja össze, ha van-
nak fellépések, közös célok, úgyhogy ez egy 

közeli cél volt számunkra, hogy a mai külön-
leges alkalmon szépen el tudjuk kísérni a ma-
zsoretteket - mondta a karnagy -, eléggé ösz-
tönző volt, hogy próbáljunk, dolgozzunk és na-
gyon szépen össze is hozta a zenekart. A kezde-
ti próbák még négy-öt fővel indultak, most egy 
tizennégy fős zenekar van itt, egy-két kolléga 
Miskolcról becsatlakozott. 
- Előadás közben a zenekar az árokban, a tán-
cosok a színpadon lesznek. Lehet-e ilyenkor 
gesztusokkal kommunikálni? 
- Valóban, a zenekari árokban igyekszem majd 
összefogni a mazsoretteket a zenekarral, és 
próbálom összhangban tartani, ez nagyon ko-
moly munkát igényel, hiszen a zenészeknek ez 
teljesen másfajta munka, amikor egy árokban 
kell ülni, és úgy kísérni egy csoportot, nagyobb 
odafigyelést igényel. 
Csillogó szemekkel sereglettek körénk a legki-
sebbek, csodaszép kis ruháikban már alig vár-
ták, hogy a színpadon állhassanak. Öt táncot is 
eltáncoltak, mindenkinek megvolt a maga ked-
vence. 
A kicsit nagyobbak is óvodásként kezdték. 
- Hatévesen kezdtem Polgáron, aztán jöttem 
át Tiszaújvárosba - mondta Kiss Dorina Lau-
ra -, nagyon szeretek táncolni, az összes fellé-
pést nagyon szeretem, mert mindig nagyon jó 
a hangulat. 
- Hároméves voltam, amikor elkezdtem - 
mondta Ladányi Laura -, a legjobb barátaim 
vannak itt, szeretem a közösséget, a hangulatot. 
A botos táncokat jobban szeretem egyébként, 
mint például a pomponosokat, szerintem abban 
sokkal több a lehetőség. 
Bócsiné Katlan Judit háromévesen, Török Ju-
dit ötévesen csatlakozott a csoporthoz, s fel-
nőttként is lelkesek, kitartóak, táncolnak. 
- Anyukám íratott be, miután láttam a nagycso-
portot táncolni és megtetszett - mondta Török 
Judit -, nagyon lekötött, tetszett a bot, a zászló, 
a pompon, a csillogás, úgyhogy itt maradtam. 
Úgy gondolom, hogy tökéletes sohasem lesz 
senki, folyamatosan tanulni, próbálni, gyako-
rolni kell, minél gyorsabban, minél magasabb-
ra kell dobni a botot. Rengeteg gyakorlás szük-
séges, de megéri. 
- Voltak ismerősök, rokonok, akik táncoltak 
az akkori felnőtt csoportban - mesélte Bócsi-
né Katlan Judit -, már akkor is nagyon tetszett, 

amikor pedig láttuk, hogy felvételt hirdettek, 
kaptunk a lehetőségen és beiratkoztunk, azóta 
is kíséri az életemet a tánc minden formában. 
Nem egyszerű a mazsorett, rengeteget kell gya-
korolni, nem csak az edzéseken, hanem szerin-
tem otthon is mindenféleképpen. 
Egy kiállítást is berendeztek az elmúlt 25 év-
re emlékezve. Négy órakor aztán elkezdődött 
az ünnepség, melyet Mátyás Zoltán, a Tiszaúj-
városi Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatója nyitott meg. Két felvonásban ötven tán-
cot láthatott a közönség, megható pillanatok, 
örömteli percek kísérték a táncosokat, s a vas-
taps, a köszönet. Zárásként Balogh-Tóth Zita, a 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség el-
nökségi tagja köszöntötte a jubiláló együttest, 
könnyeivel küzdve kereste a siker titkát. Mint 
mondta, a tiszaújvárosi mazsorettek az ország 
élvonalában vannak. A titok pedig a támogatói 
közösség, a szülők, és még valami: 
- A siker további titka ti vagytok lányok, hi-
szen ti vagytok azok, akik mindenféle érzel-
mi magasságban és mélységben hétről-hétre 
pompont, botot, zászlót ragadtok és dolgoztok 
- mondta Balogh-Tóth Zita. -  A siker legna-
gyobb titka pedig Bognár Imre, akinek szeret-
ném megköszönni hogy ilyen csodát épített fel.

Fodor Petra

2020. október 22. Aktuális � 5.

Mátyás Zoltán gratulált Bognár Imrének.

Ráczkevi Erzsébetet szép emlékek fűzik a 
csoporthoz. 

Kétszer 25 táncot láthatott a közönség. Pomponnal, szalaggal, bottal is táncoltak a mazsorettek. 

Az első, 1995-ös csoport. 

„Megtanulom a pompon, a zászló, a 
bot használatát, ezt bárki meg tud-
ja csinálni. A többi a fontosabb, ami 
mögötte van, hogy itt van, ahogy ki-
húzza magát, együtt lélegzik a többi-
ekkel.”

Bognár Imre



Távmeghallgatások a Miskolci Törvényszéken
A járványügyi készültség bevezetése óta megtartott tárgyalá-
sok lebonyolításában egyre fontosabb szerephez jut a Via Video 
rendszer a bíróságokon - értékelte az elmúlt időszak tapasztala-
tait dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia a Miskolci Törvényszék elnöke. 
A távmeghallgatás által ugyanis csökkenthető a vírus terjedését 
elősegítő személyes kontaktusok száma, hiszen személyes meg-
jelenés nélkül bonyolíthatók le a bírósági tárgyalások, a peres 
felek, terheltek és tanúk kihallgatása, valamint a szakértők meg-
hallgatása is. A videokonferencia révén jelentősen meggyorsít-
hatók az eljárási cselekmények, továbbá kiküszöbölhetők a fog-
va tartottak szállításával járó biztonsági kockázatok, csökkent-
hetők az eljárásokban felmerülő költségek. 
2020. január 1. és szeptember 30. között megyénkben 1190 táv-
meghallgatást tartottak a bírák és a bírósági tikárok. Leggyak-
rabban a fogva lévő terheltek esetében: a büntető-, a szabálysér-
tési és a büntetésvégrehajtási eljárásokban jellemző e tárgyalá-
si mód alkalmazása. 
Azáltal, hogy a Via Video rendszer a törvényszéken kívül a me-
gye valamennyi járásbíróságán kiépült, az ügyfelek egyre jelen-
tősebb hányada veheti igénybe ezt a meghallgatási formát. A tár-
gyalótermek akár külföldi helyszínekkel is összeköthetők, aho-
gyan történt ez például a Miskolcon tartózkodó tanú holland bí-
róság általi kihallgatása alkalmával. A vizsgált időszakban 677 
vádlott, 383 szabálysértés alá vont személy, 63 polgári peres fél 
és 62 tanú meghallgatása történt távmeghallgatás útján.

dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő

Miskolci Törvényszék

Megújult a kesznyéteni református templom
Kívül és belül is teljesen felújították a kesz-
nyéteni református templomot. A munkát 
2019 elején kezdték, amely bő másfél évig 
tartott. Az 1908-ban épült templom még 
nem olyan idős épület, de beázás miatt 2007-
ben életveszélyessé nyilvánították, tönkre-
ment a tetőszerkezet, a karzat felett pedig 
teljesen beszakadt a mennyezet. A 214 millió 
forintos felújítási költséghez a kormány 184 
millió forinttal járult hozzá, az összeg többi 
részét adományokból, és a református egy-
házkerület hozzájárulásából kapták.

- 2009-ben jöttem Kesznyétenbe - mondja 
Nagy István Károly református lelkipásztor - és 
most, 2020. október 11-én prédikáltam életem-
ben először ebben a templomban, mert eddig 
nem tarthattunk benne istentiszteletet.
- Milyen munkálatokkal kezdődött a felújítás?
- A legsürgetőbb dolog a tető javítása volt, mert 
a legtöbb probléma beázás miatt alakult ki. Sta-
tikai szempontból is gondok voltak vele, ezért 
húsz tonnányi acélelemet, acélgerendákat épí-
tettek be, melyekhez alulról hozzáfűzték a fö-
démet, felülről pedig ráterhelték a tetőt. Ezt 
az acélszerkezetet körbevasalták, és egy telje-

sen összefüggő, új betonkoszorút kapott. Így 
most már össze vannak fogva a falak, és a te-
tő is stabil. A tetőszerkezet teljesen új deszká-
zást kapott, majd erre került rá a kócolt cinkle-
mez fedés. Ezután körbeállványozták az épüle-
tet, és teljesen, kőig, tégláig leverték a vakola-
tot. Javarészt kőből épült a templom, téglát ott 
alkalmaztak, ahol stukkók vannak. Ezeket a ré-
gi mintájára újra kialakították, majd a falakat 
géppel bevakolták, és színezték.
- Kívülről látványosan megújult a templom, de 
gondolom ezután az igazán nagy munka a bel-
ső felújítás volt.
- A vakolással egy időben cseréltük a nyí-
lászárókat. A presbitérium döntése az volt, 
hogy lehetőség szerint az eredeti állapotok 
álljanak vissza. Minden ajtót a régi mintájá-
ra gyártottak le - az asztalos elvitte, és lemá-
solta. A lenti kis ablakok is így készültek. A 
színes üvegek is az eredeti színösszeállítás-
ban, és az eredeti mintával újultak meg. Ami 
itt újdonság, hogy egy dupla üveges, hőszi-
getelő ablakot tettünk mögé, eddig csak az 
egyrétegű üveg volt. A templom mennyezetig 
be volt állványozva, másfél méterrel a pla-
fon alatt egy összefüggő teret képeztek ki, 

így vakolták újra, majd sablon alapján visz-
szafestették az eredeti mintákat. A padlót fel-
szedték az anyaföldig, teljesen új aljzatbe-
tont és kőburkolatot kapott, a fal mellett pe-
dig kialakítottunk egy szellőztető sávot, hogy 
a fal nedvesedését megakadályozzuk. A pa-
dokat felcsiszoltuk és újrafestettük. A felújí-
tás előtt a padok kiértek egészen a falig, és 
a nedves fal miatt nagyon sok padvég elkor-
hadt. Ezért a padokat lerövidítettük, így sok-
kal könnyebb közlekedni, körbejárni. Hátul 
pedig hagytunk egy szabad teret, ha olyan al-
kalom, például kiállítás, vagy ünnepség lesz, 
így lesz hely. A szószék az eredeti maradt, a 
Mózes-szék felső részét viszont fel kellett 
újítani, szintén a fal nedvesedése miatt. A vil-
lanyhálózatot teljesen újravezetékelték, a ré-
gi központi csillár visszakerült a helyére, de 
számos LED reflektort is felraktunk, mert a 
régi csillár fénye nagyon kevés volt.
- Néhány hete beszélgettünk az orgonafelújítás-
ról is, itt volt valami érdekesség a fújtatómemb-
ránok cseréjével kapcsolatban.
- Az orgona membránjai halbőrből készültek. 
Ilyet még lehet kapni, és ezeket cseréltük ki, 
mert jó néhány már lyukas volt, és elengedte 
a levegőt, eresztett. Az orgonát 1936-ban épí-
tették, és azóta nem végeztek karbantartást raj-
ta. A legnagyobb munka a fújtatómotor cseréje 
volt, ezután kitakarították a sípokat, behangol-
ták, és felülvizsgálták azokat az ólomcsöveket, 
amelyek a levegőt vezetik a sípokhoz.
- Hogyan történt az átadás a koronavírus-jár-
vány miatti megszorításokkal?
- 2020. október 4-én volt a hálaadó istentisz-
telet, amikor ünnepélyes keretek között, meg-
hívott vendégekkel adták át a templomot. A 
vírushelyzet miatt az amúgy 500 férőhelyes 

templomba a megfelelő távolság tartásával 
csak 220-230 ember fér be, ezért a megnyitót 
regisztrációhoz kötöttük. Emiatt október 11-ére 
és október 18-ára is meghirdettünk egy-egy al-
kalmat, hogy aki nem tudott eljönni a nagy tö-
meg miatt, már kisebb közösségekben, de még-
is eljöhessen. Ezek zenés istentiszteletek vol-
tak, ugyanaz az orgonaművész jött el, aki Ti-
szaújvárosban nagy sikerű koncertet adott az 
adománygyűjtésünk során. A jövőben szeret-
nék koncerteket szervezni a felújított orgonán, 
vendégművészeket hívni, hogy egyre jobban 
meg tudjuk tölteni a templomot.

Surányi P. Balázs

6. � Vegyes 2020. október 22.

Beázás miatt be volt szakadva a mennye-
zet.

