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Járványhelyzet
A szerda reggeli adatok szerint 3221 újabb esetben mutat-
ták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 259.588 főre nőtt 
Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Meg-
halt 160 beteg, így az elhunytak száma 6280 főre emelke-
dett. Az aktív fertőzöttek száma 177.038. 7945 koronaví-
rusos beteget ápolnak kórházban, közülük 661-en vannak 
lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma 76.270. 

A bevezetett járványügyi korlátozó intézkedések (kijárási-, 
gyülekezési tilalom, rendezvénystop, maszkhasználat, okta-
tás, stb.) január 11-éig érvényben maradnak - jelentette be a 
miniszterelnök hétfőn. Orbán Viktor arról is szólt, hogy a ka-
rácsonyi ünnepekre vonatkozó intézkedésekről december 21-
én döntenek. 
Tiszaújvárosban újabb 43 igazolt koronavírusos beteget re-
gisztráltak a hatóságok. 24-en meggyógyultak, így az aktív 
esetek száma hétfőn 271 fő volt.
 Több diák és tanár is megfertőződött a Kazincy Ferenc Re-
formátus Általános  Iskolában, ezért az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma erre a hétre tantermen kívüli, digitális oktatást 
rendelt el. Az iskola ügyeletet biztosít azoknak a tanulóknak, 
akiknek a felügyeletét a szülők nem tudják megoldani.
Az állami és az önkormányzati tesztelések legutóbbi adatai 
alapján mindegyik tiszaújvárosi általános iskolában vannak 
igazolt koronavírusos betegek, a gimnáziumban, az óvodá-
ban, a bölcsődében és az Ezüsthíd Gondozóházban nem talál-
tak új fertőzötteket. A Napsugár Bölcsődében visszaállt a ré-
gi rend, újra fogadják a gyermekeket.
Az időseknek december 9-étől, szerdától újra házhoz szállít-
ják az ebédet. 

Összesen mintegy 31 millió forint év 
végi támogatásban részesítette az ön-
kormányzat az ünnepek előtt a rászo-
ruló gyermekes családokat és a nyug-
díjasokat.

Tiszaújváros képviselő-testülete szep-
temberben módosította szociális rende-
letét, ezen belül a hagyományos, önként 
vállalt feladatként a ’90-es években beve-
zetett év végi támogatások jövedelemha-
tárait, és a támogatások összegét is meg-
emelve. 
A közkeletűen nyugdíjasok év végi támo-
gatásának nevezett ellátásnál az egy fő-
re jutó havi jövedelemhatár 128.250 Ft-
ról, egyedül élők vagy egyedülállók ese-
tén 156.750 Ft-ról  az ellátásban része-
síthetők körének bővítése érdekében kis 
mértékben ugyan, de 131.100 Ft-ra, illet-
ve 159.600 Ft-ra emelkedett. Figyelem-
be véve az év végén jelentkező többletki-
adásokat, további segítség, hogy a támo-
gatás mértékét 2000 forinttal megemel-
ték. Ennek megfelelően családos kérel-
mezők esetén jogosultanként 17.000 Ft, 
egyedül élők vagy egyedülállók esetén 
20.000 Ft a támogatás összege. Az októ-
ber 31-ei határidőig e támogatási formá-
ra 1111 kérelem érkezett be. Ebből 1098-
at bíráltak el pozitívan, 7-et elutasítottak, 
6 esetben még tart a feldolgozás (hiány-
pótlás). Mindezek figyelembe vételével 

23.928.000 Ft támogatást ítéltek meg.
A kiskorú gyermeket nevelő családok 
esetében jóval nagyobb kedvező változta-
tás történt. Az egy főre jutó havi jövede-
lemhatár a korábbi 71.250 Ft-ról 128.250 
Ft-ra emelkedett. A támogatás mértéké-
ben is jelentős a növekedés. Egy kiskorú 
gyermek esetén 15.000 Ft-ról 22.000 Ft-
ra, két gyermeknél 22.000 Ft-ról 33.000 
Ft-ra, három vagy több kiskorú gyerme-
ket nevelő család esetén 29.000 Ft-ról 
44.000 Ft-ra emelkedett a támogatás ösz-
szege.
Erre az ellátásra 248 család nyújtott be 

kérelmet. Közülük 244 bizonyult jogo-
sultnak, s számukra összesen 6.963.000 
Ft-ot ítéltek meg.
A képviselő-testület szándéka az volt a 
rendeletmódosítással, hogy - különösen a 
gyermekes családok esetében - bővüljön 
a támogatásban részesíthetők köre, s a rá-
szorulók nagyobb mértékű támogatásban 
részesüljenek.
 A számok igazolják, hogy ez a szándék 
teljesült, 2018-ban 205, 2019-ben 158, 
míg idén 248 gyermekes család igényel-
te az év végi támogatást.

Többen kaptak többet

Vonattal jött a Mikulás Fogadóóra
A Tisza televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Decem-
ber 16-án ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármes-
terrel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélge-
tünk, de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdése-
ket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, 
vagy a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám vár-
juk december 14-én hétfőn18 óráig. 
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A Mikulást nem lehet karanténba zárni, idén is eljött és megajándékozta a tiszaújvárosi gyerekeket. Igaz, hogy most nem 
a hagyományos, megszokott módon, de így is nagy-nagy örömet szerezve a kicsiknek. Képriport a 12. oldalon. 

Hétfőnként tart ülést a prevenciós bizottság. 

Érvényben maradt az este 8-tól reggel 5-ig tartó 
kijárási tilalom. 

Az ünnepek előtt élelmiszerre is többet költünk, jól jön a segítség. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Megrendült szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett Apa, Nagyapa, Nász és Barát,

Márki károly
2020. november 9-én, 86 éves korában 

tragikus hirtelenséggel megtért Teremtőjéhez.
Szeretett halottunk hamvait 2020. december 12-én 

11:00 órakor a tiszaújvárosi Magyarok Nagyasszonya 
Római KatolikusTemplom altemplomában 

- a járványhelyzet miatt szűk családi körben -, 
református szertartással helyezzük örök nyugalomra.

Jelenléte sohasem halványul lelkünkben!
A gyászoló család

„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
 emlékem így áldás rajtatok.”

 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy
 BaraBás Ernő Zoltánné

/sZül. DancsháZi Piroska/
 nyugdíjas óvónő

2020. november 19. napján életének 76. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2020. december 11. napján 

11 órakor veszünk végső búcsút 
a berettyószentmártoni  temető ravatalozójában.

Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

tÓth BErtalan
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 13-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 
majd december 14-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

December 13. advent III. 
vasárnapja. A szentmisék 
az adventi időszakban 
december 23-ig hétfőtől 
péntekig reggel 6.00-óra-
kor kezdődnek, szombat 
18.00, vasárnap 11.00. A 
roráték, illetve a szom-
bat esti szentmisék előtt 

szentgyónási lehetőség.
Az idősek, betegek karácsony előtti látogatása december 18-án 
pénteken. Kérem, hogy december 17-éig jelezzék, akik a meg-
beszélt időpontban az ajtó elé ki tudnak jönni.
Adventi lelkigyakorlatunk december 18.,19., 20.
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.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA 
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
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! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Református 

Magyarország Kormánya 
rendeleti ajánlását követ-
ve, a gyülekezet vezető-
ségének felelős döntésé-
nek értelmében visszavo-
násig szüneteltetünk min-
den templomközösségi al-

kalmat. Az istentiszteleteket azonban továbbra is megtartjuk az 
online térben. Vasárnaponként 10 órától gyülekezetünk face-
book oldalán (@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaúj-
városi Református Egyházközség) követhetők és megtekinthe-
tők.
Adventbe öltöztetett szívvel, és lélekben együtt így készülünk 
az Úr Jézus Krisztus születésének ünnepére. 
Kereszteléssel, esküvővel és temetéssel kapcsolatban kérjük te-
lefonon érdeklődjenek, a továbbiakról akkor adunk tájékozta-
tót.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
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 felelőssé-
get hordozó döntéshozókért, akik lehetővé teszik városunk és 
országunk működését ebben a nehéz időszakban. Imádkozzunk 
egész egyházunkért és az egyetemes Egyházért, hogy a próba-
tétel idején is hűségesek maradjunk a mi Urunk Jézus Krisztus-
hoz és áldássá lehessünk az irgalmasság szolgálatában.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetésé-
ről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felajánlások 
befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet számlájá-
ra. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen célból tör-
tént a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy 
IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egy-
házközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
Áldott adventi készülődést kívánunk!

