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Igazán szerencsés vagyok, hiszen amióta itt dolgozom, min-
den évben az irodám ablakából nézhetem, ahogyan felállít-
ják Tiszaújváros karácsonyfáját. Rendre fotót is készítek 
róla, és elküldöm a hozzám legközelebb állóknak, hogy na, 
most aztán hivatalosan is itt az idő, hangolódjunk az ün-
nepre, mától akár már karácsonyi zenét is hallgathatunk! 
Minden évben pompázatos fenyők kerülnek a térre, de az 
idei, a szabályosnál is szabályosabb, a gyönyörűnél is gyönyö-
rűségesebb. Talán kárpótlásul nőtt ilyen szépre, hogy mind-
azt, amit elvett tőlünk ez az év, a sűrű, kerekded, sötétzöld 
szépségével visszacsepegtesse a lelkünkbe. Az, hogy teljesíte-
ni tudja-e a mi „kis” fenyőnk a küldetését, rajtunk is mú-
lik. Hogy meglátjuk-e nyújtózkodó ágaiban a reményt, apró 
tűleveleiben a biztonságos jövő ígéretét, ez mind rajtunk mú-
lik. Mert lehet, hogy az idén kevesebben álljuk körül a fe-
nyőfát, de ezt azért tesszük, hogy jövőre minden teríték visz-
szakerülhessen az ünnepi asztalra, és a féltés nyomasztó ér-
zése többé ne üljön rá az életünkre.

Radácsi

Kiskarácsony

Semmi nem olyan most, mint régen, talán pont emiatt a Tisza 
TV szerkesztősége valami olyasmin töri a fejét, ami a jelenlegi 
helyzetben is megvalósulhat. Igen, ez a hagyományos szilvesz-
teri műsorunk, ami volt már ilyen is, olyan is, egy biztos, immár 
több évtizede láthatják a nézők. Úgy döntöttünk, hogy ez a nem 
túl kedves 2020-as év sem foghat ki rajtunk, ezért december 30-
án, este 6 órakor ezúttal is jelentkezik a TV Szilveszter élő adá-
sa. Beköszönünk az Önök otthonaiba humorral, jókedvvel, sok-
sok játékkal, értékes nyereményekkel, és terveink szerint sztár 
műsorvezetővel. Bízunk benne, hogy semmi nem jön közbe, és 
teljes gőzzel belevetheti magát kis csapatunk a készülődésbe. 
Addig is figyeljék fészbuk oldalunkat, rajta a szilveszteri műso-
runkkal kapcsolatos „szolgálati közleményeket”. 

A Tisza TV szerkesztősége

Szilveszter? A Tisza TV-ben biztosan lesz!

Két férfi és egy nő tört be, a Szent István úti ékszerboltba, 
ahonnan közel egymillió forint értekben loptak el gyűrűket, 
láncokat. A rendőrök azonosították a tolvajokat.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 25, 
és egy 27 éves férfivel, illetve társukkal egy 23 éves nővel 
szemben.
A polgári lakhelyű gyanúsítottak 2020. november 16-án a haj-
nali órákban betörték egy tiszaújvárosi ékszerbolt kirakatát. 
Az elkövetők majd’ egymillió forint értékben különféle gyűrű-
ket, nyakláncokat loptak el, menekülésük közben pedig jó pár 
ékszert a földön el is szórtak - kaptuk az információt a B-A-Z 
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként 
hallgatták ki a két férfit és a nőt. Az ügyben még tovább nyo-
moznak. 

Elfogták az ékszertolvajokat

A szerdai adatok szerint újabb 4136  magyarnál mutatták ki a 
koronavírus-fertőzést, ezzel 225.209 főre nőtt Magyarorszá-
gon a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 165 beteg, 
így az elhunytak száma 5142 főre emelkedett. 7732 koronaví-
rusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lé-
legeztetőgépen. A gyógyultak száma 65.888 fő, az aktív fer-
tőzötteké 154.179.
- A múlt héten megkezdődtek az állami szűrések a tiszaújvá-
rosi óvodákban és az általános iskolákban. Többek között az 
intenzívebb tesztelés hatására jelentősen megugrott a fertő-
zöttként nyilvántartott tiszaújvárosiak száma. A múlt hétfői 
adatokhoz képest múlt csütörtökig újabb 61 igazolt fertőzöt-
tet regisztráltak a hatóságok. Azóta e hét hétfőig pedig újabb 
42 főt, 9 fő meggyógyult, így az aktív esetek száma 238 fő. 
A köznevelési intézményekben ezen a héten is folytatódik a 
dolgozók állami tesztelése. 
- A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában szeptember 
óta az állami és az önkormányzat által vásárolt tesztekkel ösz-
szesen 85 főt szűrtek és 13 esetben találtak koronavírussal 
fertőzött dolgozót. A mostani állami szűrés során nem talál-
tak újabb pozitív eseteket. 
- November 30-ától újra fogadja a gyermekeket a Szivárvány 
óvoda. Tekintettel arra, hogy még mindig sok az otthon lá-
badozó dolgozó, ideiglenesen összevont csoportokban oldják 
meg a gyermekek ellátását. 
- Az állami tesztelés alkalmával egy bölcsődei gondozó-
nő tesztje pozitív lett, ezért a B-A-Z Megyei Kormányhiva-
tal Mezőkövesdi Járási Hivatala december 4-éig járványügyi 
megfigyelés alá helyezte a Napsugár Bölcsőde ötös pavilon-
ját. Az intézmény elvégezte a helyiségek szakszerű fertőtle-
nítését.
- A járvány miatti veszélyhelyzetben a képviselő-testület 
feladatkörét a polgármestereknek kell ellátniuk. Az aktuá-
lis döntésekről dr. Fülöp György polgármester és dr. Kardos 
András aljegyző a Tisza Televízió élő adásában számolt be 
november 26-án. (Lásd a 3. és 5. oldalt.)

JárványhelyzetÜnnepvárás a Városháztéren

Halálos baleset
A múlt héten kedden tragédiával végződő baleset történt 
a poliol beruházás területén, amelyben két dolgozó súlyo-
san megsérült. 
A gyors orvosi ellátás ellenére egyikük két nappal később, no-
vember 26-án a kórházban elhunyt - tudtuk meg a kivitelezést 
végző cégtől. A thyssenkrupp közleményében arra is kitért, 
hogy a cég vezetősége minden dolgozó nevében mély meg-
rendülését és együttérzését fejezte ki az elhunyt családjának. 
Együttműködnek a hatóságokkal az eset körülményeinek ki-
vizsgálásában, addig azonban bővebb információt nem tud-
nak közölni.
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Bár a klasszikus Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat elmarad, azért karácsonyvárás volt és lesz is a Városháztéren. 
A tér ugyanis nyitva áll, de programok nem lesznek, a hangulatot idén a fények és a díszek idézik. A lelki ráhangolódást se-
gítendő, a feldíszített Városháztér az adventi időszakban, sőt egészen 2021. január 6-ig, csütörtöktől vasárnapig, 11 órá-
tól este  7-ig „nyitva van”, zenével, díszkivilágítással, kürtős kaláccsal, forralt borral, teával és gulyással várják a térre ér-
kezőket. Ezeket kizárólag elvitelre lehet vásárolni, a járványügyi szabályok betartásával. A Mikulást sem kell nélkülözni-
ük a gyerekeknek, december 6-án különleges módon ajándékozza meg a gyerekeket. Képriportunk a 4., további informá-
ciók a 10. és 12. oldalon.

Már megkezdődött a poéngyártás.
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„Én vagyok az élet és a feltámadás
Ki belém vetett hittel él, örökké él.”

              Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
                HEGEDŰS LAJOS
                volt alsótelekesi lakos
életének 89. évében, 2020. november 20-án 

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Felejthetetlen halottunkat - a járványhelyzet miatt - szűk 

családi körben helyezzük örök nyugalomba a tiszaújvárosi 
Magyarok Nagyasszonya Templom altemplomában, római 

katolikus szertartással.
Drága emléke szívünkben él!

A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus
December 6. Advent 2. vasárnapja, gyermekmise. Gyermekek 
téli lábbelijének megáldása, Mikulás-várás. A szentmisék az 
adventi időszakban december 23-áig hétfőtől péntekig reggel 
6.00-órakor kezdődnek, szombat 18.00, vasárnap 11.00.
December 8. Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatá-
sa Főünnep.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon 
találhatók.
Altemplom nyitvatartása
Hétfő: Zárva
Kedd - Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
A plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00., csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Előtér-
ben kézfertőtlenítés! Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus
Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye litiával. Vasárnap (dec. 6.) tart-
juk Szent Miklós püspök ünnepét:10.00 reggeli istentisztelet, 
11.00 Szent Liturgia (a Liturgia végén a Mikulás csomagot oszt 
a gyerekeknek), 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Szerdán (dec. 9.), Szent Anna csodálatos foga-
násának ünnepén:17.00 Szent Liturgia.
A járványügyi előírások - fertőtlenítés, maszkviselés, távol-
ságtartás - betartását kérve, buzdítjuk a kedves testvéreket az 
együttimádkozásra, a közös istentiszteleteken való részvételre.

Református
Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk facebook oldalán (@
reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség) online istentiszteletet teszünk közzé.
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztassák, 
bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány el-
múlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és mindazo-
kért, akik a járvány következtében veszítették el szerettüket. 
Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért, és a felelősséget 
hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és orszá-
gunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk egész 
egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próbatétel ide-
jén is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz és ál-
dássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot december 6-ig (vasárnapig) a 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 
majd december 7-től (hétfő) az Arany Sas (Bethlen G. út 17., 
tel.: 49/540-688) 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

Mérlegen a gombaszezon
Beköszöntött a december, amely egyet 
jelent az idei gombaszezon végével is. 
A kitartóbbak még találhatnak itt-ott 
lilatönkű pereszkét, esetleg késői las-
kagombát, azonban a sok tekintetben 
rendhagyó 2020-as szezon véget ért. El-
tehetjük a kosarainkat, a késeinket, és 
itt az ideje, hogy mérleget vonjunk. 