Újra eredeti szépségében a templombelső.

A padok és a Mózes-szék is megújult.

„A presbitérium döntése az volt, hogy 
lehetőség szerint az eredeti állapotok 
álljanak vissza.”

„A jövőben szeretnék koncerteket 
szervezni a felújított orgonán, ven-
dégművészeket hívni, hogy egyre job-
ban meg tudjuk tölteni a templomot.”



A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár programjai

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 29. (csütörtök) 17.00 óra
ÖTÓRAI TEA
Egy pillanat bátorság - Fodor Petra könyvének bemutatója
Az ülőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációs jegy vál-
tása szükséges, mely a Művelődési Központ jegyirodájában 
váltható.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
November 3. (kedd) 18.00 óra
DE-PÓ 
derkovitspódium
„Cserháti-est” 
Fehér Adrienn és Neumann Balázs műsora
A belépőjegy ára egységesen: 1000 Ft
Jegyek korlátozott számban már kaphatók a művelődési köz-
pont jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ konferenciaterme
November 7. (szombat) 18.00 óra
AGATHA CHRISTIE: AZ EGÉRFOGÓ
Az ínyencek örömére krimi két részben!
A Kulissza Játékszín előadása
A belépőjegy ára egységesen: 2000 Ft
Jegyek korlátozott számban október 26-ától kaphatók a mű-
velődési központ jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ színházterme
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
Látogatható: október 30-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása
Látogatható: november 10-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Tiszaszederkényi  Fiókkönyvtár
Október 22., 29. (csütörtök) 17.30 óra
GONDOLAT KÁVÉZÓ KLUB
A foglalkozást koordinálja: Némethné Kiss Ida Mónika
Közreműködő: Handáné Koza Éva
Október 27. (kedd) 16.00 óra
FONALVARÁZS 
Kötő-horgoló klub
A foglalkozást koordinálja: Vig Edit

A Tisza TV műsora 

Október 22., csütörtök
9:00 HétHatár: Koronavírus hírek - Szennyvízvizsgálati ered-
mények - Influenzaoltás - Végleges választási eredmények – 

Új kukák a kertvárosban -  Áradás után apadás -  Pet palacko-
kat gyűjtöttek - Művészeti toborzó  - Kézilabda

9:15 Hétről-Hétre: Szennyvízvizsgálat, víruskutatás egy mik-
robiológussal - Háziorvosaink a Covidról  - Mazsorett tobor-

zó- Kosár összefoglaló – Foci 2:3
(A műsor a szerdai adás ismétlése)  

Október 28,. szerda
18:00 Héthatár: Járványügyi intézkedések – Október 23.- 

Mindenszentek - Őszi érettségi - Jótékonysági koncert Lapát-
ért - Rendőri ellenőrzés - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Halottak napja - Katonai toborzó - Mo-
solygó zsákok - Sport 

„Ültess fát! Hogyha mást 
nem, lombot ád.”

Környezetünk védelme kiemelten fontos szerepet játszik napjaink-
ban. A természet védelmére, szeretetére nevelést nem lehet elég ko-
rán kezdeni. Így gondolták ezt a Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola elsős tanító nénijei, amikor az iskola hagyományait követ-
ve összeállították vidám műsorukat. A kicsi gyermekek lelkéhez, ér-
zelmeihez vidám versekkel, dalokkal, tánccal nyitottak utat. A hagyo-
mányosan minden évben megrendezett faültetésre - a szabadtéri hely-
szín miatt - meghívhatták a gyermekek szüleit is. A műsort követően 
elültették a szülői közösség által felajánlott tujákat. A kisdiákok az is-
kolába lépve minden reggel figyelemmel kísérhetik a növények fej-
lődését. Bízunk abban, hogy a gazda pillantása, szeretete, törődése, 
gondoskodása nyomán nagyra nőnek a mi fácskáink is! Álmainkat, 
vágyainkat a műsorban elhangzott Gyurkovics Tibor versrészlet fo-
galmazza meg legszebben:

„Ó, istenem, de csoda volna,
ha az erdő megsokasodna,
még erdőbb lenne, csupa gyémánt,
és én ott állnék benne némán.
Egy madár ülne fönn a fákon,
amilyenre én magam vágyom,
nem szólna, csak reám meredne,
és az én könnyem megeredne.”

Alíz verse lett a 
győztes

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 23. alkalom-
mal hirdette meg a ha-
gyományos ÍRÓ-DE-
ÁK országos vers- és 
novellaíró pályázatát 
10-18 éves diákoknak. 
A pályázatra 435-en ne-
veztek, 14-18 éves ka-
tegóriában a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gim-
názium, Szakgimnázi-
um és Kollégium diák-
ja, Kelemen Alíz lett az 
első helyezett. 

Távolodó lépteidnek…
Távolodó lépteidnek ritmusára
Alszom el,
S mindegyre csak tűnődöm, miképp mondjam
Neked el.

Visszhangozó szavaidnak dallamára
Ébredek,
S fogalmam sincs, ez ellen mégis mit
Tehetek.

Halványuló emlékednek karjai közt
Táncolok,
S éjt elhagyva, nyitott szemmel nappal is csak
Álmodok.

Haldokoló szíveinknek rejtekében
Kereslek,
Hogy elmondhassam utoljára, mennyire is
Szeretlek.

Zene, tánc, kézműveskedés: várják az új tagokat
Beindult a kulturális élet a Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár 
háza táján. 

Tavasszal egyik napról a másikra kénysze-
rültek pihenésre a könyvtár és a művelődé-
si központ dolgozói. Megszűntek a progra-
mok, a foglalkozások, a próbák. Szeptem-
bertől azonban megnyíltak az eddig be-
zárt kapuk, újra mehetnek kézművesked-
ni, zenélni, táncolni a művészeti csoportok 
tagjai, sőt, bővíteni is szeretnék a létszá-
mokat, új tagok csatlakozását is várják. A 
Derkovits Fúvószenekar tagjai is újra ösz-
szeültek, újra szerveződnek és új vezető-
jük is lett. A pandémia után Bereznay And-
rás vette át a zenekar irányítását.
-  Az elmúlt egy hónapos munka nagyon 
jól sikerült, bár egy kicsit döcögősen in-
dult - nyilatkozta lapunknak Bereznay 
András, jelenlegi művészeti vezető. - 
Most már kezd összeállni a csapat, tizen-
három fix tagunk van és még nagyon sze-
retnénk, ha csatlakoznának hozzánk. Iga-
zából azt tudjuk mondani, hogy egy fúvós 
zenekarban, sosem árt, ha vannak még ze-
nészek, szeretettel látunk mindenkit. Nin-
csen korhatár, aki úgy érzi, hogy szívesen 
csatlakozna egy vidám csapathoz, annak 
azt tanácsolom, jöjjön el és próbálja ki.
Toborzót fújnak a Kisbocskor és a Pántli-
ka néptáncegyüttesek is. Az előbbibe 7-9, 
az utóbbiba 10-13 éves táncolni szerető 
fiúkat és lányokat várnak. 
- A Kisbocskor 25 éves születésnapjára 
gőzerővel készültünk. Új koreográfiát is 
tanultunk, de a régiek közül is felelevení-
tettünk néhányat - mondta Losonczi Ben-
jámin Róbert, a néptánccsoportok művé-
szeti vezetője. - Októbertől újra munká-