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Hétfőn 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Li-
turgia, 17.00 vecsernye. Szer-
dán 17.00 vecsernye.
Karácsony előtti közös szent-
gyónásra december 19-én 
16 órától lesz lehetőség. A 
gyóntatásban segít és elmél-
kedést tart Dragos Tamás se-
gédlelkész.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

 17 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Kevesek
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik decem-

beri sorozatok. A megfejtéseket decem-

ber 31-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Helyreigazítás, 
pontosítás

Lapunk 49. számában (2020. 12. 03.) megjelent, „Veszélyhely-
zetben hozott polgármesteri döntések” című cikkünket két he-
lyen is korrigálnunk kell.
 Az első egy elírás. Az egészségügyi alapellátást vállalkozásban 
végző orvosok és alkalmazottaik nem bruttó 628 Ft/adag, ha-
nem bruttó 685 Ft/adag térítési díjért vehetik igénybe az intéz-
ményekben folyó felnőtt étkeztetést. 
A másodikra azért térünk ki, mert félreértésre adhatott okot. A 
cikk helyi adókról szóló részében - miszerint 2021-ben nem lesz 
helyi adóemelés - többek között így fogalmaztunk. „Megmarad 
ugyanakkor a beruházási adókedvezmény és adóalap-mentes-
ség szabályozása. További preferenciák bevezetését azonban - 
tekintettel a várható további adókönnyítésekre is - nem tartotta 
indokoltnak a polgármester.”
Ez a megfogalmazás azt a látszatot kelthette, mintha lenne be-
ruházási adókedvezmény, adóalap-mentesség. A törvény erre 
2019 januárjától - bizonyos feltételek mellett - lehetőséget ad, 
és Tiszaújváros képviselő-testülete 2018 novemberében a helyi 
gazdaság fejlesztése, a beruházások, befektetések ösztönzése ér-
dekében úgy határozott, hogy ennek részletszabályait 2019 no-
vemberéig ki kell dolgozni. 2019. november 28-án azonban ezt 
a határidőt 2020. december 31-ére módosította. Most pedig - te-
kintettel a bizonytalan gazdasági helyzetre, a járványügyi ve-
szélyhelyzetből adódó, az önkormányzati finanszírozást érintő 
döntésekre - november 30-án 2022. december 31-ig meghosz-
szabbította a határidőt dr. Fülöp György polgármester. 
Magyarán, nem a szabályozás maradt, hanem az annak kidol-
gozásáról szóló módosított határidejű határozat. Ezzel együtt a 
szándék, hogy az önkormányzat ösztönözze a beruházásokat, 
befektetéseket.

A rendőrség az alábbiakra hívja fel a lakásság figyelmét az év 
végi ünnepek alkalmával kapcsolatos bűncselekmények meg-
előzése, illetve az áldozattá válás elkerülése érdekében.  
Az ünnepi időszakban az áruházakban, bevásárlóközpontok-
ban megjelennek olyan személyek is, akik nem vásárlási cél-
lal érkeznek, hanem a nagy zsúfoltságot és mások figyelmetlen-
ségét kihasználva lopást követnek el. Ennek elkerülése érdeké-
ben kérjük, hogy értékeiket, pénztárcájukat jól zárható táskába, 
a ruházat belső zsebébe tegyék, a testi kontaktust pedig kerüljék.
A gépkocsi-feltörések megelőzése érdekében különösen figyel-
jenek arra, hogy értéket, kabátot, táskát a gépkocsi zárható cso-
magterében helyezzenek el, semmi esetre se hagyjanak jól látha-
tó helyen, az utastérben. Minden esetben győződjenek meg ar-
ról, hogy a gépkocsit biztosan bezárták.
A lakásbetörések megelőzése érdekében, amennyiben rokonlá-
togatás vagy utazás miatt több napra üresen hagyják lakásukat, 
annak felügyeletével lehetőség szerint bízzanak meg valakit. Az 
elutazás előtt győződjenek meg a lakás biztonsági berendezése-
inek működéséről és próbálják azt a látszatot kelteni, hogy la-
kás lakott. 
Az időskorúak sérelmére elkövetett lopások, rablások megelő-
zése érdekében kérjük, fordítsanak nagyobb figyelmet a lakó-
környezetükben egyedül élő idős személyekre, amennyiben bár-
mi gyanúsat észlelnek, értesítsék a rendőrséget.
Az idős vagy beteg személyeket a hideg, téli időjárás miatt is fe-
nyegetheti veszély, mivel a fűtetlen lakásokban is fennáll a kihű-
lés veszélye, ezért a környezetükben észlelt veszélyhelyzet ese-
tén értesítsék a segélyhívót a 112-es telefonszámon.   

Érdekeltségnövelő 
támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzat ál-
tal a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás-
ra benyújtott pályázati kérelemre 649.000 Ft támogatást ítélt 
meg az önkormányzat által vállalt 1.500.000 Ft önrész alap-
ján. A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése ér-
dekében biztosított központi költségvetési támogatás és az 
önkormányzati önerő az önkormányzati fenntartású közmű-
velődési intézmény műszaki, technikai eszközállományának 
gyarapítására, felújítására fordítható.

Rendőrségi
ünnepi intelmek

Újraindult az ebéd házhoz szállítása
A prevenciós bizottság e hétfőn is összeült, 
hogy megtartsa szokásos egyeztetését a jár-
ványügyi-helyzet legfontosabb aktualitásai-
ról. Újabb döntés is született, szerda óta is-
mét házhoz szállítják az ebédet a veszélyez-
tetett korú szociális étkezőknek. 

Kevesebb, mint egy hét alatt újabb 43 igazolt 
koronavírusos tiszaújvárosi beteget regisztrál-
tak a hatóságok. 24-en meggyógyultak, így az 
aktív esetek száma hétfőn 271 fő volt.
Hiába a szigorítások, nem csökken az eset-
szám, az operatív törzs ezért úgy döntött, hogy 
január 11-éig érvényben maradnak a szigorú 
járványügyi szabályok. A kijárási tilalmat le-
het, hogy karácsonykor feloldják, vagy leg-
alábbis enyhítenek rajta, szilveszterkor vi-
szont már biztos, hogy nem lehet bulizni, ut-
cabálozni. 