Persze, aki ilyenkor sem akarja feladni a 
gombázás iránti hódolatát, az nyugodtan 
gyűjthet téli fülőkét, amely elsősorban 
idősebb fűzfákon telepszik meg. Aki pe-
dig nem a tányérjába szánja a téli gom-
bákat, hanem az ismereteit szeretné bőví-
teni, az kereshet mezei téli fülőkét, vagy 
újabb nevén iglice fülőkét, amely Euró-
pa egyik legritkább (és ebből következő-
en egyik legveszélyeztetettebb) gombafa-
ja. Eddig mindössze pár európai ország-
ban írták le. Igazán szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, hogy a szikesebb le-
gelőkön, ahol a tövises iglice él (pl. Pol-
gár vagy Újtikos határában), találkozha-
tunk néhány példánnyal. 
 A 2020-as pandémia nem csak a minden-
napi életünkre volt komoly hatással, ha-
nem a gombaszezonra is. A tavaszi lezá-
rások miatt a szakellenőri helyiség csak 
kéthónapos késéssel, június elején tudott 
megnyitni. Szerencsére ez egybeesett egy 
esősebb időszakkal, illetve a nyári hegy-
vidéki gombák beindulásával: céklatinó-

ru, arany tinóru, sárga rókagomba, ga-
lambgombák, vargányák, stb. Folyamato-
san hozták be környékünk gyakori fajait 
is: őzlábgalóca, mezei szegfűgomba, sár-
ga gévagomba, mezei csiperke, karbol-
szagú csiperke, sziki csiperke, stb. A leg-
nagyobb gombadömping megint csak ok-
tóberre és novemberre esett, amikor már 
kígyózó sorok alakultak ki a szakellenőri 
helyiség előtt. Igazán sok nagy őzlábgom-
bát, lilatönkű pereszkét és karbolszagú 
csiperkét szedtek a helyiek és a környező 
települések lakosai. Sajnos a járványügyi 
korlátozások miatt a szakellenőrzés las-
sabban haladt a kelleténél, amely több ké-
nyelmetlenséggel járt: hosszabb várako-

zás, távolságtartás, csak egy fő léphetett 
be a szakellenőri helyiségbe, maszkvise-
lés. Mivel sokan járnak gombázni, illet-
ve gombát ellenőriztetni, és nem ritkán 
mindent összeszednek, ezért a határozás-
ra is több időt kellett szánni. Dicséretes, 
hogy egyre több a természetjáró, viszont 
a gombászat sokaknál még nem megy tu-
datosan: egybe szedik az eltérő fajokat, 
ráadásul műanyagszatyorba, amely min-
denképpen kerülendő. Szerencsére már 
sok a tudatos gombázó is, akik elkülönít-
ve szedik az egyes fajokat, megkönnyít-
ve ezzel a szakellenőr dolgát. Többen már 
felkészülten vetik be magukat az erdőbe, 
és a helyszínen törekednek a határozásra, 
szakirodalom vagy internet segítségével.
Az idei év slágere kétségkívül az óriás 
tölcsérgomba volt, amely kezdetben kú-
pos, majd látványosan kiterül, és egy jel-
legzetes púp marad a közepén. Ehető, aro-
más ízű, erdőben és erdőszélen előfordu-
ló gomba. Tipikusan olyan faj, amely az 
egyik évben előjön, majd évekre eltűnik.
A forgalom növekedését bizonyítja, hogy 
még a rövidebb nyitvatartás ellenére is 
168-an keresték fel a gombaszakellenőri 
helyiséget, amely újabb rekordnak szá-
mít. A behozott fajok száma már a 100-at 
közelítette. A 185 kg átvizsgált gombából 
134 kg-ot kellett elkobozni.

Kákóczki Balázs
gombaszakellenőr

Mikulás
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk decemberi 

sorozatunkat. 

A megfejtéseket december 31-ig egy-

ben várjuk e-mailben a kronika@ti-

szatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. december 3..

Az idei szezon slágere az óriás tölcsérgomba volt.

Kákóczki Balázs 185 kg átvizsgált gombából 134-et kénytelen volt elkobozni.



Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a képviselő-testületek nem 
működnek, feladatkörüket a polgármester 
látja el a szükségesség és arányosság köve-
telményének figyelembe vételével. A kataszt-
rófavédelemről szóló törvény alapján Tisza-
újváros képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva 2020. november 26-
án a testületi ülésre tervezett napirendi pon-
tok közül többen is döntést hozott Dr. Fülöp 
György polgármester. Ezekről - Dr. Kardos 
András aljegyző közreműködésével - a Tisza 
TV élő közvetítésében tájékoztatta a nyilvá-
nosságot.

Bevezetőjében a polgármester arról tájékoz-
tatta a lakosságot, hogy előzetesen Steinerné 
Vasvári Éva és Pap Zsolt frakcióvezetőkkel is 
egyeztetett a meghozandó döntésekről.

Támogatáselosztás 
az állami iskoláknak

A 2020-as évet feldolgozva is elkészül Tiszaúj-
város Évkönyve, melynek kiadásával kapcsola-
tosan lezajlottak az egyeztetések. A polgármes-
teri határozat értelmében az elmúlt évek gya-
korlatának megfelelően a Tiszaújvárosi Műve-
lődési Központ és Könyvtár koordinálja az elő-
készítési és nyomdai munkálatokat. 1.000 db 
puha- és 200 db keményfedelű évkönyv készül, 
a nyomdai és szerkesztési költség együttesen 
3.926.000 Ft. 
A képviselő-testület korábban 2020. december 
31-ére módosította a Mezőkövesdi Tankerüle-
ti Központ, a Miskolci Tankerületi Központ és 
a Szerencsi Szakképzési Centrum támogatásá-
ra megítélt 40 millió forintos működési támo-
gatási keret felosztását. Az önkormányzat ered-
ményes, a tanulók érdekeit szolgáló együttmű-
ködésre törekszik minden fenntartóval. A meg-
lévő önkormányzati támogatásokon túl (tanu-
lók ösztöndíjrendszere, a diáksport támogatá-
sa, nyári partnervárosi táboroztatás, ingyenes 
strandbelépő, az épületek távfelügyelete, a vá-
rosi informatikai rendszer biztosítása, a műve-
lődési központ térítésmentes teremhasználati 
lehetősége, ingyenes sajtómegjelenés, az alkal-
mazottak városi kitüntetési rendszere, jutalma-
zása, városi rendezvényeken történő vendéglá-
tás, évfordulós iskolai események támogatása, 
beruházások, felújítások támogatása), a kere-
tösszeggel további segítséget kíván nyújtani a 

városban folyó oktató-nevelő munka sikeressé-
géhez. A polgármester a három vezetővel kon-
szenzusra jutott. A járványügyi intézkedések 
miatt az intézmények márciustól a tanév végé-
ig tantermen kívüli, digitális munkarend szerint 
működtek, illetve a jelenlegi és az elkövetkező 
időszak működési formája is bizonytalan, ezért  
a támogatási keret csökkent, s ezt osztották fel 
az egyes állami fenntartók között, az alábbi-
ak szerint: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
15.000.000 Ft, Miskolci Tankerületi Központ 
500.000 Ft, Szerencsi Szakképzési Centrum 
7.000.000 Ft felhalmozási célú támogatás.
A támogatás felhasználásának határideje 2021. 
március 31.
A fenntartóktól érkezett igények alapján a fel-
adatellátás folyamatos ellátásának biztosítása 
érdekében - valamennyi intézmény tekinteté-
ben egységesen - a polgármester újabb egy év-
vel, 2021. december 31-ig meghosszabbította 
az állami, illetve egyházi köznevelési intézmé-
nyek által használt városi informatikai rendszer 
igénybevételének lehetőségét is, továbbá bizto-
sította a vagyonvédelmi technikai távfelügyele-
ti szolgáltatást.

Házi segítségnyújtás, 
fizetési moratórium

Steinerné Vasvári Éva önkormányzati képvise-
lő az érintett háziorvosok kérelme alapján in-
dítványozta, hogy az intézményekben folyó 
felnőtt étkeztetés térítési díjáról, valamint az 
igénybe vevők köréről rendelkező határozat 
módosuljon úgy, hogy az egészségügyi alap-
ellátást vállalkozásban végző orvosok és alkal-
mazottaik számára is biztosítva legyen az in-
tézményekben folyó felnőtt étkeztetés lehető-
sége. A javaslattal egyetértve a polgármester  
módosította a rendelkezést. Az érintettek brut-
tó 628 Ft/adag térítési díjért vehetik igénybe az 
étkeztetést.
A képviselő-testület egy éve döntött arról, hogy 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
2020. december 31-ig működtesse tovább a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtást. Az intéz-
mény Tiszaújváros és 10 környező település la-
kosainak ellátásához 140 készülékre december 
31-ig rendelkezik érvényes finanszírozási szer-
ződéssel. A támogatás összege 3 944 000 Ft/év. 
A folyamatos és zavartalan feladatellátás biz-
tosítása érdekében a polgármester úgy döntött, 
hogy aláírja a 2021-re szóló támogatási meg-
állapodást, egyúttal felhatalmazta a humán-

szolgáltató vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz 
szükséges megállapodásokat, szerződéseket az 
érintettekkel kösse meg.
Egy márciusi polgármesteri határozat szerint az 
első lakáshoz jutók kamatmentes visszatéríten-
dő támogatásában részesült és részesülő sze-
mélyek december 31-ig fizetési haladékot kap-
tak a támogatás visszafizetésére, melynek idő-
tartama meghosszabbítható. E lehetőséggel él-
ve a fizetési moratóriumot 2021. június 30-ig 
meghosszabbította a polgármester.

Módosított határidők

Dr. Fülöp György további határidőmódosítás-
ról is határozott.
A képviselő-testület októberben kérte fel a Pol-
gármesteri Hivatalt a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ gazdasági igazgató-helyet-
tesi pályázati felhívás jogszabályi előírásoknak 
megfelelő előkészítésére és a novemberi kép-
viselő-testületi ülésre történő beterjesztésére. A 
dátumokat a testületi ülésekhez igazodóan ha-
tározták volna meg, azonban az ülések időpont-
jai jelenleg előre nem láthatóak, ezért a hatá-
ridő 2021. február 28-ra módosult.
A járványügyi veszélyhelyzet miatt kialakult 
nehéz gazdasági környezetben a Polgármeste-
ri Hivatal felülvizsgálta a 2020-ra betervezett 
felújítások, beruházások szükségességét, és en-
nek eredményeképpen a polgármester az aláb-

bi döntéseket hozta. A Teleki Blanka és Hu-
szár Andor utak között lévő (Sportcentrum) zú-
zottköves, illetve aszfaltos területen a parkoló 
megépítésének határideje 2023. december 31.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola sportolási, testnevelési feltételeinek 
javítása érdekében tervezett fejlesztéshez (tor-
naterem, udvar) kapcsolódó tervezési feladatok 
végrehajtási határideje 2021. december 31.
A zárható közterületi konténertárolók, valamint 
a KUBIO típusú zárható konténertárolók tele-
pítésének támogatására a pályázati felhívás-ter-
vezet összeállításának végrehajtási határideje 
2022. február 28. 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok javadalmazási szabályzatainak felülvizs-
gálatát december 31-ig kellett volna megten-
nie a testületnek. Tekintettel a veszélyhelyzet-
re, valamint a szükségesség és arányosság kö-
vetelményeit is figyelembe véve, a polgármes-
ter 2021. június 30-ára módosította a határidőt, 
amikor már remélhetőleg a testület dönthet.  
A polgármester jóváhagyta Tiszaújváros 2021. 
évi rendezvénytervét. A rendezvénynaptár a 
nemzeti, állami ünnepek mellett a lakosság ér-
deklődési körébe tartozó, a kialakult hagyomá-
nyokhoz igazodó programokat, nagyrendez-
vényeket, továbbá a civil kezdeményezéseket 
tartalmazza, időponttal, helyszínnel, a rende-
ző szerv megnevezésével és a rendezvény rö-
vid leírásával együtt.  A tervezett programok 
megvalósulását természetesen nagymértékben 
befolyásolja a koronavírus-világjárvány 2021. 
évi alakulása.