ba álltunk, új táncba kezdtünk. Bár a cso-
portjainkhoz egész évben lehet csatla-
kozni, de azt gondolom, hogy ilyenkor a 
munka legelején érdemes, hiszen az újak 
is könnyebben belerázódnak a munkába, 
nem lemaradásból indulnak.
Utánpótlás nevelésben gondolkodik az 
idén szintén 25 éves mazsorett csoport is. 
Főleg a gyerek és ifjúsági csoportba ke-
resnek táncolni vágyó 3-4, illetve 10 éves 
táncolni vágyó lányokat. 
A Bokréta Citerazenekar is várja azokat 
a citerázni tudó gyerekeket, akik elmúl-
tak 8 évesek és szívesen ápolnák a hagyo-
mánynak ezt az oldalát. A Derkovitsban 
működő Foltvarró kör is szívesen látja az 
új tagokat. 
- A fő irányvonal a patchwork, azaz a fol-
tokból varrás - mutatja munkáikat Mag 
Kálmánné, a 19 fős csoport vezetője. - 
Foltvarrással készítünk takarókat, táská-
kat, falvédőket, párnahuzatokat, szatyro-
kat, mindent, amire a konyhában vagy a 

háztartásban szükség van. Sajnos az el-
múlt időszak szülte kényszer hozta, hogy 
rengeteg maszkot is megvarrtuk.
A művészeti csoportokhoz tartozni nem-
csak a zene, a tánc, a kézműveskedés mi-
att fontos, közösség építő ereje is van.
- Amellett, hogy nagyon hasznosak ezek a 
csoportok, hiszen gyönyörű kézimunkákat 
készítenek, színvonalas produkciókkal, ki-
állításokkal színesítik a város életét, amel-
lett nagyon szoros közösségek is kiala-
kulnak - nyilatkozta lapunak Füredi Zsu-
zsanna, a Tiszaújvárosi Művelődési Köz-
pont egyik művelődésszervezője. - Ahhoz 
azonban, hogy ezek a csapatok jól működ-
jenek, szükség van a folyamatos utánpót-
lásra, ami nemcsak a létszámok miatt fon-
tos, hanem azért is, hogy meg tudjuk mu-
tatni a művészetek sokoldalúságát lelkes 
amatőrök segítségével, hiszen bárki jelent-
kezhet ezekbe a csoportokba, akinek ked-
ve van valamelyiket kipróbálni.  

Ema
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A Derkovits Fúvószenekar is várja az új tagokat



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.

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

Elektronikus
fogadóórák

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány terjedé-
sének emelkedő tendenciájára tekintettel a polgármesteri, al-
polgármesteri, képviselői és jegyzői fogadóórák a személyes 
megjelenés helyett - határozatlan ideig - elektronikus úton 
zajlanak.
A fent említett fogadóórákra szánt kérdéseiket, bejelentései-
ket a kepviselo@tujvaros.hu e-mail címre várjuk. A beérke-
zett üzeneteket a hivatal továbbítani fogja a címzett részére, 
mellyel egy időben - az eddig megszokott rendben - a hivata-
lon belül is elindul az üzenet tartalmának kivizsgálása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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
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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

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

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. 
október 29-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozótermében. 

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igaz-
gatói (magasabb vezető) beosztás ellátására beérkezett pályá-
zatok elbírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kiala-
kításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 

módosítására
2.  Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre és a polgármester el-
múlt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztató elfoga-
dására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, 
felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat



Közterületi 
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események 

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-

508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, 

amennyiben a diszpécser 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

 Hulladékgyűjtő edények 
átadása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. (MIREHU Nonprofit Kft.) és Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának megbízásából a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2020. 10. 22-től a 
kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények átadását az alábbiak szerint folytat-
ja a családi házas övezetben élő, érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelke-
ző tulajdonosok részére:

Az átvétel helye: Tiszaújváros, Tisza út 2/C. Irodaház, porta (volt NAV épület).
Az átvétel ideje: munkanapokon 7:00-15:00 óra között.

A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó vagy annak meghatal-
mazottja az alábbi dokumentumok, iratok felmutatásával jogosult a fent említett he-
lyen és időben az edények átvételére:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- meghatalmazás az edény átvételére, ha az ingatlanhasználó az átvételben akadá-
lyoztatva van

A meghatalmazás csak akkor fogadható el, ha a mintában szereplő adattartalommal 
rendelkezik, és két tanú szerepel a dokumentumon. A jelen tájékoztatás mellékletét 
képező meghatalmazás-minta letölthető a www.varosgazda.tujvaros.hu vagy a www.
varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapokról.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterü-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) be-
kezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkal-
mazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költ-
ségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM 
rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árveré-
sen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 
évi LIII. tv. 123–129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoz-
nak.
Árverésre kerülő járművek adatai
1./ Gyártmány: NISSAN, típus: Micra 1,3, forgalmi rendszá-
ma: GPM 643, kora: 22 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárvere-
zési joga nincs senkinek.
2./ Gyártmány: MERCEDES-BENZ, típus: Vito, forgalmi 
rendszáma: nincs.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A járművön előárvere-
zési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet 
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az 
legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett 
vételi ajánlatot.

Jármű típusa Becsérték Biztosíték Licitküszöb
Nissan Micra 1,3 20.000.-Ft 1.000.-Ft 1.000.-Ft
Mercedes-Benz 
Vito

40.000.-Ft 2.000.-Ft 1.000.-Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekin-
tése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2020. november 9. 12:00 óráig, a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Az árverés helye: 2020. november 10. 10:00 óra, a Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri
Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó 
Gábor munkatársnál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujva-
ros.hu 

Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árve-
rési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal, 
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha 
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezde-
ni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az ár-
verésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb 
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező 
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó kö-
teles megtéríteni.