Hétfő óta nem szűrődik ki gyerekzsivaj a Ka-
zinczy iskolából. Nem a téli szünetet hozták 
előre, bezárták az intézményt egy hétre a koro-
navírus miatt. Több diák és tanár is megfertő-
ződött a református iskolában, ezért az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma erre a hétre tanter-
men kívüli, digitális oktatást rendelt el. Az is-
kola szükség esetén ügyeletet biztosít azoknak 
a tanulóknak, akiknek a felügyeletét a szülők 
nem tudják megoldani.
Az állami és az önkormányzati tesztelések leg-
utóbbi adatai alapján mindegyik általános isko-
lában vannak igazolt koronavírusos betegek, 
a gimnáziumban, az óvodában, a bölcsődében 
és az Ezüsthíd Gondozóházban, nem találtak 
új fertőzötteket. A vírus miatt rendkívüli szü-
net volt a Napsugár Bölcsődében is, de már ott 
is visszaállt a régi rend, újra fogadják a gyer-
mekeket - tájékoztatott dr. Fülöp György pol-
gármester.
- Kérem, hogy továbbra is legyenek nagyon 
megfontoltak és helyezzék most előbbre a saját 
és a környezetük egészségének védelmét. Pró-
bálják tudatosan, előre megtervezve lebonyo-
lítani az ünnepi bevásárlást, lehetőség szerint 
szerezzék be online az ajándékokat, hogy ezzel 
is csökkentsék a kontaktusok számát. Úgy gon-
dolom, hogy néhány egyszerű szabály betartá-
sával sokat tehetünk azért, hogy bő két hét múl-
va minden családtagunk egészségesen élhesse 
át az ünnep örömét - nyilatkozta városunk pol-
gármestere.
Az időseket védő vásárlási idősáv megmaradt - 
így döntött az operatív törzs. Tiszaújváros ön-

kormányzata is lépett, vissza a tavaszi forgató-
könyvhöz. Az időseknek szerdától újra házhoz 
szállítják az ebédet. 
- Kormányrendelet írja elő azt, hogy a szoci-
ális étkeztetést csak kihordásos formában le-
het igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy szer-
dától az intézményeknek kell házhoz szállíta-
niuk az ebédet az igénylőknek, ételhordóban. 
Annyiban más a helyzet, mint tavasszal, hogy 
most csak azoknak szállítjuk ki, akik igénybe 
vették eddig is a szociális étkeztetést, és jelen-
leg is igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Ele-
nyésző azoknak a száma, akik nem igényelték 
a házhoz szállítást, körülbelül 10%-a a rendsze-
res igénylőknek. Logisztikailag a Tiszaújváro-
si Intézményműködtető Központ és a Tiszaúj-
városi  Humánszolgáltató Központ bonyolítja 
az ételkihordást, de segítséget kapunk a Der-
kovits Művelődési Központtól, a TiszaSzolg 
2004 Kft-től, ők átcsoportosították a munka-
erőt azért, hogy ezt a szolgáltatást zökkenő-

mentesen tudjuk biztosítani a városnak, hiszen 
naponta 650-700 adag ételt kell kiszállítanunk. 
Arra szeretnénk kérni azokat, akiknek házhoz 
visszük az ebédet, hogy lehetőség szerint déle-
lőtt 10 órától addig, amíg meg nem kapják az 
ebédet, tartózkodjanak otthon, hogy a kollégá-
ink át tudják adni az ételt. A másik nagyon fon-
tos változás az, hogy a szociális étkezés téríté-
si díját december 17-én csütörtökön szedjük a 
Központi Étteremben, ezúttal nem 10 és 12 óra 
között, hanem reggel 9 órától 11 óráig - nyi-
latkozta Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ vezetője. 

berta 
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„Próbálják tudatosan, előre megter-
vezve lebonyolítani az ünnepi bevá-
sárlást, lehetőség szerint szerezzék be 
online az ajándékokat, hogy ezzel is 
csökkentsék a kontaktusok számát.”

Dr. Fülöp György

„Arra szeretnénk kérni azokat, 
akiknek házhoz visszük az ebédet, 
hogy lehetőség szerint délelőtt 10 
órától addig , amíg meg nem kapják 
az ebédet, tartózkodjanak otthon, 
hogy a kollégáink át tudják adni az 
ételt.” 

Poropatich Péter

Rendőrök ellenőriznek a kijárási tilalom 
ideje alatt. 

Szerdától ismét házhoz megy az ebéd. 

Az aktualitásokról egyeztettek a prevenciós bizottság ülésén. 



Nem leptük meg, mert hivatalosak voltunk 
hozzá, ő viszont meglepett engem. Alig lép-
tem át a küszöböt, egy fekete lepellel fedett 
alkotásához vezetett, így, vakon kért, hogy 
tapogassam, érintsem és fejtsem meg, mi la-
pul a lepel alatt. Jól vizsgáztam, hamar ki-
találtam, egy félmeztelen férfi felsőtest dom-
borulatait azonosítottam. A „bőr fickó” az 
egyik ilyen műtermi játék Zajácz Tamás 
galériájában. A kályhából árad a meleg, 
az épületet belengi a festék és a bőr illata. 
Mindez most mindenki előtt nyitva áll, kará-
csonyig szabad a vásár és szabad az élmény 
a művésszel a műteremben.

- Tamás! Nagy szívfájdalom az nektek, hogy el-
marad a karácsonyi művészeti vásár, ami az el-
múlt években bizony sok embert becsalogatott 
a Városi Kiállítóterembe? 
- Igen. Egyrészt, mert az emberek már hozzá-
szoktak, szívesen jöttek, és örültem, hogy ez 
az ötletem megvalósult, ráadásul már az első 
évben is nyereséges lett, mert a bérleti díjat, a 
Városi Kiállítótermet ki tudtuk fizetni. Tavaly 
a Karakter Art-tal, a Kolosai Katiékkal közö-
sen csináltuk ugyanezt és egyre több ember ér-
deklődött, és örültem annak, hogy a kínai tö-
megárun kívül valami másból, a kortárs kép-
zőművészek alkotásaiból lehetett vásárolni, né-
zelődni. Mindenféle kézműves és gasztronómi-

ai program is kapcsolódott hozzá, úgy tapasz-
taltuk, hogy nagyon szerették az emberek. 
- A koronavírus-járvány fizikailag is bezárta az 
ajtókat és ezzel a kiállítók, alkotók előtt is a le-
hetőségeket, de te kinyitottál egy másikat.  
- Igen, ebben az ingerszegény időszakban az 
jutott eszembe, hogy hátha ide, a város végé-
re, a Tisza útra is elsétálnak az emberek és be-
néznek hozzám a műterembe és a galériába. 
Látom, hogy sokan sétálnak, be vannak zárva, 
már kimenni se lehet mindig, érthető okokból, 
de én remélem, hogy a karácsonyig tartó idő-
szakban elsétálnak ide, betérnek hozzám. kö-
rülnéznek, és bemutathatom, hogy miket is csi-
náltam az elmúlt időszakban.
- Sok kiállításod maradt el március óta? 
- Kisvárdán, Tokajban és Mezőkövesden is lett 
volna kiállításom, de sajnos a vírus miatt elma-
radtak, máskor lesznek. Most itthon van min-
den anyagom, mert a tárlatok elmaradtak, a ga-
lériák bezártak, így az ott elhelyezett munkái-
mat is hazahoztam. Láthatod, több száz mun-
kából lehet itt most nézelődni. 
- Hogy készülsz a karácsonyra Tamás? Már 
ami a munkát illeti.
- Gyakorlatilag mindig ugyanazt csinálom. 
Szerencsére fent vagyok az interneten a mun-