Nem lesz adóemelés

Dr. Fülöp György ismertetőjében szólt arról 
is, hogy a törvényi előírásnak megfelelően no-
vember 30-áig döntenie kell a helyi adórende-
letek módosításáról is. Ugyanakkor megnyug-
tatta a közvéleményt, hogy az önkormányzat 
nem tervez adóemelést, és új adónem beveze-
tését sem tartja időszerűnek.
Ígéretének megfelelően a polgármester novem-
ber 30-án döntést hozott az ügyben. 
A helyi adókról szóló törvény idén három alka-
lommal is jelentősen változott, és újabb válto-
zások is várhatók. A településeket érintő adóel-
vonások és adómegszüntetések ellenére - figye-
lembe véve a járványhelyzet okozta bizony-
talan gazdasági környezetet - 2021-ben nem 
emelkednek a helyi adóterhek, nem lesz új adó-
nem, és nem változik az eddigi kedvezmény-
rendszer sem - határozott megelőzve a kor-
mánydöntést a polgármester. A mostani módo-
sítás így kizárólag a már korábban elfogadott 
törvényi változásokat vezeti át a rendeleten. 
(Például az ideiglenes iparűzési adókötelezett-
ség mértékéről szóló szabályozás kivezetése.) 
Megmarad ugyanakkor a beruházási adóked-
vezmény és az adóalap-mentesség szabályozá-
sa. További preferenciák bevezetését azonban 
- tekintettel a várható további adókönnyítések-
re is - nem tartotta indokoltnak a polgármester.

F.L. 

A november 26-ai polgármesteri tájékoztató 
végén dr. Fülöp György szólt a járványhely-
zetről, az ezzel összefüggő városvédelmi stra-
tégiáról, és az adventi készülődésről, várako-
zásról is.
- Sajnos a járvány olyan szakaszába lépett, 
hogy nincsen már olyan tiszaújvárosi család, 
amit ne érintene, nincsen olyan tiszaújváro-
si ember, akinek közeli, vagy távoli ismerőse, 
rokona ne fertőződött volna már meg - mond-
ta a polgármester. - Ez azt jelenti, hogy a ví-
rus terjed, és az egészségügyre óriási nyomás 
nehezedik. Én nagyon szépen köszönöm va-
lamennyi egészségügyi dolgozó embert pró-
báló munkáját, nagyon köszönöm a szociális 
szférában dolgozóknak és valamennyi önkor-
mányzati munkavállalónak, aki azért dolgo-
zik, hogy ez a város továbbra is működőké-
pes és élhető maradjon. Tudom, hogy minden 
állampolgárnak terhes már, hogy a mindenna-
pi életük korlátozások között telik. Ha kilé-
pünk az utcára maszkot kell felvenni, ha bolt-
ba megyünk idősávot kell tartani, és így to-
vább. Higyjék el, hogy ezek a szabályok azért 
vannak, hogy megállítsuk, megállítsák a ví-
rus terjedését. Mi még márciusban eldöntöt-
tük, hogy egy sajátos városvédelmi stratégia 
mentén fogunk végigmenni, amelynek egyet-
len fontos mérőszáma van, az, hogy min-
den embert meg kell óvni a vírustól, aki pe-
dig megfertőződik, azt minden eszközzel se-

gíteni kell. Legyen az egészségügyi szolgálta-
tás, vagy anyagi eszköz. Mindent ennek ren-
deltünk alá. Nem lehet Tiszaújvárosban olyan 
ember, akinek mi ne tudnánk segíteni. Muszáj, 
ez a kötelességünk. Ezért kell minden nap dol-
goznunk. Ennek a városvédelmi stratégiának 
az eleme az, hogy a helyi szakemberek folya-
matosan begyűjtik az illetékes állami szervek-
től az adatokat, ezeket folyamatosan elemzik. 
Azután szakmai javaslatokat tesznek nekünk, 
mi, döntéshozók pedig meghozzuk azokat a 
döntéseket amik szükségesek. Kedves tisza-
újvárosiak, jön az adventi időszak, ez egy so-
ha nem látott advent lesz. Lehet, hogy az idő-
sebbek emlékeznek rá, hogy a II. világháború 
idején is sajátos volt az advent, de ilyen pan-
démiás időszakra ők sem emlékeznek. Próbál-
juk meg kihasználni az online tér adta lehető-
ségeket. Az biztos, ez mindenkinek egy lelki-
leg is nehéz időszak. Arra kérek valamennyi 
tiszaújvárosit, hogy emberséggel, szeretettel 
forduljunk egymáshoz. Ha egy-egy társasház-
ban lakunk, ha tudjuk, hogy valamelyik szom-
szédunk magányos, kopogjunk rá, néha hívjuk 
fel telefonon, hogy enyhítsük ezt a bezártsá-
got. Azt kérem önöktől, hogy humánummal, 
együttműködéssel, egymás iránti odafigyelés-
sel ünnepeljük együtt az adventet, majd a ka-
rácsonyt. Én reménykedem benne titkon, hogy 
karácsony idején enyhülnek majd a korlátozó 
intézkedések. Megköszönve valamennyi ti-

szaújvárosinak az együttműködést, a szabály-
követő magatartást, a megértést, azt tudom 
mondani, amit mindig szoktam mondani: vi-
gyázzanak magukra! 

f.l.

Városvédelmi stratégia és ünnepvárás

2020. december 3. Aktuális � 3.

„Nem lehet Tiszaújvárosban olyan ember, 
akinek mi ne tudnánk segíteni. Muszáj, ez 
a kötelességünk. Ezért kell minden nap 
dolgoznunk” - mondta a polgármester. 

Az ülésteremben csak a polgármester, az aljegyző, a technikus és a média volt jelen.                                                             



4. � Advent 2020. december 3..



Jól teljesítettek a lánglovagok

A képviselő-testület november 26-ai 
ülésen tárgyalta volna a Tiszaújváros 
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről szóló 
beszámolót. A kihirdetett veszélyhely-
zet miatt azonban a képviselő-testület 
nem ülésezik, így a beszámolót a pol-
gármester véleményezte és fogadta el.

Veszélyes helyszínek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ti-
szaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság (HTP) működési területén a legje-
lentősebb veszélyforrásként a MOL Pet-
rolkémia Zrt. iparterületén található üze-
meket, üzemegységeket, valamint a MOL 
Nyrt. Tiszai Olajfinomító tartályparkját és 
létesítményeit tartják számon. Veszély-
forrást jelentenek továbbá az áradások, 
tekintettel a környékünkön lévő folyóvi-
zek nagy vízgyűjtő területére, illetve az 
M3-as, M30-as autópályákon és a 35-ös 
főúton lévő veszélyes áruszállítás, a meg-
növekedett személyforgalom és a vasúton 
történő veszélyes áruszállítás.

Riasztások, vaklármák

A HTP illetékességi területén 2019. októ-
ber 5. és 2020. október 6. között 339 be-
avatkozást igénylő esemény történt, 106 
esetben kaptak téves jelzést, 9 esetben 
szándékosan megtévesztő jelzéshez vo-
nultak. A parancsnoksághoz 3 esetben ér-
kezett bejelentés utólagos tűzesetről, míg 
58 alkalommal a lakosság a tűzoltók kiér-
kezése előtt felszámolta a káreseményt. A 
felsoroltakból Tiszaújváros területén be-
avatkozást igénylő esemény 49 volt, té-
ves jelzésre 48 alkalommal vonultak, a 
kiérkezés előtt felszámolt események szá-
ma 7, az utólagos tűzesetek száma 1 volt. 
Szándékosan megtévesztő jelzést nem ad-
tak le a városban.
Tiszaújváros a tűzoltó-parancsnokságtól 
rövid vonulási idővel elérhető, megkü-
lönböztető jelzés használatával öt percen 
belül kiérkeznek a készenléti szervek. A 

település tűzvédelme megfelelően bizto-
sított, a város területén található tűzi víz-
hálózat megfelelően kiépített – áll a be-
számolóban. 

Gyakorlatok,
ellenőrzések

A HTP működési területén a MOL Pet-
rolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika 
Tiszaújváros Telephely és az Ecomissio 
Kft. közvetlen veszélyeztetettségébe tar-
tozó településekre vonatkozóan minden 
évben két helyszínen (Tiszaújváros és Ti-
szapalkonya-Oszlár településeken) Külső 
Védelmi Tervgyakorlatot rendeznek. En-
nek során Tiszaújváros, Tiszapalkonya és 
Oszlár oktatási-nevelési intézményeinek 
egyikében az óvodás csoportok, illetve 
az óvónők segítségével feltételezett ese-
ményt szimulálnak.
Idén a COVID-19 vírushelyzet a gya-
korlatok végrehajtására is hatással volt. 
A tervezett gyakorlatokat a parancsnok-
ság március 16-ig végre tudta hajtani, ezt 
követően azonban az első félévre terve-
zett gyakorlatok elmaradtak. A beszámo-
lási időszak második felére tervezett elle-
nőrző gyakorlatokat megtartották, illetve 
azok jelenleg is zajlanak.   
A beszámoló kitér arra is, hogy a 2013. 
január 1-jétől megalakult járási rendszer 
keretében Helyi Védelmi Bizottságok 
jöttek létre, melyeknek vezetését a kor-
mányhivatalok járási hivatalvezetői lát-
ják el. A beszámoló időszakában Tisza-
újváros járás illetékességi területén pol-
gári védelmi szempontból 22 ellenőrzést 
végeztek, ebből kettőt Tiszaújváros te-
rületén. Az ellenőrzések során kockáza-
ti helyszíneket (ár- és belvíz által veszé-
lyeztetett helyszín, Tiszaújvárosban ez a 
Szederkényi út, valamint a téli kritikus 
kockázati helyszín 35. sz. közút Tisza-
újváros - Sajószöged 15-17 km szelvény 
közötti útszakasz) belterületi vízelvezető-
ket, árvízi védekezéshez szükséges indu-
lókészleteket, vízkár és veszélyelhárítási 
terveket, a lakossági tájékoztató és riasz-
tó rendszereket vizsgáltak.
Tiszaújvárosban minden évben kockáza-
ti helyszínként ellenőrzik a belterületi ví-
zelvezető rendszereket az önkormányzat 

közbiztonsági referensének bevonásával. 
Az ellenőrzések során hiányosság nem 
volt, a vízelvezető árkok tisztítottak, kar-
bantartottak.
A fiatalok számára példaértékű a közös-
ségi szolgálat kialakításának rendsze-
re, melyet a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény módosításával vezettek be. En-
nek alapján a 2016. január 1. után érett-
ségizőknek 50 órányi közösségi szolgá-
latot kell teljesíteniük, melyre a kataszt-
rófavédelmen belül is lehetőségük van. A 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, a Tiszaújvárosi HTP a 2019/20-
as tanévben a kirendeltség illetékességi 
területéről 5 középfokú intézménnyel kö-
tött együttműködési megállapodást, ezek 
alapján 16 diák teljesített közösségi szol-
gálatot, összesen 342 órában. 
A HTP működési területén három ön-
kéntes tűzoltó egyesület és egy főfoglal-
kozású létesítményi tűzoltóság működik, 
együttműködési megállapodások alap-
jánn segítve a hivatásos egységek mun-
káját. 