A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az ár-
verési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzé-
sének költségei az árverési vevőt terhelik.

Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet 
köteles haladéktalanul elszállítani!

Az árverésre, kérjük hozza magával személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját!
  dr. Juhos Szabolcs 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

A közterület-felügyelet által elszállított 
járművek  értékesítése

2020. október 22. Közlemények � 9.



A Tiszaújvárosi 
Krónikában  is 

megjelenik 
lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt  a Tisza 

TV 
Képújságában  legalább 5 

napra 
(2500 Ft)  legkésőbb 

kedden 12 óráig 
feladja.

Tisztelt Fogyasztóink! Az októberi számla 
mellett küldött hírlevelünkben arról tájékoz-
tattuk Önöket, hogy 2020. október 16. és ok-
tóber 26. között személyesen olvassuk le a 
melegvíz-mérőórák állását.

A hirtelen megváltozott járványhelyzet mi-
att Társaságunk úgy döntött, hogy az Önök 
és munkatársaink védelmében elhalasztjuk a 
melegvíz-mérőórák személyes leolvasását. 

NAGYON FONTOS!

Kérünk mindenkit, hogy az alábbi elérhető-
ségeken mindenképpen jelentse be a meleg-
víz-mérőóra állását, mivel ennek hiányában a 
számlázó rendszer a legutóbbi leolvasás ada-
taiból számolja ki a lakás átalányfogyasztását, 
és ez alapján állítja ki a számlát.
Röviden ez azt jelenti, hogy leolvasás hiányá-
ban továbbra is a tavalyi fogyasztás alapján 

számítjuk ki az átalánydíjat, és ha idén töb-
bet fogyasztottak, például a tavaszi lakhelyel-
hagyási korlátozások miatt, az a többletfo-
gyasztás később egy nagyobb összegű szám-
lán fog megjelenni, ami kellemetlen meglepe-
tést okozhat.

Ezért kérjük Önöket, hogy mindenképpen je-
lentsék be az óraállást:

- Hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfo-
gadási időben): 06-49-544-323
- E-mailen: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy bejelentéskor 
törekedjenek a pontos adatok - a vízóra gyá-
ri számának és állásának együttes - megadá-
sára, elkerülendő a téves tartalommal történő 
számlakiállítást.

Megértésüket és közreműködésüket köszön-
jük!

TiszaSzolg 2004 Kft.

A melegvíz-mérőórák 
olvasása elmarad

Szünetel
a ruhaosztás

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ez-
úton értesíti Önöket, hogy a lakosság egészségének 
megőrzése érdekében 
(a jelenleg kialakult, és egyre fokozódó koronaví-
rus-helyzetre való tekintettel)
a ruhaosztás és az adományozásra szánt ruhák fo-
gadása 
2020. október 22-étől határozatlan ideig szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ      

Kedvezményes 
belépőjegy

 nyugdíjasoknak

Kedves Tiszaújvárosi Nyugdíjasok!
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
2020. november 1-jétől kedvezményes, 
600 forintos délelőtti belépőjegyet ve-
zet be Önök számára.
A szolgáltatás hétfőtől péntekig 9:00 és 
12:00 óra között vehető igénybe, mely-
hez belépéskor tiszaújvárosi lakcímkár-
tya és nyugdíjas igazolvány felmutatása 
szükséges. Szeretettel várjuk Önöket!
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. október 22-én (csütörtökön) 
2.000 kg vegyes keszeget telepít az alábbiak szerint:

Csécsi tó:    1.500 kg
Tolnai tó:      500 kg 

A változtatás jogát fenntartjuk.
HORGÁSZÁSI TILALOM NINCS.

Serfőző Gergely
horgászmester  

10. � Hirdetés 2020. október 22.

Temetői, templomi szertartások 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenszentek alkalmából az egy-
házak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat:

Római Katolikus Egyház
Sajószögedi templomban szentmise november 1. 09:30 óra

Tiszaújvárosi katolikus templomban szentmise: november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető:  november 1. 14:00 óra

Nagycsécsi köztemető:  november 1. 14:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november 1. 15:00 óra
Római katolikus altemplom: november 1. 16:00 óra

Szentmise az elhunytakért  halottak napján: november 2. 18:00 óra

 Református Egyház
Tiszaszederkényi református temető: november 1. 15:30 óra

Városi temető (Sajószöged): november 1. 17:00 óra

Görögkatolikus Egyház
Szent Liturgia (görögkatolikus templom): október 31. 11:00 óra

Polgári szertartású  megemlékezések
Városi temető (Sajószöged): november 1. 14:00 óra

Tiszaszederkényi református temető: november 1. 15:00 óra

2020. október 31. (szombat)

2020. november 1. (vasárnap)

2020. november 2-től 2021. január 1-ig a temetői járat kizárólag pénteki napokon
 közlekedik. 

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

13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20

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

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

13.08 15.08 T.szederkény, Műv. ház 14.47 17.17

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

13.12 15.12 T.újváros, Termálfürdő 14.43 17.13

13.13 15.13 T.újváros, Szakmunkásképző 14.42 17.12

13.14 15.14 T.újváros, Kazinczy út 14.41 17.12

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

Érkezik 13.25 15.25 Sajószöged, temető Indul 14.30 17.00

Indul 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész, aut. tv. Érk. 14.55 16.25 18.25

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

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

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

13.08 15.08 16.38 T.szederkény, Műv. ház 14.47 16.17 18.17
13.09 15.09 16.39 T.szederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42 T.újváros, Termálfürdő 14.43 16.13 18.13

13.13 15.13 16.43 T. újváros, Szakmunkásképző 14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44 T. újváros, Kazinczy út 14.41 16.11 18.11
13.15 15.15 16.45 T. újváros, aut. áll. 14.40 16.10 18.10

Érk. 13.25 15.25 16.55 Sajószöged, temető I n -
dul

14.30 16.00 18.00

Indul 11.30 Tisza-part városrész, aut. tv. Érkezik 13.25

11.35 T.szederkény, Kossuth út 13.20

11.36 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 67. 13.19

11.37 T.szederkény, Bajcsy Zs. út 37. 13.18

11.38 T.szederkény, Műv. ház 13.17

11.39 T.szederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 13.15

11.42 T.újváros, Termálfürdő 13.13

11.43 T. újváros, Szakmunkásképző 13.12

11.44 T. újváros, Kazinczy út 13.12

11.45 T. újváros, aut. áll. 13.10

Érkezik 11.55 Sajószöged, temető Indul 13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok



A Sportcentrum eseményei
Október 24. (szombat)

Labdarúgás
FC Tiszaújváros - DSC- SI
10.00 U14 bajnoki mérkőzése  Műfüves pálya
12.00  U19 bajnoki mérkőzése  Műfüves pálya
Kézilabda
16.00 TSC- MEAFC női kézilabda bajnoki mérkőzés  
     Játékcsarnok
Asztalitenisz
10.00 TSC- Szendrő VSSZK Lévay Gimnázium bajnoki mér-
kőzés    Asztalitenisz-csarnok

Október 25. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére  
     Füves pálya

Úgy látszik, nem ízlik a hazai pálya
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III 
Keleti csoportjának 14. fordulójában a 
Sényő csapatát fogadta a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros. A mérkőzés végül öt 
gólt és 3-2-es vendégsikert hozott, így 
a tiszaújvárosiak újabb hazai mérkőzé-
süket zárták vereséggel. 

A BVSC elleni bravúros siker után a 
Sényő legyőzésére készült a Gerliczki 
csapat, amely immár több hadra fogha-
tó játékossal rendelkezett, mint az elmúlt 
fordulóban. A találkozó első lehetőségét 
a hazaiak alakították ki, ám Kristófi 18 
méterről leadott lövését könnyedén védte 
Gagyi. A folytatásban viszont már a sza-
bolcsiak voltak aktívabbak. A 18. perc-
ben Lizák tört be a 16-oson belülre, de 
Tóth Cs. jól jött ki kapujából és védeni tu-
dott. Négy perccel később azonban már 
nem volt kegyelem, megszerezte a veze-
tést a Sényő. Schmidt adott középre, a vé-
dők nem tudtak felszabadítani, Páll pedig 
közelről a hálóba lőtt 0-1. A bekapott gól 
után sem ocsúdott fel a Tiszaújváros, hi-
szen a 25. percben a vendégek újabb hely-
zetet alakítottak ki, Kapacina V. visszagu-
rítása után Orosz M. a felső kapufát talál-
ta el. A 30. percben azonban megszüle-
tett a házigazdák egyenlítő gólja. Kristófi 
tört be a 16-oson belülre, a védők buktat-
ták, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. 
A büntetőt a sértett nagy erővel vágta a 
kapuba 1-1. Két perccel később a gólszer-
ző Papot hozta helyzetbe, aki rosszul ta-
lálta el a labdát így az kapu mellett hagy-
ta el a játékteret.
A második játékrész 5. percében egy ha-
zai szöglet után Bene fejelte a kapus ke-
zébe a labdát, éledeztek az újvárosi remé-
nyek, hogy a hazaiak fordítani tudnak. A 
60. percben egy védők által rossz hely-
re rúgott labdára szintén Bene csapott le, 
közelről leadott lövésénél Gagyi bravúrral 
hárított. A 70. percben büntetőhöz jutott a 
Sényő, Kapacina került a földre. A bünte-

tőt a sértett végezte el, aki azonban a felső 
lécre rúgta a labdát. A 73. percben azon-
ban ismét a hazai kapuban táncolt a labda. 
Egy távolról elvégzett vendég szabadrúgás 
Tóthról kipattant és a szemfüles Lizák kö-
zelről már nem hibázott 1-2. Három perc-
cel később egy vendég beadásnál Lőrincz 
ért a játékvezető szerint kézzel a labdá-
hoz, és ezért a mozdulatért a bíró tizen-
egyest adott. A büntetőt ismét Kapacina V. 
rúgta, ám a bal sarokba tartó lövést Tóth 
Cs. védte, a kipattanónál azonban már nem 
volt kegyelem Kapacina V. talált a hálóba 
két lépésről 1-3. A folytatásban már egyik 
együttes sem erőltette igazán a gólszerzést, 
a Sényő 2 gólos előnye birtokában nyu-
godtan játszhatott, a vendéglátók pedig lé-
lekben feladták a mérkőzést. A hosszab-
bításban azonban a 93. percben a csere-
ként beállt Németh végzett el gyorsan egy 
szabadrúgást, labdája az ugyancsak csere-
ként pályára lépett Benkét találta meg, aki 
éles szögből a hosszú sarokba talált 2-3. A 
Tiszaújváros így hazai pályán végül vere-
séggel zárt és 20 pontjával 8. a bajnokság-
ban. A következő fordulóban október 25-
én Putnokon vizitál a Gerliczki legénység. 

Tiszaújváros - Sényő
2-3 (1-1)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Muhari.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth 
Cs. - Vincze, Kristófi (Benke), Gelsi, 
Pap (Csoszánszki), Tóth M., Csernák, 
Lőrincz, Márton (Tóth S.), Kulcsár, Bene 
(Németh). Edző: Gerliczki Máté.
Sényő: Gagyi - Hadházi, Fenyőfalvi (La-
katos), Szokol, Boros, Farkas, Lizák (Fa-
bu), Schmidt (Molnár), Páll (Kapacina 
K.), Kapacina V., Orosz. Edző: Fiumei 
Viktor. 
Gerliczki Máté: A rutin döntötte el a mai 
mérkőzést. Akkor kaptuk a második gólt, 
amikor sokkal jobban játszottunk ellenfe-
lünknél, ez egyértelműen megfogta a csa-
patot, a harmadik gól meg eldöntötte az 
összecsapást.
Fiumei Viktor: A Tiszaújvárossal rendre 
mindig jó mérkőzést játszunk, mivel jó a 
viszony a két csapat között, mindig van a 
mérkőzésnek külön pikantériája. Az első 
félidei nagy helyzetek alapján már a szü-
netre előnnyel mehettünk volna, de há-
la Istennek a második félidőben ugyanott 
tudtuk folytatni, ahol abbahagytuk, ezért 
győztesen hagytuk el a pályát. 