káimmal már jó évtizede. A forgalmazásom 
többsége ott zajlik. Az emberek ma már ké-
nyelmesek, otthon kiválasztják, megnéznek va-
lamit, vagy felhívnak, én küldök nekik egy ne-
tes kínálatot, abból választanak, utána viszem a 
postára, vagy esetleg eljönnek érte. Ez a módja 
ma már, ettől függetlenül a visszacsatolás fon-
tos lenne. Azért szeretem a kiállításokat, mert 
akkor találkozok emberekkel, látom a reakció-
ikat, meg tudom kérdezni a síró nénit az érzé-
seiről és az élményeiről, aki a nagy Magyaror-
szág bőrképemet simogatja. 
- Simogatja? Egy műalkotást? 
- Igen, tudod nálam ki van írva, hogy „A ki-
állított tárgyak érintése kötelező!” A bőrnek 
jót tesz, ha simogatják, ezt magunkon is érez-
zük sokszor. Majdnem, hogy hiányzik, hiszen 
már a családtagjainkat is alig tudjuk megölelni, 
megsimogatni a gonosz vírus miatt. Szóval hi-
ányzik az emberekkel való találkozás. Azért is 
örülnék, ha ide eljönnének, nyilatkoznának, ez 
tetszik, az tetszik, miért tetszik. Nem mondom, 
hogy megfogadom az ilyen véleményeket, ta-
nácsokat, de valahova, beleül és ha csinálok va-
lamit, akkor ez előjön. 
- Akkor itt a város szélén a Zajácz műterem, ga-
léria az a mindent a szemnek és mindent a kéz-
nek? Lehet érinteni, fogni, nem árt a művek-
nek? 
- Sőt el is várom, hogy érintsék, tapintsák. 
Gondold el, ha veszel egy bőrtáskát, egy bőr-
cipőt vagy egy kabátot, meg akarod fogdosni. 
Ugyanúgy vagyunk, ahogy a tárgyakkal is. A 
bőr az meg egy olyan felület, aminek szeret-

jük az érintését. Ősidők óta az embert elkíséri 
a bőr. Hamarabb írtunk bőrre, mint papírra, de 
sorolhatnám még. Az én munkáim egyébként 
eltérnek a szokásos feldolgozottságtól, ez egy 
új műfaj, amiben a bőrképeim, domborműve-
im megjelennek. Mindegyik relief, mindegyik 
dombormű, tehát a vak emberek is ki tudják ta-
pintani, mint ahogy te is megpróbáltad most az 

egyik férfi domborművemet simogatni és leta-
kart állapotban is felismerted. 
- Mit kínál annak a művész, aki eljön ide? Akár 
privát tárlatvezetést is?
- Igen, nagyon szívesen teszem. Megmutatom 
a munkásságom 4-5 területét, a természeti ké-
peket, a fotó adaptációkat, a domborműveket, 
a szoborszerű munkáimat, és még betekint-
hetnek a műtermi részlegbe is, amikor készül-
nek a munkák, hogy milyen eszközöket hasz-
nálok, milyen módon festek. Vannak kimon-
dottan olyan jelentkezők is, akik kifejezetten a 
szakmai részét is szeretnék megismerni az al-
kotásnak.  
- Aki míves alkotásokat készít nap mint nap, az 
míves ajándékokban is gondolkodik az ünnep 
közeledtével? 
- A felségemnek nehéz ajándékot venni, mert 
sajnos elkövettem olyan hibákat korábban, 
hogy szép ékszereket vettem neki, aztán mond-
ta, hogy ezt ő inkább becserélné, mert nem ta-
láltam el igazán az ő ízlését, pedig azt hittem, 
hogy ismerem az ízlését, csak vagyok olyan 
önző, hogy ami nekem tetszik, elvárom, hogy 
neki is tessen. Szóval nem könnyű, de inkább 
a gyerekeknek, unokáknak könnyebben megta-
láljuk a közös ajándékot. Idén is így lesz. 
- Téged mivel lehet meglepni, milyen ajándék-
nak örülsz?
- Nehéz, mert ami megtetszik nekem, és na-
gyon szeretném, azt megszerzem, vagy megve-
szem magamnak. Bár most elejtettem egy kí-
vánságomat, de a feleségem nem várta meg, 
míg eljön a karácsony, és egy gyönyörű nagy 
puha köntöst vett nekem, mert fáztam egy este. 

Erre gondoltam és ő már meg is hozta, de meg-
látjuk milyen meglepetés lesz majd a fa alatt.
- Aki Zajácz ajándékot szán a karácsonyfa alá, 
vagy csak magát szeretné meglepni egy műter-
mi élménnyel itt nálad, mikor, hová jöhet?  
- Itt vagyok a Tisza úton, a rendőrség felé veze-
tő úton jobb kézre, nem lehet eltéveszteni, hi-
szen az egyik színes tehenem áll a galéria előtt. 
Délután kettőtől este hatig mindig itt vagyok, 
ki van világítva az épület, jó meleg fogadja a 
vendégeket, mert lobog a tűz a kályhában, bent 
pedig műhelytitkok, bőrképek, hatalmas drá-
gább és apróbb olcsó ajándékok is vannak ná-
lam. 

berta  

 Lepd meg magad műtermi Zajácz-cal   
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„A bőrnek jót tesz, ha simogatják, ezt 
magunkon is érezzük sokszor. Majd-
nem, hogy hiányzik, hiszen már a 
családtagjainkat is alig tudjuk meg-
ölelni, megsimogatni a gonosz vírus 
miatt. Szóval hiányzik az emberekkel 
való találkozás.” 

„Az én munkáim egyébként eltérnek 
a szokásos feldolgozottságtól, ez egy 
új műfaj, amiben a bőrképeim, dom-
borműveim megjelennek. Mindegyik 
relief, mindegyik dombormű, tehát a 
vak emberek is ki tudják tapintani.” 

Hamarabb írtunk bőrre, mint papírra.

A Zajácz galéria kínálata. Több száz munkát lehet megtekinteni. 



Kedden megkezdődött az új típusú korona-
vírus elleni tömeges oltási kampány az Egye-
sült Királyságban. Első körben 800 ezer 
adag vakcina áll rendelkezésre. Ameriká-
ban is  decemberben kezdik oltani a veszé-
lyeztetetteket, hazánkban tavasszal indulhat 
a tömeges oltás. Háromféle koronavírus elle-
ni vakcinából kötött le előrendeléseket Ma-
gyarország. Az eddig elvégzett tesztek sze-
rint mindegyiknek  92 % fölötti a hatékony-
sága. Már online és levélben is lehet regiszt-
rálni az oltásra Magyarországon, ami nem 
sorrendiség, leginkább egy tájékozódó fel-
mérés. A világ vakcinakutatásairól Dr. Bol-
dogkői Zsolt molekuláris biológussal, a Sze-
gedi Tudományegyetem tanszékvezetőjével 
beszélgettünk. 