Önkormányzati 
támogatások

A beszámolót a Polgármesteri Hivatal ki-
egészítése teszi teljessé, hiszen az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít a tűz-
oltóság feladatellátásának elősegítésére. 
Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és 
a tűzoltóság közötti együttműködés. Az 
önkormányzat a lehetőségekhez mérten 
anyagilag is segíti a tűzoltóságot
A feladatok színvonalas ellátása érdeké-
ben 2020-ban a következő támogatásokat 
szavazta meg részükre a képviselő-testü-
let: a laktanya legénységi zuhanyzóhelyi-
ségének teljes felújítására 5.931.000 Ft, 
a téli időszakban a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. üzemeltetésében lé-
vő tiszaszederkényi tornaterem használa-
tát, a tűzoltók fizikai állapotának fenntar-
tása érdekében térítésmentes biztosítása. 
A 2020. március 12-én az Ecomissio Kft. 
Tiszaújvárosi telephelyén történt tűzeset-
nél több tűzoltó, a nagy fizikai és pszichés 
megterhelés mellett is kimagasló munka-
végzésről tett tanúbizonyságot. Erre va-
ló tekintettel a szolgálatparancsnok javas-
latára a polgármester a városi jutalmazá-
si keret terhére kimagasló teljesítményük 
elismeréseként a HTP állományából 8 főt 
részesített pénzjutalomban. 
Az összefoglaló megállapítás szerint az 
elmúlt időszakban a tűzoltóság a tűzol-
tási, tűzvédelmi, műszaki mentési tevé-
kenységét nagyon jó színvonalon látta 
el. A HTP kiválóan teljesítette a rá háru-
ló feladatokat, minden tekintetben igye-
keztek a tőlük elvárható legjobb teljesít-
ményt nyújtani, mindezek eredménye-
ként Tiszaújvárosban és a tűzoltóság tel-
jes működési területén biztosítani tudták 
az élet- és vagyonvédelem magas szintű 
ellátását.

f.l.

Kukák
a kutyaguminak 

Új hulladékgyűjtő edényzeteket helyeztek ki városszerte. A 
speciális tárolót a kutyaürüléknek rakták ki. A zárható kuka 
mellett zacskó is van. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. heti 
rendszerességgel üríti majd a tárolót.

Sokan akarták, régen akarták, kutyások és a kutyapiszok ellen 
kiáltók is. Városszerte 20 olyan kukát  helyeztek ki, amibe a 
kutyaürüléket lehet beletenni. Innentől kezdve minden a felelős 
kutyatartókon múlik, hogy összeszedik, bezacskózzák, és bete-
szik-e a gyűjtőedénybe. 
- Nálam mindig van zacskó, abba szedtem össze a kutyakakit, és 
úgy dobom bele a kukába. Nagyon jó ötlet, hogy raktak ki ilyen 
kutyaürüléknek való kukákat is, szerintem ez nagy segítség, ha 
elfogy van honnan kivenni a zacskót és van hova bedobni. Re-
méljük, sokan fogják használni, mert kutyásként is azt tapaszta-
lom, hogy sokan nem szedik össze - mondta Szabina déli kutya-
sétáltatás közben.
- Jó, hogy vannak ilyen új kutyapiszok gyűjtők, de szerintem 
több is kéne. Én mindig összeszedem, bezacskózom, ami a pó-
rázra van erősítve, így otthon sem tudom hagyni. Eddig ezekbe a 
kis kézi kukákba dobtam, ezután megkeresem a kutyamintás ku-
kákat, bár nem láttam még egyet sem itt a Mátyás király úton, de 
most indultunk sétálni, majd körbenézek, hol van legközelebb - 
nyilatkozta Gombos István. 
A zárható kukában zacskó is van, ezeket is újratöltik, úgy, ahogy 
rendszerességgel ürítik is. 
- Mivel ez veszélyes hulladéknak minősül, az ürítés után elszál-
lítjuk és az Ecomissio Kft.-ben égetik el. Most télen úgy tervez-
zük, hogy heti egyszer. 20 darab ürüléktartó edényt helyeztünk 
ki a városban, egyet Tiszaszederkény városrészben és egy ju-
tott a Tisza-part városrészbe is, olyan helyekre, amit meg tudunk 
közelíteni teherautóval,. Egy-egy ilyen kuka ára 60.000 forint 
volt. A kukákban zacskó is van, így tépni is tud belőle az, akinél 
nincs, hogy össze tudja szedni a kutyája ürülékét - tájékoztatott 
Kerékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezetője.  

berta

A COVID első hulláma idején sokan támogatták a mentők 
munkáját, kaptunk ételt, mosógépet, mosószert, maszkot az 
önkormányzattól, és volt aki pénzt ajánlott fel. Akkor  elindí-
tottunk egy alapítványt, amely mostanra vált működőképes-
sé. Az alapítvány neve: Tiszaújvárosi Mentőállomásért Ala-
pítvány. Célkitűzései: a mentőellátás során használt egész-
ségügyi felszerelés korszerűsítése, szinten tartása, a mentőál-
lomás felújítása (az épület szigetelése és a fűtés korszerűsí-
tése), berendezési tárgyak cseréje. Valamint a dolgozók köte-
lező kreditpontjainak megszerzését szolgáló továbbképzések 
költségeinek támogatása.
Az alapítvány bankszámla száma: OTP 11734114-25873755.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat és várjuk az új támoga-
tókat!

Köszönettel: 
Lovas Attila 

a kuratórium elnöke

Alapítvány 
a mentőállomásért

2020. december 3. Aktuális � 5.

A beszámolási időszak legjelentősebb tűzesete az Ecomissio Kft.-nél történt márciusban. Itt végzett munkájukért a váro-
si jutalmazási keretből a polgármester 8 tűzoltót részesített pénzjutalomban. 

Szabinánál mindig van zacskó a kutyaürüléknek, de most 
már, ha elfogy, van honnan újat szerezni, és van is hová 
dobni.

A klasszikus kézi hulladékgyűjtő edények mellett a kutyás 
logóval ellátott kutyakaki kuka.

A baleseteknél is nélkülözhetetlenek a tűzoltók. 



Majdnem rontottam a Covid statisztikán 1.
A kaszás rám mutatott, és a nevemet mond-
ta. Én úgy csináltam, mint aki nem veszi ész-
re - kicsit elfordítottam a fejem, és arra gon-
doltam, mennyi mindent nem fejeztem még 
be, vagy éppen még csak most kezdtem el. 
Mi lesz a Keleti Punk podcasttel, mi lesz a 
zenekarral, a könyvekkel, amikhez már 
megvannak több tízórányi interjúk? Külön-
ben is, éppen a Motörhead Overkill albuma 
megy a fejemben, tessék engem békén hagy-
ni!

Semmi szokásos tünet

Úgy indult az egész, hogy nemdohányzóként 
olyan érzésem volt, mintha elszívtam volna 
egy doboz cigit. Égett a tüdőm, de semmi ha-
sonló tünet nem jelentkezett, mint eddig az el-
múlt negyvenöt évben bármikor, amikor elkap-
tam az influenzát. Ez így ment két napig, aztán 
jött a 38.8 feletti láz. Arra gondoltam, hagyom 
működni, hadd irtsa a vírusokat, de a tünetek-
ből már tudtam, itt nem a szokásos dolog törté-
nik. Nem fáj a torkom, nem taknyosodok, ilyen 
magas lázam gyerekkorom óta nem volt, még 
soha nem éreztem úgy, mintha égne a tüdőm, és 
akkorra már az izmaim és minden ízületem any-
nyira fájt, hogy csak nyavalyogni tudtam. Más-
nap csináltak egy PCR tesztet, és  az eredményt 

öt nappal későbbre ígérték. Ekkor már nem bír-
tam tovább a lázat és a fájdalmat, napi két fáj-
dalomcsillapítót szedtem. Végigszenvedtem 
így az öt napot, aztán bejelentkeztem az Ügy-
félkapun keresztül az orvosi dokumentumaim-
hoz, és ott volt az eredmény: Covid PCR vizs-
gálat pozitív. Ezt azért volt fontos tudni, mert 
van egy autoimmun betegségem, amire olyan 
gyógyszereket kapok, amelyek elnyomják az 
immunrendszeremet. Tehát, ahogy a tiszti főor-
vosnő mondaná, alapbetegségben szenvedek.

Nem kapok levegőt

A pozitív teszteredményre kaptam két do-
boz antibiotikumot. Már majdnem beszedtem 
mindkettőt, amikor a kilencedik napon bajba 
kerültem. Akkor már régóta nem ettem, alig it-
tam valamit, és úgy éreztem, pár méter meg-
tételéhez is kapkodnom kell a levegőt. Nincs 
tovább, nem működött az antibiotikum, egy-

re rosszabbul voltam. Félig öntudatlanul be-
dobáltam két szatyorba, amire azt gondol-
tam, majd kell a kórházban, és hívtam a men-
tőket. Mikor elmondtam, hogy Covid pozi-
tív vagyok, és úgy érzem, nem kapok levegőt, 
csak annyit mondott a diszpécser, hogy máris 
küld egy mentőautót. Néhány perc alatt kint is 
voltak, gyorsan felmérték a helyzetet, és már 
vittek is le. Körbekötöttek az ágyon övekkel, 
oxigénre tettek, és mint a rakéta, elindultunk 
Egerbe. Miskolc akkor már nem fogadott, mert 
megtelt a covidosoknak kijelölt kórház. Az eg-
ri kórház bejárata előtt egy konténerekből épí-
tett, ideiglenes rendelőbe vittek be. Itt megkér-
dezték mi történt, majd csináltak egy gyors-
tesztet, ami pozitív lett. Felvittek az infekto-
lógiára, oxigénmaszkot adtak rám, aztán min-
denféle gyógyszereket nyomtak belém és vért 
vettek.