A forduló további eredményei 
Tiszakécske - Tiszafüred 2-1

Cegléd - Salgótarján 3-0
Kisvárda II. - Mezőkövesd II. 3-2

Sajóbábony - Zugló 2-4
DVSC II. - Putnok 0-1
DVTK II. - Tállya 2-1

Jászberény - Hatvan 3-2
Gyöngyös - Füzesgyarmat 1-3

Balassagyarmat - Eger (elmaradt)
Következik a 15. forduló

2020. október 25., vasárnap 13:30
Tiszafüred - Balassagyarmat 
Füzesgyarmat - Jászberény 

Hatvan - DVTK II. 
Tállya - DVSC II. 

Putnok - Tiszaújváros
Sényő - Sajóbábony

Zugló - Kisvárda 
Eger - Gyöngyös 

A második negyedben 
úszott el a meccs

KOSÁRLABDA. Lejátszotta harmadik mérkőzését az 
idényben a Tiszaújvárosi Phoenix. Az október 14-ei találko-
zó a Ceglédi KE ellen biztatóan indult, végül nem sikerült 
javítani az eddigi mérlegen. 
 

Phoenix KK - Ceglédi KE
 82-101 (17-19, 9-28, 30-23, 26-31)

2020. október 14. Tiszaújváros, 100 néző.
Játékvezetők: Sörlei Attila, Németh Patrik, Nagy-Pál Petra.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Drahos Gábor (30/12), 
Molnár Bence (3/3), Szilasi Bence (3), Jake Martin (22/9), Lajsz 
Gergely (-). Csere: Pöstényi Zoltán (14/6), Kovács Martin (8), 
Taskó István (-), Szabó Norbert (2), Orliczki Bence (-), Kovács 
Zoltán (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Egy szép Martin-távolival vette kezdetét a találkozó, s hamar 
felpörgött mindkét gárda. Gyors iramú, feszültségekkel teli volt 
már az első negyed is, érződött, hogy mindkét csapatnak kell a 
győzelem. A kiegyenlített párharcot végül a vendégek nyerték, 
ám mindössze kétpontos előnyt tudtak kiharcolni.
Alaposan megváltozott a játék képe a második etapban. A Ceg-
léd remek dobóformába lendült, távolról és közelről egyaránt 
veszélyesnek bizonyultak a vendégek. A Tiszaújváros ugyanak-
kor váratlan mélypontra került, vészesen kevés kosarat dobott, s 
az ellenfél fokozatosan húsz pont fölé tornázta előnyét (26-47).
A pihenő jót tett a Tisza-parti gárdának, Drahos és Martin vezér-
letével megújult lendületet mutatott játékuk. Szívós munkával 
sikerült tizennégy pontra olvasztani a hátrányt, ám ez az erőfe-
szítés sok energiát őrölt fel (56-70).
A fáradó Tiszaújvárosnak a záró etapban kellett volna robbanta-
nia ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, de ez már sajnos nem 
jöhetett össze. A küzdelem továbbra is kemény volt, de ismét 
szaporodtak a pontatlanságok, a vendégek ugyanakkor lendü-
letben maradtak. A második percre ismét kialakult a húszpon-
tos különbség, és gyakorlatilag ez állandósult a mérkőzés lefú-
jásáig.
Drahos a mérkőzés legjobbjaként 30/12 pontot, 6 lepattanót, 2 
szerzett labdát, 6 asszisztot és 5 kiharcolt faultot gyűjtött össze, 
Martin 22/9 ponttal, 6 lepattanóval, 1 szerzett labdával, 4 asz-
sziszttal és 2 kiharcolt faulttal végzett. Mellettük igen jó formá-
ban játszott Pöstényi Zoltán is, aki 14/6 pontot, 6 lepattanót, 2 
szerzett labdát és 3 asszisztot mutathat fel statisztikájában.
Szendrey Zsombor vezetőedző: Gratulálok a Cegléd csapatának. 
Most, hogy harmadik mérkőzésükön teljes csapattal tudtak ki-
állni, abszolút olyan képet mutattak, hogy nagy esélyesei lehet-
nek a Zöld csoportos bajnokságnak. Nagyon jó játékosok alkot-
ják és nagyon jó szerkezet jellemzi ezt a csapatot, és minden-
kinek meg fog gyűlni velük a baja, amikor teljes kerettel tud-
nak kiállni. Mi hazai pályán elrontottunk egy negyedet, a máso-
dikat. Mondhatjuk, hogy akkor veszítettük el a meccset, hiszen 
azt a húszpontos különbséget, ami akkor kialakult, tartani tud-
tuk. Voltak lehetőségeink, visszajutottunk tizenkét pontra, de az 
ellenfél újra kapcsolt egyet, és megint elmentek a húszpontos 
előnyig. Ma ennyi telt a játékunkból, viszont olyan szempontból 
meg vagyunk elégedve, hogy csapatként játszottunk.

KÉZILABDA. A férfiak továbbra is pont nélkül az utolsó, a nők 3 ponttal a tarsolyukban a 3. helyen állnak a megyei baj-
nokságban.

A fiúk előbb Gyöngyösön, majd itthon, az Acélváros ellen léptek pályára és mindkétszer vereséget szenvedtek. A Gyöngyös el-
leni meccs azonban szoros volt.

Gyöngyös - Tiszaújváros
31-28 (18-13)

A legtöbb gólt (9) Tallár szerezte.
Tiszaújváros - Acélváros  

21-36
A lányok Szerencsre rándultak ki, s ha már ott voltak, a gólokban 
gazdag mérkőzésen pontot raboltak az eddig hibátlan házigazdától.

Szerencs - Tiszaújváros
37-37 (19-17)

 Kui Erika 10, Bagdi Ágnes 9 góllal járult hozzá a győzelemmel felé-
rő döntetlenhez.
Említést érdemel, hogy a Szerencs góljainak több mint felét (19-et!) 
Tálas Fanni szerezte.

A lányok acélosabbak

2020. október 22. Sport � 11.

A Keleti csoport állása
1. Tiszakécske  14 12 1 1 40-8 37
2. Jászberény   14 11 2 1 39-15 35
3. Füzesgyarmat  12 8 1 3 26-12 25
4. Eger    12 7 3 2 24-6 24
5. Sényő   14 7 2 5 29-20 23
6. Tiszafüred  14 7 2 5 28-24 23
7. Zugló   13 6 4 3 27-21 22
8. Tiszaújváros  14 6 2 6 20-19 20
9. Kisvárda II.  14 5 5 4 21-24 20
10. Putnok  13 5 3 5 19-22 18
11. Cegléd  14 5 1 8 14-20 16
12. DVTK II.  14 4 4 6 25-24 16
13. Balassagyarmat  13 4 4 5 13-19 16
14. DVSC II.  13 4 3 6 21-22 15
15. SBTC  14 4 3 7 19-29 15
16. Hatvan   14 4 2 8 19-30 14
17. Tállya  14 3 5 6 14-18 14
18. Sajóbábony  13 3 2 8 17-35 11
19. Gyöngyös  14 3 2 9 17-37 11
20. Mezőkövesd II. 13 1 1 11 11-38 4

A hálóban a Sényő első gólja. 
A 19 pontos hátrányt a 2. negyedben szedte össze a Phoenix.