- Néhány napja volt hír, hogy 10 ampulla érke-
zett Magyarországra az orosz vakcinából. Még 
csak a kutatóknak, vagy már nekünk is elérhe-
tő közelségben van a koronavírus elleni  oltó-
anyag? 
- Ez a 10 ampulla orosz vakcina csupán a vizs-
gálódáshoz elég, de ezen kívül három másik  
vakcinából előrendeléseket tettünk. Az oxfordi 
vakcina, a Johnson & Johnson és a Pfizer, ezek-
ből több millió adagot előrendelt az ország, de 
hogy ezt mikor fogják realizálni, az jó kérdés.
- Magyarország mennyit kötött le ezekből? 
- Az oxfordiból 3.270.000, a Johnson & Jonhn-
son-ból 4.630.000, a Pfizerből a 4.439.000 ada-
got egészen pontosan. Ez azt jelenti, hogy ha 
elvégezték a vizsgálatokat és a hatóság is azt 
mondja, hogy biztonságos és hatásos és piacra 
kerülhet, akkor - mivel mi jeleztük előre a szán-
dékunkat - megvesszük ezeket. 
- Milyen ezeknek a vakcináknak hatásossága?
- A Messenger RNS (MRNS) vakcináknál na-

gyon jó számok jöttek ki, 95% fölötti haté-
konysággal. Érdekes, hogy az oxfordinál, ami-
kor normálisan végigvitték a tesztelést 62%-os-
ra jött ki a hatékonysága, amikor viszont vélet-
lenül az első lépésben csak fél adagot adtak be 
(mert ez egy két- lépéses vakcina), akkor meg 
90 % jött ki. Ez az első baki, amit elkövettek, 
úgy gondolom, hogy fél adagot adtak be, után 
meg összevonták ezt a két számot és ennek az 
átlagát adták le hatásosságnak. Mindenesetre 
most elkezdték tesztelni ezt a fél adagot, hátha 
ennek jobb a hatékonysága. 
- Mi a baj az orosz és a kínai vakcinákkal, amik 
iránt nem túl nagy, mondhatni kicsi a bizalom?
- Több baj is van velük. Ezek a klinikai harma-
dik fázison nem mentek keresztül, mielőtt vé-
gigvitték volna, még azelőtt törzskönyvezték 
őket. Az első fázis azt jelenti, hogy néhány em-
beren nézik, a második szakaszban pár szász, a 
harmadik fázisban pedig néhány ezer emberen 
vizsgálják az oltóanyagot, és gyakorlatilag ezt 
nem vitték véghez. Viszont, ami nincs benne 
sem a hazai, sem a külföldi sajtóban, hogy ezt 
a vakcinát nem korlátlanul bocsátották piacra, 
hanem úgynevezett korlátolt piacra dobás volt, 
ami azt jelenti, hogy bizonyos populáció bizo-
nyos részhalmaza kapja meg. Valójában, ha ott 
majd kapunk valami képet erről az egészről és 
az az eredmény jön ki, hogy hatásos, akkor vé-
gül is egy jó vakcináról beszélhetünk. Minden-
esetre az Unió és Amerika nem nagyon fogad-
ja el ezt a módszert. Mindeközben a nagy igény 
miatt több vakcinagyártó is begyorsított, csak 
ők nem a harmadik fázist spórolják meg, ha-
nem összevonják az első és a második fázist. 
Ilyenkor az történik, hogy a néhány emberen 
történő tesztelés lépése kimarad, és a több száz-
zal kezdik. Ez azt jelenti, hogy ha van kedve-
zőtlen hatása a vakcinának, akkor a tesztala-
nyokra nagyobb kockázatot jelent, de mivel 
megcsinálják utána rendesen a harmadik fázist 
is, meg az utánkövetést is, miután a piacra ke-
rül, ezért ez a vakcina a piacra kerülés időpont-
jában ugyanolyan biztonsági szintű lesz, mint 

bármilyen más vakcina, ami végigment rende-
sen a három stádiumon. 
 - Vajon melyik vakcinával oltanak be majd 
minket, magyarokat? Elképzelhető, hogy egy-
szerre többféle is lesz forgalomban?
- Nem tudom, hogy a kormány, hogy gondolja, 
egy biztos, hogy három különbözőből rendelt 
egyelőre az ország. Az is lehet, hogy lehet majd 
választani, de inkább itt a fő probléma nem ez 
lesz, hanem a Magyarországon egyre erősö-
dő oltásellenesség. Sajnos a vírus- és az oltás-
szkeptikusok kedvezőtlen hatást fejtenek ki a 
közvéleményre is, pedig a vírus megállításához 
kell a vakcina, és legalább egy 60-70 %-os átol-
tottság, hogy kialakulhasson a nyájimmunitás.
- Mikorra lehet megbízható vakcinánk?
- Tavaszra már lehet, Amerikában a Pfizer-rel 
már december közepén akarnak oltani, első 
körben az egészségügyi dolgozókat, katonákat, 
a veszélyeztetetteket. Tudomásom szerint a ha-
tóságok tavaszra tervezik a tömeges oltást, szó-
val a Pfizeren nem fog múlni. Tudomásom sze-
rint 1,3 milliárd vakcinát képes előállítani. 
 - Mi van akkor, ha van egy oltóanyagunk, ám 
időközben az influenzavírussal összetalálkozik 
a koronavírus?
- Úgy nem fognak kezet, hogy egymásba olvad-
nak. Probléma akkor van, ha egy embert fertőz 
a kettő. Tegyük fel, hogy valaki már influenzás 
és erre ráfertőz a koronavírus, akkor az immun-
rendszer le van foglalva az influenzával, ezért 
nem tud hatékonyan védekezni a koronavírus 
ellen. Viszont, ha betartjuk az intézkedéseket, 
hogy távolságtartás, maszk, kerüljük a tömeget, 
akkor ez az influenzajárványra is nagyon jó ha-

tással lesz. Mint ahogy ezt tapasztalták a déli fél-
tekén is, ahol nagyon lecsökkent az influenza.
- A koronavírus elleni oltás olyan lesz, mint az 
influenza elleni vakcina, amit évente kell ismé-
telni, vagy hosszabb távra fog védettséget adni?
- Ezt még nem lehet pontosan tudni, de végez-
nek erre irányuló vizsgálatot. Két dologtól is 
függ, hogy meddig tart majd a hatása. Egyrészt 
az immunrendszer válaszától, másrészt pedig a 
vírustól, hogy képes-e olyan nagy sebességgel 
változtatni a saját genetikáját, mint például az 
influenzavírusok, de ez majd a tesztelések so-
rán fog kiderülni. 
- Ön beoltatja magát, ha lesz megbízható ol-
tóanyag? 
- Igen, ez nem kérdés. Már lassan én is a ve-
szélyeztetett korosztályba kerülök, másrészt 
egy ilyen oltásnál van egy társadalmi felelőssé-
gérzet is. Sokan azt gondolják, hogy nekik nem 
okoz nagy problémát a vírus, de ők is tovább-
adhatják, terjesztik a koronavírust, az oltással 
megakadályozható, hogy ne legyen ő a forrása 
annak, hogy más elkapja a betegséget. 
- Jönnek-mennek az interneten a vírus- és vak-
cinamémek. Az egyik szerint „megbízható teszt 
nincs, vakcina már igen.” Érez ebben némi 
igazságot? 
- Megbízható tesztünk van, PCR tesztnek hív-
ják, és vannak az antigén alapú tesztek, amik-
nek a megbízhatósága nem nagy. Reményeim 
szerint lesz hatékony vakcina is hamarosan, hi-
szen teljes erőbedobással azon dolgoznak a ku-
tatók, hogy megfékezzék a koronavírus-világ-
járványt.
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A probléma nem új, de sajnos időről-időre 
elő kell venni a ládafiából. Ez pedig a sze-
metelés. Most nem az utcán eldobott papír 
zsebkendőre, a csokoládé csomagolására 
vagy az egyre gyakrabban szemet szúró, sár-
ba taposott eldobható maszkokról van szó. 
Bár ezek is megérnének néhány mondatot. 
A hulladékgyűjtő edények mellé lerakott lo-
mok okoznak gondot. Megint.    