Romlik a helyzet

Ez megismétlődött másnap reggel is, óriási 
fecskendőkből kaptam valami sárga folyadé-
kot, és jól összeszurkáltak vérvételnél. Délután 
nyílt az ajtó, bejött két nagydarab srác, meg-
fogták az ágyamat, és elkezdtek velem szalad-
ni a lift felé. Megyünk az intenzívre - mondta 
az egyik, amikor látta, hogy pánikolni kezdek. 
Ez nem segített, ettől még jobban pánikoltam 

- mi történik, ennyire rosszak az eredménye-
im? Ahogy leértünk a földszintre, ahol az in-
tenzív osztály van, bekanyarodtunk a máso-
dik szobába, és innen minden úgy ment, mint 
a filmeken. Ketten átraktak az intenzíves ágy-
ra, rám adtak egy oxigénmaszkot, és levettek 
rólam minden ruhát. Bejött egy orvos és két 
nővér, azzal kezdtek, hogy katéter be, pelen-
ka fel, ezzel megoldották az anyagcsere kérdé-
sét. Jobb kézbe vénás kanült szúrtak az infúzi-
ónak, a bal csuklómba pedig helyi érzéstelení-
téssel belevarrtak egy artériás kanült. Ezt, mint 
ahogy megtanultam előző nap kétszer is, úgy 
csinálják, hogy beszúrják a tűt a csuklómba, 
olyan mélyre tolják, hogy már majdnem kijön 
a másik oldalon, ekkor belekanyarodnak vele 
az artériába, hogy onnan vegyenek valami fe-
kete színű, sűrű vért. Aztán felrakták a mell-
kasomra az EKG tappancsokat, a bal felső ka-
romra vérnyomásmérőt, az ujjamra pedig sza-
turáció és pulzusmérőt. Mikor már minden 

helyről csövek és madzagok lógtak belőlem, 
rám raktak egy lepedőt, és ott feküdtem kite-
rítve, mint egy béka. Közben az orvos próbált 
megnyugtatni, elmondta, hogy éppen mit csi-
nálnak, és miért, majd végül jött a legfontosabb 
dolog. Nem jó a helyzet, tüdőgyulladásom van, 
rosszak a véreredményeim, de úgy néz ki, nem 
kell lélegeztetőgépre tenni, hanem megúszom 
egy teljes maszkos oxigénes lélegeztetéssel. 
Végül bekötöttek valami infúziót, és egy ki-
csit magamra hagytak. Egy ideig feküdtem ki-
terítve, meg sem mertem mozdulni, majd né-
hány fájdalmasan lassú perc után arra gondol-
tam, hogy ez most nagyon sokáig fog tartani. 
Ha az intenzíven vagyok, akkor most nagyon 
hosszú ideig fogok így feküdni. Amikor vissza-
jött a nővérke, azt kértem tőle, hogy adjon va-
lamilyen altatót, mert én ezt nem fogom kibír-
ni. Akkor még nem tudtam, ezzel mekkora hi-
bát követek el. Hozott valamit, beadta, majd ki-
ment. Elmoziztam egy darabig, néztem, hogy 
ez a hely tényleg úgy néz ki, mint amiket a hír-
adóban mutatnak, mindenkinek mindenféle 
LCD kijelzők, monitorok vannak az ágya kö-
rül, minden csipog össze-vissza, és mindenki-
ből csövek lógnak ki. Aztán elaludtam. Azt ál-
modtam, hogy valamin nagyon dolgozunk Ba-
likó Béla barátommal, oda-vissza írunk a tele-
fonon. Ez ment sokáig, majd felébredtem egy 
pillanatra. Próbáltam ébren maradni, mert érez-
tem, hogy rémálmok fognak jönni, de megint 
kiütött a gyógyszer, és elkezdtem megálmodni 
egy filmet. Ez órákig tarthatott, mert végigál-
modtam az egész sztorit. Tudtam, hogy álmo-
dok, ez csak egy rémálom, de mégsem tudtam 
felébredni. Aztán reggel megfogadtam, nem 
kell altató, inkább fekszek ébren, még ha két-
szer olyan hosszú is lesz az itt töltött idő. 

Élet az intenzíven

Tizennégy férőhely van, mind tele. A velem 
szemben lévő kolléga hozzám hasonlóan oxi-
génmaszkos, a kétoldalt mellette fekvők vi-
szont nagy bajban lehetnek, mert belőlük két 
vastag gégecső lóg ki, lélegeztetőgépen van-
nak. A tőlem jobbra lévő beteget nem látom az 
elválasztó fal miatt, de néha hallom beszélni. A 
tőlem balra lévők háttal vannak, csak a mesz-
szebb fekvőket látom. A távolban van egy sza-
kállas bácsika, ő mozog, beszél a nővérekkel, 
a többiek nem mozdulnak. A nővérek fehér, az 
orvosok zöld űrhajós ruhában mászkálnak. Va-
lami ipari maszk van rajtuk, védőszemüveg, és 

a teljes arcuk előtt védőálarc. Tizenkétórás mű-
szakok vannak, műszak közben, ha ki akarnak 
menni pihenni, vagy enni, akkor le kell ven-
ni az öltözetet, majd amikor visszajönnek, új-
ra felvenni mindent. Ez úgy történik, hogy be-
jövetelkor két másik kolléga figyeli, hogy min-
den pontosan illeszkedjen, amikor beöltözik, 
kimenetelnél pedig szintén ott egy kolléga, aki 
segít levetkőzni, közben egy kézi permetezőből 
fújja a fertőtlenítőt a kinti ruhára. A nővérek 
három gumikesztyűt húznak fel egymásra, és 
bármihez hozzányúlnak, utána máris nyomják 
a fertőtlenítőt a kesztyűre. Körbejárnak, elle-
nőriznek mindent, és óránként egy nagy papír-
lapra felírnak minden értéket, amit a képernyők 
mutatnak. Amikor odaérnek hozzám, a sze-
mükről próbálom felismerni őket, más támpont 
nincsen, teljesen be vannak öltözve. A máso-
dik napon, amikor hozzászoktam és megismer-
kedtem minden csővel és vezetékkel, ami ki-
lógott belőlem, már fel mertem ülni, és tudtam 
néha egy kis vizet inni. Előtte semmi, az oxi-
gén teljesen kiszárított, és amikor kértem egy 
kis vizet, fekve persze mindig félrenyeltem, és 
elvették tőlem a poharat. Bár még mindig nem 
voltam teljesen magamnál, elkértem a telefo-
nomat, hogy legalább írni tudjak kintre, hogy 
mi van velem, hol vagyok, és csináljak néhány 
képet. Az egyik nővér elmondta, hogy a favi-
piravir nevű gyógyszert nyomják belém, amit 
Japánban fejlesztettek ki vírusok ellen. Négy 
napig feküdtem kiterített béka pózban, amikor 
jött a doktor bácsi a jó hírrel, hogy javuló ten-
denciát mutatnak az eredményeim, ezért visz-
szamehetek az osztályra. Ami nem volt egysze-
rű. Mind a négy emelet annyira tele volt, hogy 
nem találtak nekem helyet. Végül egy óra ke-
ringő, és minden emelet meglátogatása után, a 
negyediken valahogy lett egy üres ágy.
(folytatjuk)

Surányi P. Balázs
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A nővérek fehér, az orvosok zöld védőruházatban dolgoznak. 

Nem kellett lélegeztetőgép, elég volt a teljes maszkos lélegeztetés. 

Monitorok, vezetékek - mindent figyelnek.A jobb kézbe vezették az infúziót.

„Mikor elmondtam, hogy Covid po-
zitív vagyok, és úgy érzem nem ka-
pok levegőt, csak annyit mondott a 
diszpécser, hogy máris küld egy men-
tőautót.”



Demeternéni Boglárról
Állítják sokan, egy bizonyos kor után 
egyre jobban működik a hosszú-, s reny-
hül a rövid távú memória. Csak megerő-
síteni tudom. Ahogy haladok hatvanas 
éveimmel a hetven felé, egyre több gyer-
mekkori emlék idéződik fel, szinte film-
szerűen. Tűpontosan látom az évtizedek-
kel korábbi képeket emberekről, esemé-
nyekről, s oly’ sok minden jut eszembe. 
Elég egy szó, egy mondat, egy történés, 
máris beindul az időgép.
 De miről is akartam írni? Ja, Demeter 
néniről! Rá gondolok most, ahogy a hét-
végén is.
A Vértes alján megbúvó falucskában, 
Bogláron élt. Vértesbogláron, ahol mi is 
a‚ 60-as évek elejéig, s ahová kisiskolás-
ként is gyakran hazalátogattam még. 
Szóval, Demeter néni. A keresztnevére 
nem emlékszem - lehet, nem is volt neki -, 
mi csak Demeter néniként beszéltünk ró-
la. Özvegy volt, egyedül élt, szemben ve-
lünk, az utca túlfelén. Férjét az orosz fog-
ság vitte el, ahogy soha nem látott nagy-
apámat is, aki öt év után hazatért ugyan 
a balsojjá nőtt málenkíj robotból, de már 
csak meghalni volt ereje. Sok volt az öz-
vegyasszony Bogláron… 
Svábok és székelyek lakták zömében a 
falut. Előbbiek felmenőit a törökdúlás, 
utóbbiakat a második világégés után te-
lepítették le. Be. És ki. Mert bizony a svá-
bok közül nem egynek ajtót mutatott az 
akkori hatalom. Helyükre jöhettünk mi, 
székelyek, a felvidékiek és egyéb magya-
rok. Mégis, jól megvoltak egymással a 
népek. Az én családom is. Kisebbik nagy-
néném snájdig sváb sráchoz ment férj-
hez, s szült három remek Schulz-gyereket. 
Zsidók is voltak Bogláron. Sokáig úgy 
tudtam, legalább kettő. A szomszédunk-
ban lakó Buti néniről - szintén özvegy 
volt - azonban kiderült, csak a természe-
te az. „Nagy zsidó ez a Butiné” - mon-
dogatta nagyanyám, s igaza volt. A tö-
pörödött nénike minden egyes húsvétkor 
egyetlen kemény tojással hálálta meg a 
megöntözést. Volt, hogy le sem festette... 
Maradt hát a trafikos és családja, akik, 
ki tudja, hogy maradtak meg. Nem len-