Acélváros bikái legyűrték Újváros matadorait. 



Önkéntesek a tiszta tiszai ártérért
Tiszadadától Tiszabábolnáig önkéntesek gyűj-
tik a szemetet október végéig a tiszai ártéren. 
A hulladékszennyezés felszámolásához a Ti-
sza-parti településeken élők segítségét is kérik, 
a Mosolygó Zsák Akcióhoz bárki csatlakozhat. 

Biztosan sokan hallottak már a PET Kupáról. 
A környezetvédelmi akció egy nonprofit, ci-
vil kezdeményezés, melynek célja a tiszai hul-
ladékszennyezés visszaszorítása. A PET Ku-
pa első szakaszában az önkéntesek összegyűj-
tik a műanyagflakonokat, majd ezekből ha-
jókat építenek, a hajók között végül versenyt 

rendeznek. A Mosolygó Zsák Akció is a Ter-
mészetfilm.hu csapatának ötlete volt, kísérleti 
jelleggel indították el a projektet. A PET Kupa 
háromféle színű egyedi nyomtatású, műanyag, 
fém, üveg, illetve kommunális hulladék külön 
gyűjtésére szolgáló zsákokat gyártatott. A Ti-
sza-tótól északra Tiszadada és Egyek között 
pedig Pet Kalózok szedik a szemetet, a helyi-
ekkel karöltve. 
Péntek reggel két Pet Kalóz, Berberovics 
Krisztián és Párdy Bence várta a csatlakozó-
kat a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület telephelyén. Tutajukon pár zsák sze-
mét már összegyűlt, és előző nap felmérték a 
környéket is. 
- Közös célunk a tiszta tiszai ártér - mond-
ta Berberovics Krisztián -, két hete indultunk 
el Tiszadadáról és egész Tiszabábolnáig meg 
sem állunk. Ez a program most október végé-
ig tart, de dolgozunk azon, hogy meghosszab-
bítsuk, jövő tavasszal szeretnénk folytatni. A 
cél az, hogy ez a szakasz a helyiek segítségé-
vel tisztuljon meg, mi ehhez próbálunk minden 
feltételt biztosítani. Az ötlet a Természetfilm.
hu egyesülettől származik, a PET Kupa folyta-
tása tulajdonképpen, hisz az elsősorban a Fel-
ső-Tiszán működik, a cél most az alsóbb szaka-
szok megtisztítása. A programot az Aktív Ma-
gyarország, valamint a helyi hulladékkezelők 
támogatják. Egy-egy szakasz megtisztításának 
a helyiekkel vágunk neki, változó, hogy meny-
nyire aktívak, és az is, hogy mennyi a szemét. 
Az, hogy mennyire szennyezett egy terület, 
nagyban függ attól, hogy milyen a vízrajz, mi-
lyen a domborzat, a part, egy-egy nagyobb ka-
nyarban a Tisza is jobban kiteszi a hulladékát. 
Párdy Bence neve sokaknak ismerős lehet, ő az 
a fiatalember, aki 2019-ben otthagyta munka-
helyét, hogy hónapokig szemetet szedjen a Ti-
sza-tónál. Kezdetben sátorban lakott és saját 
megtakarított pénzéből élt, aztán a közösségi 
médiában adománygyűjtésbe kezdett és ennek 
segítségével tartotta fenn magát. 
- Azért kezdtem szemetet szedni, mert láttam, 
hogy világszerte milyen nagy problémát okoz a 
műanyag nem megfelelő feldolgozása, illetve a 

körforgásba való visszajuttatása - mondta Ben-
ce -, illetve, hogy ennek milyen súlyos környe-
zetkárosító hatásai vannak. Szerettem volna eb-
ben a folyamatban részt venni, hogy felszámol-
juk a környezetkárosítást. A környező telepü-
lések partjain a hulladék kis mértékben van je-
len, ezek nagy részét pedig a helyiekkel együtt 
sikerült összegyűjtenünk. A legjellemzőbb hul-
ladék a PET palack, de vannak szigetelőanya-
gok, egyszer használatos műanyagok, üveg- és 
fémhulladék is bőven. 
Az akcióhoz csatlakozott városunk két alpol-
gármestere is. A PET Kalózok előző nap a hí-
don túl fedeztek fel egy igencsak szennyezett 
erdős területet, oda mentünk hát mi is a szaka-
dó esőben. A zsákok hamar megteltek. 
- Úgy gondolom, hogy nem csak számunk-
ra, hanem az utánunk lévő generáció számára 
is fontos, hogy tiszta legyen a környezetünk - 
mondta Pap Zsolt alpolgármester. - Gyerme-
keink és unokáink számára élhető környeze-
tet kell átadnunk, ezért döntöttünk úgy mi is, 
hogy részt veszünk ebben az akcióban. A ren-
dezvény neve mosolygós, az idő annyira nem, 
hiszen szakad az eső, de örülünk, hogy itt le-
hetünk és segíthetünk. Én arra kérek minden-
kit, hogy vigyázzunk a környezetünkre, ne sze-
meteljünk. 

Aki teheti, még csatlakozhat az akcióhoz. Mo-
solygó zsákokból maradt még jó pár a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesü-
let telepén, ezekből bárki kérhet. Az ártéri sze-
méttel teli zsákokat a MOL vízkivételi mű előtt 
kell lerakni, innen a BMH Nonprofit Kft. szál-
lítja el a szemetet. 

Fodor Petra

12. � Paletta 2020. október 22.

Tiszadadától Tiszabábolnáig gyűjtik a hul-
ladékot a Pet Kalózok. 

Városunk alpolgármesterei is csatlakoztak. 

Párdy Bence egy hűtőgépet is kiemelt a Tiszából. 
„Azért kezdtem szemetet szedni, 
mert láttam, hogy világszerte milyen 
nagy problémát okoz a műanyag 
nem megfelelő feldolgozása, illetve a 
körforgásba való visszajuttatása.”

Párdy Bence
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