Amellett, hogy jelentős többletköltséget jelent 
a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nek 
a hulladékok elszállítása, elcsúfítja a városké-
pet, bántja a szemünket. 
- Sajnos mióta megszűnt a rendszeres lomta-
lanítás, egyre gyakrabban tapaszaljuk, hogy 
ágyat, széket vagy akár televíziót is leraknak a 
hulladékgyűjtő konténerek mellé - mutatja Ke-
rékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezető-
je az egyik társasház tövébe kidobott lomhulla-
dék-kupacot. -  Legtöbbször hétvégén kerülnek 
ide, hétfőn reggel szembesülünk vele, és saj-
nos mondhatjuk, mindennapos a látvány. Ez il-
legális hulladéklerakásnak számít, amit nekünk 
kell eltakarítanunk a város utcáiról, mert a hul-
ladékszállító cég csak azt viszi el, ami a konté-
nerben van. A tavalyi évben közel tízmillió fo-

rint többletköltséget rótt a cégre ezeknek az el-
szállítása.
A rendszeres lomtalanítás helyett most házhoz 
rendelhető lomhulladék-szállítást lehet kérni a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től.
- A BMH Nonprofit Kft. igénybejelentés alap-
ján, előre egyeztetett időpontban végez lom-
talanítást - nyilatkozta Lázár Dorina, a BMH 
Nonprofit Kft. PR kommunikációs vezetője. - 
Tehát, ha lakossági bejelentés érkezik hozzánk, 
hogy valaki szeretne lomtalanítást igényelni, 
akkor leegyeztetünk vele egy időpontot, ami-
kor kiteszi a hulladékot, és akkor elszállítjuk.
- Hogyan lehet lomtalanítást igényelni?
- A BMH honlapján megtalálható telefonszá-
mon vagy e-mail címre lehet bejelenteni, de 
ugyancsak a honlapon megtalálható elektroni-
kus űrlap kitöltésével is megrendelhető. Meg 
kell jelölni a hulladék típusát, körülbelüli meny-
nyiségét és az elszállítás időpontját. Az igény-
bejelentést követően munkatársaink felveszik a 
kapcsolatot a megrendelővel, hogy pontosítsa-
nak, egyeztessenek a szállításról. Ez a megol-
dás a családi házas övezetben. A társasházak-
nál a közös képviselők gyűjtik be az igényt, ők 
intézik a megrendelést, ők egyeztetik az elszál-
lítás időpontját is.

- Mit tehetünk ki ilyenkor? Mi számít lomnak 
és mi nem?
- A háztartásban fellelhető nagyobb terjedelmű 
hulladékok, mint például bútorok, edények, fe-
leslegessé vált berendezési tárgyak elszállítása 
tartozik hozzánk. A nagyméretű lomokat szét-
szerelt állapotban kell kihelyezni, hogy kézi erő-
vel könnyen mozgatható legyen. A lom nem tar-
talmazhat kommunális hulladékot és veszélyes 

anyagot, mint olaj, vegyszer, autógumi vagy 
nem lehet kitenni háztartási gépeket, mikrohul-
lámú sütőt, hűtőt vagy gáztűzhelyt sem. Mind-
emellett van másik lehetőség is azoknak, akik 
nem szeretnék a lomtalanítást igénybe venni, 
akkor a tiszaújvárosi  hulladékudvar is rendel-
kezésre áll, ahová negyedévente 250 kg nem ve-
szélyes hulladék helyezhető el ingyenesen. 
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Visszatérő szemétkérdés

Vakcinakutatások a világban

Illegális hulladéklerakásnak számít a konténer mellé elhelyezett lom. 

2020. december 10. Aktuális � 5.

A vírus megállításához kell a vakcina, és legalább egy 60-70 %-os átoltottság - mondja dr. 
Boldogkői Zsolt molekuláris biológus. 

„Két dologtól is függ , hogy meddig 
tart majd a hatása. Egyrészt az im-
munrendszer válaszától, másrészt 
meg a vírustól, hogy képes-e olyan 
nagy sebességgel változtatni a saját 
genetikáját, mint például az influen-
zavírusok, de ez majd a tesztelések 
során fog kiderülni.” 



Majdnem rontottam a Covid statisztikán 2.
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!

Vissza az életbe

Ebben a szobában nem volt oxigénvezeték, ha-
nem egy óriási, összesűrítve hat köbméter oxi-
gént tartalmazó palackot cserélgettek a srácok 
nagyjából tizenkét óránként, amikor kifogyott 
belőle a kakaó. Igaziból ez volt a második na-
pom egy átlagos kórházi osztályon, az inten-
zíven minden anyagcserefolyamat automatá-
ra volt állítva rajtam, így most először szalad-
tam bele néhány problémába. Ahhoz már ré-
gen hozzászoktam, hogy szappant, WC papírt, 
törölközőt, egyebeket magamnak kell hozni a 
kórházba, de olyan kórházban még nem vol-
tam, ahol az ebéd mellé nem adnak evőesz-

közt. Kihozták a gombalevest és a paradicso-
mos húsgombócot, én meg néztem rájuk. Négy 
nap infúziós kaja és nem evés után már egy ki-
csit éhes voltam, fogtam a tányért, kiittam belő-
le a levest mindenestől, aztán nekiálltam kézzel 
a paradicsomos gombócnak. Nagy szerencsém 
volt, hogy Ivett, az unokatesóm egri, ő pedig 
valahogy megtudakolta, hogy minden nap egy 
megadott órában a biztonságiakon keresztül - 
mert egyébként még a kórház közelébe sem 
engedtek senkit, látogatás teljesen nulla -, le-
het csomagot beküldeni. Ez később életmentő 
volt, de most gyorsan kértem műanyag evőesz-
közöket. A nulla látogatásról jut eszembe, még 
odabent is annyira szigorúan el voltunk zárva, 
hogy a kórterem ajtaját mindig zárva kellett tar-
tani, és tilos volt kimenni a folyosóra. Minden 
reggel beszélgettem egy kicsit a nővérekkel, 
amikor behozták a gyógyszert, vagy áthúzták 
az ágyat. Én voltam a legfiatalabb a betegek kö-
zül a negyvenöt évemmel. A legtöbben öregek, 
hetven-nyolcvan körüliek voltak, sokan idő-
sotthonokból. Elég, ha egy ápoló bemegy fertő-
zötten, utána nagyon gyorsan átmegy az egész 
otthonon. Abban az épületben, ahol voltam, az 
infektológián mind a négy emelet covidosok-
nak van kijelölve, de a szomszéd épületben is 
volt egy részleg, amit átalakítottak. Próbáltam 
megsaccolni, mennyien lehetünk, talán száz 
körül, a nővérek azt mondták ebből napi mini-
mum két-három exites van, ami nagyon magas 
szám egy infektológiai osztályon, de még egy 
nagy kórház belgyógyászatán is az lenne.