nék meglepve, ha egy sváb család bújtat-
ta volna őket. 
Mondjuk a pincesoron. Mert csodás pin-
cesora volt (van?) Boglárnak! A köze-
pén még egy kis focipályát is építettek a 
nagyfiúk. Lejtett ugyan kissé, de mindkét 
oldalról befelé, így nem csorbult az esé-
lyegyenlőség. 
Legifjabb nagybátyámnak - akit a legte-
hetségesebbnek tartott a família - azon-
ban nem volt esélye a túlélésre. Egy vi-
lágháborús gránát végzett vele, ott a pin-
cesoron, a háború után pár évvel. Hár-
man piszkálták a gyilkos vasat, de csak őt 
reptették a mennybe a repeszek. 
Na, de most már tényleg Demeternéni! 
Eleinte féltem tőle. Ahogy minden kis-
gyermek fél egy kicsit a fekete fejkendő-
be rejtőző öregasszonyoktól. Demeterné-
ni ráadásul gyakran rikácsolt is. Éles, ér-
ces hangon szidta tyúkjait a hátsó udvar-
ban. Olyannyira, hogy mi is tisztán hal-
lottuk papsajtot legelvén a háza előtti 
árokparton. Ott nőtt ugyanis a legtöbb, s 
termett a legzsengébb ebből az apróság-
ból. Volt még valami, amiért kerültük, ke-
rültem Demeternénit. Hogy is mondjam? 
Nem volt szép. Isten bocsássa meg ne-
kem: csúnya volt, na! Már-már ijesztő. 
Akkor is, amikor egy szép napon - tény-
leg az volt - a kertkaput kilökve megin-
dult felénk. Többórányi bigézés után szo-
kás szerint az árokparton hevertünk, le-
geltünk, és későn eszméltünk. Elfutni sem 
mertünk, annyira megijedtünk. Ő meg 
csak jött felénk. Na, most kapunk - gon-
doltam -, hogy háza előtt lopjuk a napot, 
meg a papsajtot, visongunk, vihogunk, 
rosszalkodunk. Kaptunk is, de olyat! 
Amilyet addig soha, s azóta sem nagyon. 
Máskor sipítozó, rikácsoló hangja he-
lyett most kedves, lágy hangon szólott 
hozzánk: „Gyermekeim, ne csak foly-
ton papsajtot egyetek. Itt a csöröge, még 
friss, vegyetek” - mondta, miközben fel-
lebbentette a konyharuhát egy kék por-
celántálról. S mi ettük, mit ettük, faltuk 
a pirospozsgás, még meleg, porcukorral 
meghintett ropogós fánkot. Meghitt pilla-
nat volt, ekkor lettünk „barátok”. Két év-

vel idősebb nővéremnek szabad bejárása 
lett a kertbe - én csak a kerítésig merész-
kedtem, mert a trágyadombnak volt egy 
igen vérmes, harcias, félelmetes ura -, de 
nővérkém ellátott minket minden jóval. 
Alma-, barack-, körtefa állt a kertben. No 
meg eperfa, a feketéből való. A mai na-
pig sincs kozmetikus, aki olyan szájfényt 
tudna tenni a nők ajkaira, mint tette azt e 
gyümölcs leve. 
De nem csak Demeternéni volt ilyen ara-
nyos hozzánk. A Petőfi utca mintegy 60-
70 háza közül szinte mindegyikében szí-
vesen láttak minket, mezítlábas, félmezte-
len utcai harcosokat. (Buti nénit nem szá-
mítva.) És vendégül is láttak. Kinél süte-
mény, kinél kakaó, kinél frissen fejt tehén 
- és kecske! - tej várt ránk, ha arra té-
vedtünk. Tévedtünk is erre-arra gyakran, 
bár úgy ismertük a falut, mint a bigebot-
tól vízhólyagos tenyerünket.
Demeternénire gondolok most, ahogy 
tettem a hétvégén is. És minden nénire 
és bácsira Bogláron és a nagyvilágban, 
akik meg tudták őrizni igaz emberségü-
ket, „demeterségüket”. A név kötelez.
Szilárd meggyőződésem, hogy a föld is-
tennőjének ajánlottak ők.

-efel-

Felvételire készülnek, online választanak
Nehéz helyzetbe kerültek a továbbtanuló di-
ákok a járványhelyzet miatt, ugyanis a kö-
zépiskolák nem szervezhetnek nyílt napo-
kat, tájékoztatókat és nem tarthatnak felvé-
teli felkészítőket sem. A hat-, illetve a négy 
osztályos gimnáziumokba, szakgimnáziu-
mokba és szakközépiskolába jelentkezők 
most csak az interneten tájékozódhatnak. 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvá-
rosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző 
Iskola és a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakgimnázium és Kollégium is a 
honlapjukon elérhető bemutatkozó kisfilmek-

kel segítik a jelentkezőket, melyekben az in-
duló szakokról,a  jelentkezési feltételekről, az 
iskola által nyújtott lehetőségekről adnak fel-
világosítást.    
- Én nagyon sajnálom, hogy nem indult felvé-
teli előkészítő az Eötvösben - mondja Szilvási 
Adrienn, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-
talános Iskola nyolcadikosa, aki a helyi gimná-
zium angol tagozatán szeretne továbbtanulni. - 
Szerettem volna jelentkezni, mert biztosan se-
gített volna nekem a felkészülésben. Így általá-
ban a hétvégéken otthon oldok meg olyan fel-
adatokat matematikából és magyarból, amik az 
előző években szerepeltek a felvételin.
- Én is hasonlóképpen készülök a felvételire - 

veszi át a szót Gulyás Vilma, Adrienn osztály-
társa. - Hetente egy alkalommal járok felvéte-
li előkészítőre ide a Hunyadi iskolába, ahol az 
internetről letöltött típusfeladatokat nézünk át.
Sok minden kimarad most a nyolcadikosok 
életéből. Valószínűleg nem lesz farsangi tánc, 
osztálykirándulás és nem mehetnek el a kö-
zépiskolákba sem szétnézni, tájékozódni, mi-
előtt beadják a jelentkezési lapjukat.
- Azzal, hogy nem indulhattak felvételi elő-
készítők a középiskolákban, nekünk nem lett 
több feladatunk - nyilatkozta lapunknak Sza-
bóné Gubányi Éva, a Hunyadi iskola pedagó-
gusa, magyartanár, nyolcadikos osztályfőnök. 
- Az előző években is mindent megtettünk, 

hogy a tanulóink jól szerepeljenek a központi 
írásbeli felvételin, akár magyarból, akár mate-
matikából. Megoldjuk az előző évek feladatit, 
megbeszéljük azokat a részeket, amik esetleg 
problémát jelenthetnek. Véleményem szerint 
inkább a nyílt napok hiányoznak. Sokat szá-
mít, hogy a gyerekek beleláthatnak a középis-
kolák életébe, ha csak néhány órára is. Persze 
az iskolák küldenek bemutatkozó filmeket, vi-
deókat, amiket osztályfőnöki órán meg is né-
zünk, s bár ezeket jó ötletnek tartom, mégsem 
olyan, mint személyesen ott lenni, az iskola 
életében részt venni. 

ema 

A Tisza TV műsora 

December 3., csütörtök

9:00 HétHatár: Átvezényelt egészségügyi dolgozók - Teszt 

eredmények - Polgármesteri döntések - MOL-baleset -  Ku-

tyagumi-kuka -  Továbbtanulás - Zeneiskola online is - Moz-

gásban a Mikulás - Foci - Kézilabda 

9:15 Hétről-Hétre: Vakcinadilemma: Ön beadatná?

Dr. Boldogkői Zsolt molekuláris biológus a koronavírus-oltó-

anyag kutatásokról -  Farkas Zoltán, a díszpolgár - 

Kosármeccs

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 7. hétfő 

18:00 Sporthétfő: az FC Tiszaújváros - DVTK II. bajnoki lab-

darúgó mérkőzés közvetítése felvételről  

December 9., szerda

18:00 HétHatár: Járványügyi intézkedések - Év végi támo-

gatások - Karácsonyi készülődés - Fenyőfamustra - Házhoz 

megy a könyv - Mikulásvonat - Mecénás ösztöndíj 

18:15 Hétről-Hétre:  Ünnepi gondolatok - Labdarúgás 

A Zöld Akció Egyesület „NAPlopók és SZÉLhámosok - Kár 
az Energiáért!” című pályázatának keretében térségi rajzpá-
lyázatot hirdetett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános 
iskolák tanulói részére. A pályázatra 138 alkotás érkezett há-
rom kategóriában.
A pályázaton igen sikeresen szerepeltek a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola növendékei.
A 7-8. osztályosok között I. helyezett lett Pólik Csepke (7.a) 
„Takarékoskodjunk az energiával!” című alkotásával, a II. 
helyezést érdemelte ki Magera Laura,(7.a) „Energiaforrások” 
című rajzával.
Az 5-6. osztályosok között III. helyezést ért el Gulyás Gréta 
6.a osztályos tanulónk „Vízellátás” című rajzával. 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága alkotópályázatot 
hirdetett négy korcsoportban „Vonulás a madárvilágban” - 
címmel.
Giák Tekla 7. osztályos tanulónk III. helyezést ért el rajzával.
Felkészítő: Iklódiné Bodolai Judit pedagógus.

Gál Benjáminné 
igazgató

Rajzsikerek 
a katolikus iskolában

2020. december 3. Oktatás/História � 7.

Szabóné Gubányi Éva a Hunyadi iskola magyartanára, egyben nyolcadikos osztályfőnök 
szerint leginkább a nyílt napok hiányoznak a továbbtanulóknak. 

A szerző 1960-ban, Vértesbogláron.

Gulyás Vilma és Szilvási Adrienn osztálytársak, a Hunyadi iskola végzősei. Mindketten saj-
nálják, hogy a járvány miatt nincs felvételi előkészítő az Eötvösben. 



A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határo-
zatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - Család- és gyer-
mekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést iga-
zoló oklevélmásolat 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizo-
nyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: 
www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a 
honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati felté-
telekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellen-
kező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázat azonosító számát: 356-4/2020., valamint a 
munkakör megnevezését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. december 07.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 11.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az in-
tézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati fel-
hívás a NKI honlapján 356-4/2020. azonosító számon 2020. 
november 20. napján jelenik meg.

Családsegítő 
munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot 

hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató be-
osztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nincs megállapítva, feltéve, hogy a közalkalmazott 
a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próba-
idő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó 
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a mun-
kaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás or-
vos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző te-
vékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, külö-
nös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követel-
ményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésé-
re, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. 
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott fel-
adatok ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, 
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 
szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szak-
irányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, il-
letve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harma-
dik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hóna-
pot meghaladó tartózkodásra,

• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok má-
solata,
• MOK igazolás a kamarai tagság érvényességéről,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és 
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyúj-
tott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet vé-
leményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismer-
hetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 
(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (leg-
alább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgálta-
tó működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgálta-
tók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett 
szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizs-
ga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: 5/50144-23/2020. valamint a munkakör 
megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14. (be-
érkezési határidő)
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kor-
mányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. de-
cember 21.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. 
november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, 
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 segély-
hívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen 
belüli megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma 
megoldása érdekében szüksége azonnali intézkedések meg-
tétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem 
előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítvány másolat 
szükséges, juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. december 11-ig lehet személyesen a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdeklődni a 
49/548-190-es telefonszámon.

Poropatich Péter
intézményvezető

Tiszteletdíjas 
gondozó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
2020. december 04-én (pénteken) a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel ELMARAD!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Elmarad a vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
fordulójának eljárásrendjét tartalmazó Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 2020-ban is „A” 
és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjra lehetett pályázni, melyek benyújtási határideje 
2020. november 5-én járt le. Fenti határidő leteltéig 11 fő re-
gisztrált az EPER-Bursa rendszerben, és töltötte fel pályáza-
tát elektronikusan. A fenti létszámból 7 fő nyújtotta be a pá-
lyázatát az önkormányzathoz nyomtatott formában is.
 Az ÁSZF alapján a pályázóknak a pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláír-
va a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalánál kell benyújtani. A be nem fogadott pá-
lyázatok a bírálatban nem vesznek részt. Fenti okok miatt 4 
fő pályázata érvénytelen, és bírálat nélkül el lett utasítva. A 7 
érvényes „A” típusú pályázat ellenőrzése a jogosultsági fel-
tételeknek megfelelően megtörtént, ösztöndíjra valamennyi-
en jogosultságot szereztek. A támogatás összege egységesen 
5.000 Ft/hó/fő.
„B” típusú pályázat nem érkezett be önkormányzatunkhoz. 
Fentiek alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára beérkezett pá-
lyázatokkal kapcsolatos költségigény: 
A 2021. évi „A” típusú pályázatot benyújtó 7 hallgató ösz-
töndíjának költségigénye 10 hónapra 350.000 Ft. A 2020. évi 
„B” típusú ösztöndíjra jogosultságot szerzett hallgató költsé-
gigénye 10 hónapra 50.000 Ft.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
teljes költségigénye a 2021. évre 400.000 Ft.

Dr. Fülöp György 
polgármester 

Bursa Hungarica 
ösztöndíjak

Tisztelt Szülők! Kedves Hatodikos és Nyolcadikos Diákok!
Az általános iskolások számára a továbbtanulás szempont-
jából fontos határidő közeleg: a központi írásbeli vizsgákra 
történő jelentkezés határideje 2020. december 4. Emlékezte-
tem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégiumba jelentkezőknek a központi 
felvételi feladatsorok megírása mindegyik képzésünknél (a 
hat évfolyamos és a négy évfolyamos osztályok esetében is) 
szükséges. Intézményünk a központi írásbeli vizsgát magyar 
nyelvből és matematikából is megszervezi. A központilag ki-
adott tanulói jelentkezési lapok letölthetők intézményünk és 
az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
A bevezetett járványügyi intézkedések miatt jelenleg nem 
szervezhető a szokásos nyílt hetünk, korlátozva van a sze-
mélyes találkozás lehetősége. Ezért a megalapozott iskolavá-
lasztást szeretnénk segíteni azzal, hogy gimnáziumunkról és 
az induló képzéseinkről egy kisfilmet tekinthetnek meg hon-
lapunkon. www.eotvos-tuj.edu.hu
Ajánlom figyelmükbe honlapunk „Legfrissebb híreink” és 
„Beiskolázás 2021/22” oldalait, ahol intézményünk és a kö-
zépfokú beiskolázás legfontosabb információit megtalálhat-
ják.

Szaniszló László
intézményvezető

Írásbeli felvételik 
az Eötvösben
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. december

DECEMBER Helye Ideje Kinek a részére
08. kedd Bölcsőde 3.sz.pavilon 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
09. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

14. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés

15. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők
16. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Januári igényfelmérés

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

17. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 16.00 Januári igényfelmérés
Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

18. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 7.30 - 12.00 Januári igényfelmérés
21. hétfő” Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés januá-
ri igényfelmérés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! MASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

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!

Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban 
a szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti 
felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízá-
sából a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. 
A Miből élünk? elnevezésű kutatás - amelyet az Európai 
Központi Bank koordinál - minden euróövezeti tagállam-
ban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkén-
tesen Magyarország. A kérdőív rákérdez a háztartások tu-
lajdonában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra, jár-
művekre, értéktárgyakra, vállalkozásokra) és pénzügyi 
eszközökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyug-
díjcélú előtakarékosságra). Az önkéntes és anonim kuta-
tás kitér a háztartások kötelezettségeire (adósságára, a hi-
telekre és kölcsönökre) is. 
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összeha-
sonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyo-
ni helyzetéről. A kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan 
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a 
hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpoliti-
kai döntések meghozatalához” - mondta Dr. Vukovich Gab-
riella, a KSH elnöke. 
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítet-
te a véletlenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 
ezer háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és ano-
nim. A felmérés december 31-ig tart. A kérdőívet interneten 
keresztül szeptember 15. és november 30. között lehet kitöl-
teni. Október 2. és december 31. között pedig kérdezőbiz-
tosok keresik fel - maszkban és a közösségi távolságtartás 
szabályait betartva - azokat a háztartásokat, amelyek nem él-
nek az online kitöltés lehetőségével. A kérdőív kérdései kö-
rülbelül 20-40 perc alatt megválaszolhatóak.  A kutatásban 
résztvevő országok adatait az Európai Központi Bank gyűj-
ti össze, az eredményekből várhatóan 2022-ben a KSH és az 
MNB is közöl adatokat. A kutatásról bővebb információ itt 
található: mibolelunk.ksh.hu 
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centru-
ma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú mun-
kájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a tár-
sadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdések-
ben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységé-
vel európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg ak-
tív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági sze-
replők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél maga-
sabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapve-
tő értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai független-
ség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a mi-
nőség iránti elkötelezettség.

Miből élünk?
felmérés

Balesetmegelőzési 
tanácsok 

Ahogy közeledik a tél, a hőmérséklet csökkenésével az autó-
soknak is fel kell készülniük az időjárási körülmények meg-
változására. 
Amint a kinti hőmérséklet tartósan 7 fok alá csökken, aján-
latos a téli gumi használata, mely a hidegben is megőrzi jó 
tapadási tulajdonságát. Bár a téli gumiabroncsok használata 
nem kötelező, azonban azt minden autósnak tudnia kell, hogy 
a nyári gumiabroncsok alkalmatlanok téli időszakban a köz-
lekedésre. 
Az év végi ünnepek közeledtével lényegesen többet közleke-
dünk az utakon, ami a forgalom növekedése mellett a baleset-
veszély fokozódásával is jár. 
Fokozottan figyeljenek a követési távolságok megtartására. A 
síkos utakon kiemelten fontos a sebesség helyes megválasz-
tása. 
A vásárlások elintézésének, az ajándékok beszerzésének ter-
vezésekor szánjunk elég időt a közlekedésre is. A bevásár-
lóközpontok, vásárok, adventi rendezvények parkolói általá-
ban zsúfoltak, a parkolóhelyekre történő ki- és beállások so-
rán nagyobb figyelmet kell fordítani a koccanások megelőzé-
sére és a gyalogosokra is. 
A mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyeket 
tartsuk tiszteletben!
Az év végi ünnepekhez kapcsolódóan a rendőrség fokozot-
tan ellenőrizni fogja a főútvonalak forgalmát, a bevásárlóköz-
pontok környezetében a közlekedési szabályok betartását, a 
mozgáskorlátozott várakozóhelyek igénybevételének jogsze-
rűségét. Mindezek mellett természetesen számítani lehet az 
ittasság fokozott ellenőrzésére is. 
A téli vezetés legfontosabb szabálya: közlekedjünk megfon-
toltan, legyünk türelmesek, hiszen mindenkit hazavárnak! 

A Tiszaújvárosi Krónikában  is
 megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV Képújságában  

legalább 5 napra 
(2500 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Ruhák a romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezete a járványügyi szabályok fi-
gyelembevételével a rászoruló roma családok részére ruhákat 
oszt, 2020. december 5-én (szombaton) 10,00 órától 12,00 
óráig. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
elnök Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

2020. december 3. 8. � Közlemények
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KÉZILABDA. Hazai környezetben játszotta idei utolsó 
mérkőzését a TSC női csapata. Az Albrecht- Miskolci VSC 
volt az ellenfél, s nem bírtak egymással a hölgyek.

 Szinte az egész mérkőzés folyamán fej-fej mellett haladtak a 
csapatok. A 25. percben sikerült 2 góllal elmennie a TSC-nek, 
de a félidő 17-17-es döntetlennel zárult. A második félidőben is 
szoros volt az állás. Először az ellenfél vezetett 2 góllal, a mér-
kőzés utolsó 5 percére azonban már a hazaiak fordultak 2 gó-
los előnnyel. A miskolciak azonban jól hajráztak, és elvittek egy 
pontot. 

TSC - Albrecht-MVSC
34-34 (17-17)

Góllövők: Bagdi B. 2, Bagdi Á. 8, Új 3, Rónai 2, Nagy 1, Sze-
pesiné 6, Kui 12.
A 34 bekapott gól ellenére kiemelendő Kovács Ágnes, aki az 
egész mérkőzésen bravúrosan teljesített, 5 hétméterest és több 
ziccert is védett. A csapat számára ezzel befejeződött a bajnok-
ság őszi szakasza, jelenleg a 4. helyen állnak a lányok. Bagdi Á. 
86 góllal első, Kui 62 találattal 3. a góllövőlistán. 

Libikókáztak 
a lányok

Véget ért az idegenbeli nyerőszéria
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 20. fordulójában nem ter-
mett babér a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város számára. A tavaszról előrehozott 
első játéknapon, Jászberényben 2-0-
s vereséget szenvedett Gerliczki Máté 
együttese.