Mintha javulnék

Hozzászoktam a kórház ritmusához - reggel öt-
kor ránk néztek még egyszer az éjszakások, 
aztán hatkor műszakváltás, takarítás, hétkor 
gyógyszer, ágyak megigazítása, nyolckor reg-
geli, délelőtt orvosi vizit, délben ebéd, este hat-
kor műszakváltás, gyógyszer és vacsoraosztás, 

alvás. Ekkor már nem infúzióban, hanem tab-
lettában kaptam a favipiravirt, három kis sárga 
tablettát. A negyedik nap reggel, amikor levet-
tem az oxigénmaszkot a reggeli miatt, úgy érez-
tem, egész jól tudok lélegezni. Kipróbáltam azt, 
hogy nem raktam vissza a maszkot. Eltelt egy 
óra, kettő... Délután kérdezték, miért nincs raj-
tam a maszk. Mert nem kell. Gyorsan mértek 
egy szaturációt, 97, tökéletes. Ekkor már ösz-
szesen kilenc napja voltam a kórházban, ami-
kor végre minden madzagtól megszabadultam, 
és először mehettem zuhanyozni. Semmi erőm 
nem volt, egy órán keresztül csak ültem a zu-
hany alatt, és folyt rám a víz, de új ember lettem. 
Próbáltam lábra állni, elcsoszogtam a fürdőszo-
báig és vissza, ettem, ittam, amennyit csak bír-
tam, hogy minél hamarabb kiengedjenek, és ott-
hon majd el tudjam látni magam. Ez a kórhá-
zi kaján nem ment volna, a kintről küldött cso-
magok életmentőek voltak. Itt jegyzem meg, a 

csokis kekszet fel kellene venni a gyógyhatású 
készítmények közé. Eltelt így néhány nap, aztán 
egy hétvége, és végül hétfő reggel a doktor né-
ni azt mondta, hogy hazaenged. Mint a villám, 
összepakoltam, és vigyázz-ülésben vártam a be-
tegszállítót. Több mint öt órát ültem az ágy szé-
lén, már kezdtem azt hinni, hogy elfelejtettek, 
amikor megérkeztek. Még összeszedtek két má-
sik embert, ketten pedig már ott ültek az autó-
ban, így összesen öt beteggel elindultunk Eger-
ből. A Füzesabony-Szomolya-Tard útvonal érin-
tésével - közel négy óra utazás után - megérkez-
tem Tiszaújvárosba. Borzalmas út volt, de már 
nagyon nem érdekelt. Élek, és itthon vagyok. 
Tüdőm, mint a mosogatórongy, köhögök, de azt 
mondják, ez így van egy covidos tüdőgyulladás 
után. El fog telni néhány hónap, mire teljesen 
rendbe jövök.

Surányi P. Balázs

A Tisza TV műsora 

December 10., csütörtök
9:00 HétHatár: Újabb járványügyi hírek, intézkedések - Jutalmaz a Me-
cénás  - Ismét szemétkérdés  - Elkezdődött a karácsonyi roham  - Ház-

hoz megy a könyv - Mikulásvonat - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Magyarország török szemmel - Művészet bőrből - 

Hogyan vásároljunk okosan? Szakértő segít. - Karácsonyi készülődés - 
Labdarúgás   

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 16,. szerda
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Tiszaújvárost szolgálták -  Kosárpályát 
az ifiparkba - Fenyővásár- Kiváló sportolóink- Szeretetakciók a szeretet 

ünnepén - Foci 
18:15 Hétről-Hétre: Családi karácsony fotókon - Mézes-mázas mézeska-

lács - Zenés képeslap a zeneiskolából és a Sodrástól  
18:45 Fogadóóra Dr. Fülöp György polgármesterrel

December 17., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése 
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Beöltözve a hazatéréshez. Élek, és itthon vagyok. 

Napi két ilyen nagy tartály oxigén kell egy ember-
nek.

Itt még az intenzíven, drótokkal, oxigénmaszk-
ban. 

Étvágygerjesztő reggelim: három favipiravir vírusirtó és egy vérnyomás-
csökkentő tabletta. 

„Mikor már minden helyről csövek és 
madzagok lógtak belőlem, rám rak-
tak egy lepedőt, és ott feküdtem kite-
rítve, mint egy béka.”



Kérésre házhoz mennek a könyvek
Új szolgáltatással bővült a Tiszaújvárosi Ham-
vas Béla Városi Könyvtár repertoárja. Rende-
lésre házhoz szállítják a kikölcsönzött könyve-
ket, folyóiratokat, CD-ket, DVD-ket, hangos 
könyveket. Az ötlet nem új keletű, korábban 
is szállítottak ki, de csak idős vagy mozgáskor-
látozott olvasók élhettek a lehetőséggel. Most 
minden könyvtári tag igénybe veheti ezt a szol-
gáltatást. 

Közel egy hónapja minden héten csütörtökön 
útra kell a könyvtár kisbusza, hogy senki ne 
maradjon olvasnivaló nélkül.
- Azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb ez a 
szolgáltatás - mondta Nyulászi Gergely könyv-
táros. Ő indul útnak hetente és szállítja a kért 
könyveket a megadott címekre. - Kezdetben 
14-15 rendelés gyűlt össze, ami mostanra már 
a duplájára hízott. Közel harminc helyre kell 
mennünk.  
Egy csomagba maximum tíz dokumentum ke-
rül, és most, Mikulás alkalmából szaloncukrot 
és egy könyvjelzőt is kaptak az olvasók. Az ol-

vasnivalókkal megtelt autó kilenckor el is in-
dul. Körülbelül három óra múlva már mindenki 
megkapja azt, amit rendelt. 
- Nagyon jónak tartom ezt a házhoz szállí-
tást - mondja Borisca Krisztina. - Én Erdély-
ből érkeztem és még nincsenek itt a könyveim, 
ami nagyon hiányzik. Azért veszem igénybe a 
könyvtárnak ezt a szolgáltatását, mert nagyon 
szeretek olvasni. Körülbelül egy hét alatt ol-
vasok ki egy könyvet, így hozzám hetente jár-
nak a könyvtárosok, és mindig cserélek. Sajná-
lom, hogy így alakult ez a helyzet és sajnálom 
őket, mivel nekik ezzel a kiszállítással szerin-
tem több lett a munkájuk, mi meg itthon vár-

juk, hogy érkezzen az olvasnivaló, pedig mi is 
elsétálhatnánk a könyvtárig. Tudom, most ez a 
szabály, ők pedig nekünk akarnak jót, és ez na-
gyon jólesik. 
Az olvasók a könyvtár honlapján megtalálják a 
teljes dokumentumtárat, amiből válogathatnak. 
- Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert 
én könyv nélkül nem tudok meglenni - mond-
ta Lánczi Lászlóné, aki szintén rendszeresen 
igénybe veszi a házhoz szállítást. - Számomra 
az olvasás egy igazi örömforrás. Legtöbbször 
este, lefekvéskor veszem elő a könyvet, és jó 
érzés tölt el, mert tudom, hogy egy újabb tör-
ténet, egy újabb kaland vár rám az oldalakon. 
Bár a könyvtár bezárt, személyesen nem lehet 
bemenni, válogatni és a tervezett programok is 
elmaradnak, a könyvtárosok mégsem engedték 
el az olvasóik kezét. Online tartják a kapcsola-
tot a tagokkal. 
- Örömmel mondhatom, hogy igazán magas 
szintre emeltük az online szolgáltatásainkat - 
meséli büszkén Kázsmér Ágnes, a Tiszaújvárosi 
Hamvas Béla Város Könyvtár vezetője. - Az el-