A 2020/2021-es bajnoki szezon nyitó for-
dulójában Tiszaújvárosban 1-1-es ered-
ményt ért el a Jászberény ellen a TFC, 
amely a tavaszi idény előrehozott mérkő-
zését játszotta vasárnap Jászberényben. 
A kék-sárgák ragyogó idegenbeli soro-
zatuk folytatására készültek, hiszen leg-
utóbbi négy találkozójukon vendégként 
nyerni tudtak. Legutóbb bő két és fél hó-
napja, szeptember 9-én, Balassagyarma-
ton szenvedtek vereséget, ám a bajnok-
ságban a forduló előtt 2. helyen tanyázó 
Jászberény nehezebb ellenfélnek ígérke-
zett. Német Gyula együttese hazai pályán 
még nem kapott ki, sőt döntetlent is csak 
egyszer játszott, éppen a legutóbbi össze-
csapásán, amikor 3-3-ra végződött talál-
kozójuk a DVSC II ellen. 
A mérkőzést rendkívül mély talajon kezd-
ték a csapatok, amely rá is nyomta a bé-
lyegét az első 45 percre. Mindkét gárda 
nagyon igyekezett, de a kapu előtt már 
nem voltak eredményesek a felek. A ti-
szaújvárosi együttes sok labdát szerzett 
a középpályán, és ha az utolsó passzok 
pontosabbak, akár a vezetést is megsze-
rezhette volna. 
A második játékrész elején gyorsan előny-
höz jutottak a házigazdák. A 47. percben 
Albert jobb oldali szögletét Aranyos meg-
csúsztatta, és Szemere 5 méterről, a ka-

pus lába között helyezte a labdát a hálóba, 
1-0. A hazaiak előnyük birtokában maga-
biztosabban futballoztak, és a 12 perccel 
később újból mattolták az újvárosi védel-
met. Az 59. percben Gergely emelt a vé-
dők mögé egy labdát, melyre menetrend-
szerűen érkezett Fekete és 10 méterről, 
kapásból lőtt a kék-sárgák kapujába, 2-0. 
A vendéglátók a második félidő első ne-
gyedórájában megnyugtató előnyt harcol-
tak ki és nyugodtan játszhatták saját játé-
kukat. Gerliczki Máté hiába hozta be Vi-
telkit, Benkét, Kundrákot és Kulcsárt, ők 
sem tudtak sokat hozzátenni ahhoz, hogy 
összejöjjön legalább a szépítés. A találko-
zón így papírforma végeredmény szüle-
tett.
 A kék-sárgák 30 ponttal a 9. helyen áll-
nak. A Tiszaújváros legközelebb decem-
ber 6-án 13 órától a DVTK II gárdáját fo-
gadja zárt kapuk mögött, majd az eszten-
dő utolsó találkozóján, december 10-én 
Hatvanban lép pályára, amikor egy ko-
rábban elhalasztott mérkőzését pótolja. 

Jászberény - Tiszaújváros 
2-0 (0-0)

Jászberény, zárt kapuk. V.: Katona.
Jászberényi FC: Bonica – Albert 
(Hodgyai), Gergely (Szanyi), Süttő, Pá-
linkás, Fekete O. (László), Fekete M., 
Torkos, Lőrincz A., Aranyos, Szemere. 
Edző: Német Gyula.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
– Vincze, Kristófi (Benke), Gelsi, Pap, 
Tóth M., Tóth S. (Kulcsár), Csernák (Vi-
telki), Lőrincz P., Márton, Bene (Kund-
rák). Edző: Gerliczki Máté.
Német Gyula: Gratulálok a csapatomnak 
a féléves teljesítményhez, és a veretlen 
hazai szerepléshez. Majd meglátjuk, mit 

hoz a jövő! Sok sikert kívánok a Tiszaúj-
város csapatának.
Gerliczki Máté: Az első félidőben abszo-
lút a Jászberény kiváló színvonalán ját-
szottunk. A második félidő elején nem 
tudtuk tartani ezt a nívót, ebben az idő-
szakban két gólt is kaptunk, így a hazaiak 
sikere teljesen megérdemelt. Agilis, sok-
ra hivatott csapatunk van, és ez bizako-
dásra ad okot.

A 20. forduló további eredményei:
Zugló - SBTC 5-1

Sényő - Tiszafüred 4-2
Putnok - Balassagyarmat 0-2

Tállya - Tiszakécske 0-1
Hatvan - Cegléd 4-1

Füzesgyarmat - Kisvárda II. 2-1
Gyöngyös - Sajóbábony 5-1

DVSC II. - DVTK II. 3-0
Mezőkövesd II. - Eger 1-2

  Hét közben játszották:
10. forduló

Füzesgyarmat - Putnok 3-1
12. forduló

DVSC II - Zugló 0-1
           

Következik a 21. forduló
2020. december 6., vasárnap

11:00 DVSC II. - Eger 
13:00 Tiszaújváros - DVTK II. 

Sajóbábony - Jászberény 
Kisvárda II. - Gyöngyös 
Cegléd - Füzesgyarmat 
Tiszakécske - Hatvan 

Balassagyarmat - Tállya
Tiszafüred - Putnok

SBTC - Sényő
Mezőkövesd II. - Zugló

Messze a jó távoliktól
KOSÁRLABDA. A kényszerpihenőből 
visszatérő Óbudai Kaszások ellen lé-
pett hazai pályára a Phoenix november 
27-én. A kifejezetten rossz dobóforma 
és az ellenfél felkészültsége megakadá-
lyozta a papírforma borítását. 

Phoenix KK - Óbudai Kaszások
 60-80 (14-18, 25-21, 10-22, 11-19)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (15/3), Molnár Bence (3), 
Szilasi Bence (7/3), Kovács Zoltán (11), 
Lajsz Gergely (10). Csere: Pöstényi Zol-
tán (-), Kovács Martin (4), Taskó István 
(-), Szabó Norbert (10/3), Eremiás Kris-
tóf (-), Orliczki Bence (-). Edző: Magyar 
László.
Lendületesen kezdte a találkozót a Phoe-
nix, tartotta a lépést az ellenféllel, sőt az 
első negyed közepéig javarészt a haza-
iaknál volt a minimális előny. A hatodik 
percben azonban váltott az Óbuda, ellé-
pett hat ponttal (10-16), de az etap végé-
re sikerült négy egységre lefaragni a hát-
rányt.
Már-már eldőlni látszott a mérkőzés a 

második játékrészben, a fővárosiak erő-
teljes támadásaira alig-alig volt válasz, a 
harmadik percben már tizenhárom pontra 
emelkedett a különbség (15-28). A későb-
biekben azonban Drahos és Lajsz vezér-
letével fokozatosan felzárkózott a Pho-
enix. A fordítást nem, de az egyenlítést 
többször is sikerült kiharcolni, s a szünet-
hez is egalizált eredménnyel érkeztek a 
csapatok (39-39).
Nyílt, kiegyenlített küzdelem kezdődött a 
harmadik etapban is. A negyed közepén 
kezdtek egyre inkább érezhető fölénybe 
kerülni a fővárosiak, az igazán nagy bajt 
azonban Drahos kipontozódása jelentette 
a nyolcadik percben. Az addig nem túl je-
lentős hátrány a játékrész végére tizenkét 
pontosra emelkedett (49-61).
Nem vesztek el ugyan a remények a zá-
ró etapra sem, de nagy pontosságra lett 
volna szükség a siker kiharcolásához. Ezt 
sajnos már nem tudta hozni a Tiszaújvá-
ros, játéka hibákkal volt tele, szinte sem-
mi sem akart behullani az ellenfél gyű-
rűjébe. Az Óbuda ezzel szemben tartot-
ta, sőt fokozta saját ritmusát, s a találkozó 
végére húszpontosra hízott a különbség.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy 
Pöstényi komoly térdsérülést szenvedett 
a második negyed elején. Reméljük, hogy 
gyorsan felépül a nagy múltú, tapasztalt 
játékos.
Magyar László edző: Gratulálok a Kaszá-
sok csapatának, nem véletlenül vezetik a 
tabellát. Ma is bebizonyították, hogy na-
gyon jó erőkből álló gárdát alkotnak. Úgy 
érzem, hogy három negyeden keresztül, 
amíg Drahos Gabi ki nem pontozódott, 
méltó ellenfél voltunk. Nagyon sajnálom 
Pöstényi Zoli sérülését, ezúton is jobbu-
lást kívánok neki! A srácok minden tőlük 
telhetőt megtettek, úgy, hogy vezetőedző-
jük nélkül kellett pályára lépniük, de bí-
zom benne, hogy a következő mérkőzés-
re már ismét Szendrey Zsombor kollégám 
készítheti fel őket. Én tehát gratulálok já-
tékosainknak, hiszen - ahogy említettem 
- mindent megtettek azért, hogy megne-
hezítsék az ellenfél dolgát. Ugyanakkor 
nagyon rosszul dobtunk: huszonötből há-
rom távolit sikerült csak bedobnunk, ez 
mindent elárul a mai mérkőzésről.

A Sportcentrum eseményei
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, a szurkolókat, sportbará-
tokat, hogy a 484/2020 számú Kormányrendelet értelmében 
kizárólag zárt kapus mérkőzések rendezhetők.

December 6. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 FCT - DVTK II. bajnoki mérkőzés        Centerpálya 

Sportfinanszírozás
A járványügyi helyzet miatt a sportegyesületek nem működhet-
tek a tervezett programjuk szerint, illetve korlátozva volt szá-
mukra a sportlétesítmények igénybevételének lehetősége is. 
Ezért a működésre és létesítményhasználatra biztosított önkor-
mányzati támogatást - figyelembe véve az átadott időarányos tá-
mogatásokat - a polgármester a sportegyesületekkel kötött egye-
di megállapodásokban 2020. április-május hónapokra ütemezett 
összeggel csökkentette, így az éves támogatások a lentiek sze-
rint alakultak. 

Működésre
 FC Tiszaújváros   50.705.210 Ft
 Phoenix KK   34.996.710 Ft
 Tiszaújvárosi Triatlon Klub 17.376.750 Ft
 Tiszaújvárosi SC   23.340.000 Ft
 Tiszaújvárosi Tenisz Club       835.420 Ft
 Tiszaújvárosi Fitness SC    1.833.340 Ft
 Tiszaújvárosi KKSE  20.715.974 Ft
 Összesen:              149.803.404 Ft

A támogatást az egyesületek a 2020. április 1. és 2021. márci-
us 31. közötti időszakban használhatják fel működési célra. A 
2021. első három hónapjára járó támogatást 2020 decemberé-
ben kapják meg .
 Justitia Fuji-Yama SE      700.000 Ft
Az egyesület a támogatást 2020. december 31-ig használhatja 
fel a tiszaújvárosi edzőterem bérleti díjának kiegyenlítésére. 

Létesítményhasználatra
 FC Tiszaújváros   12.500.000 Ft
 Phoenix KK     9.167.500 Ft
 Tiszaújvárosi Triatlon Klub   8.102.500 Ft
 Tiszaújvárosi SC    15.477.780 Ft
 Tiszaújvárosi Tenisz Club    1.376.250 Ft
 Tiszaújvárosi Fitness SC    2.961.250 Ft
 TKKSE      7.952.500 Ft
 Összesen:    57.537.780 Ft

A sportegyesületek a támogatást a 2020. április 1. és 2021. már-
cius 31. közötti időszakban használhatják fel. A 2021. év első 
három hónapjára járó támogatást 2020 decemberében kapják 
meg.

2020. december 3. Sport � 11.

Szepesiné (középen) 6 gólig jutott.

Szabó Norbi (12) szárnyalása. A Phoenix sajnos a földhöz ragadt.

Magyar László és Benőcs Tibor vette 
át a betegeskedő vezetőedző, Szend-
rey Zsombor feladatát.



12. � Rendezvény 2020. december 3.
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