maradt programokkal kapcsolatban mindig hír-
adásokat teszünk közzé. Blogokat írunk, képes 
összeállításokat és videókat teszünk fel a könyv-
tár youtube csatornájára, honlapjára, facebook ol-
dalára. Különböző játékokat is kínálunk az olva-
sóknak, ezért érdemes figyelni ezeket a felülete-
ket, mert nagyon sok érdekes dolgot találtak ki 
a kolléganők és színvonalas kulturális kikapcso-
lódást kínál ez a lehetőség. Decembertől virtuá-
lis Adventi naptárat is készítettünk. Karácsonyig 
minden napra jut egy kis csomag, aminek kinyi-
tásával újabb érdekességeket láthatnak, olvasnak. 
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Drága Piroska!
Megrendülten kaptuk a hírt, hogy már nem találkozhatunk Ve-
led, mert bekövetkezett, amitől a Remény Klub minden tagja 
félt. Éreztük, hogy valami nincs rendben, de bíztunk, hogy Te 
leszel az erősebb, és gyógyultan térsz vissza hozzánk. 
 Fogom a telefont és tárcsázom a számod, hogy megkérdez-
zem, hogy vagy? De rádöbbenek a szomorú valóságra, már so-
ha többé nem hallom a hangodat. Klubunk alapító tagja voltál 
és egy igazi hős, aki megmutatta, hogy a végsőkig bíznunk kell 
a gyógyulásban.
Köszönjük a sok biztatást, a kreatív ötleteidet a klubfoglalko-
zásainkon, hogy megtanítottál minket, hogy bízzunk magunk-
ban, és hozzuk ki magunkból a rejtett tartalékainkat. Tegyünk 
meg olyan dolgokat, amit eddig még nem próbáltunk. Ezek a 
feladatok, mint a tojásfestés, mandala színezés, bábok készíté-
se, horgolás és sok-sok ötlet, ami vidámságot adott minden ta-
gunk számára. Köszönjük, hogy olyan sokszor vendégül lát-
tál minket kedves otthonodban, ahol együtt süthettünk, és hogy 
felejthetetlen perceket töltöttünk a kiskertedben, melyet annyi-
ra szerettél.
Hálásak vagyunk az önzetlen, segítő, emberséges útmutatása-
idért, a kirándulásaink tervezéséért, az éves programterv elké-
szítéséért, és hogy mindig tudtál új ötletet adni, ha nehézsé-
geink adódtak. A klubhelyiségünkben minden Rád emlékeztet, 

és még nem is tudjuk elfogadni, hogy Te már nem leszel töb-
bé köztünk. Még oly’ sok terved volt, és olyan, mintha csak el-
utaztál volna, de jön a felismerés, hogy meg kell tanulni nélkü-
led élni. Jó példát mutattál, jó útra indítottál minket, csak foly-
tatni kell tovább.
Drága Piroska!  Mély fájdalommal búcsúzunk Tőled. Köszön-
jük, hogy ismerhettünk és szerethettünk. Emléked szívünkben  
örökre  megőrizzük, mert „Nem halnak meg azok, akik szí-
vünkben élnek”. Tudjuk, hogy egy fényes csillaggal több van 
az égen.
Nyugodj békében!   

Szabó Andrásné klubvezető 
 és a Remény Klub tagjai       

Szeretett Piroskánk!
A Kaffka Margit Pedagógus Klubnak is egy régi, aktív tagja 
voltál, tele jobbnál-jobb ötletekkel. Nem feledjük színvonalas 
előadásaidat, kedves simogató hangodat, ha verset mondtál ne-
künk. Igazi pedagógus maradtál életed végéig. Mindig tanítot-
tál, vigasztaltál, játszottál, csupa derű sugárzott belőled, még 
akkor is, amikor érezted, hogy most nem biztos, hogy Te győ-
zöl. Tagja voltál az Ügyes kezűek csoportjának, őrizzük precíz 
munkáidat. Az Irodalomkedvelők Baráti Köre is személyeddel 
egy meghatározó egyéniségét vesztette el.

Drága Pirókánk! Soha nem feledünk! Utolsó beszélgetésünk 
utolsó mondata ez volt, „már csak az égi barátaimmal találko-
zom.” Úgy legyen! Őszinte szeretettel búcsúzunk: a „Kaffkás” 
klubtársaid, „Ügyes kezű” barátaid és az „Irodalomkedvelők”.

Várkonyi Ilona 
klubvezető

Újra jutalmaz a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány. Összesen 3.842.000 forint tanul-
mányi ösztöndíjat osztanak szét a felsőokta-
tásban tanulók között.
 Az egyetemisták és a főiskolások elektroniku-
san pályázhattak. A tiszaújvárosi állandó lak-
hellyel rendelkező hallgatók támogatására kiírt 
pályázatra összesen 87-en jelentkeztek, ami-
ből 86-an feletek meg a feltételeknek. Azok a 
hallgatók kaphattak ösztöndíjat, akik elérték a 
4,2-es átlagot, nekik 34.000 forint, a kitűnők-
nek pedig 50.000 forint érkezik a számlájuk-
ra. Az összeg tizedenként kétezer forinttal nő. 
A járványhelyzet miatt, csakúgy, mint nyáron, 

most sem rendez az alapítvány átadóünnepsé-
get. A hallgatók elektronikus úton kapják meg 
a határozatot és az ösztöndíjak átutalása is el-
kezdődik a napokban. 

ema

Ösztöndíjban részesült 
felsőfokú hallgatók névsora

2020/2021. I. félév
Bazsó Gábor, Bodnár Noémi, Bori Ákos, Bu-
gya Anikó Judit, Csapó Dóra Gabriella, Csa-
tó Zita Viktória, Esvég Luca, Fogarasi Doro-
ti, Grebely Péter, Gulácsi Ádám, Horváth Ág-

nes, Jeviczki János, Jónás Bence, Juhász Ré-
ka, Kiss Ádám, Kiss Fanni, Kiss Vanessza, 
Krébesz Róbert, Lenár Péter Ottó, Makrá-
nyi DávidMarada Imre,Mészáros Attila, Mó-
ré Ádám, Nagy Stella, Németh Dóra Viktó-
ria, Pristyák Levente, Pristyák Petra, Somo-
gyi Orsolya, Stefanovics Viktória, Szabó Bar-
bara Katalin, Szabó Henrietta, Szabó Petra, 
Tóth Bálint, Tóth Csilla, Tóth Panna, Tóth 
Réka, Ullaga György, Vámosi Dóra, Bódogh 
Máté, Borza Emese. Bencs Krisztián, Hege-
dűs Györk Zoltán, Józsa Bianka, Szabó Lili, 
Takács Máté, Vig Vivien Roxána, Csapkovics 
Roxána, Hegedűs Dominika Vanessza, Ma-

gyar Dorottya, Magyar Orsolya, Soltész Lu-
ca Sára, Illés Kornél, Illés Zsófia Panna, Je-
viczki Damján Ferenc, Káposzta Gergő, Kiss 
Viktória Anita, Molnár Fanni, Prókai Gábor, 
Varró Dóra, Bukovinszki Blanka, Jancsár Li-
li, Kertész Fanni, Kovács Liliána, Mayer Fló-
ra, Németh Ágnes, Pénzes Evelin, Szentand-
rássy László, Szöllősi Dániel Máté, Bragato 
Giada, Gulyás Zsuzsa, Karsza Máté István, 
Kelemen Richárd, Kolosai Annamária, Nagy 
Máté, Farkas Zoltán, Fedor Eszter, Kovács 
Áron, Lidák Eszter,Orvos Réka Csenge, Si-
rokai Petra, Szabó Katalin, Takács Anett, Vá-
mosi Panna, Oláh Mózes, Pelyhe Renáta, Sto-
gica Kata.

2020. december 10. Oktatás/Kultúra � 7.

Lánczi Lászlóné a könyvtár törzsolvasói közé tartozik.

Közel harminc csomag gyűlt össze a múlt héten. Egyre népszerűbb a szolgáltatás.

Búcsúzunk Barabásné Piroskától

Ösztöndíj a jó tanulóknak  

„Virtuális Adventi naptárat is készí-
tettünk. Karácsonyig minden napra 
jut egy kis csomag.”

Kázsmér Ágnes

„Kezdetben 14-15 rendelés gyűlt ösz-
sze, ami mostanra már a duplájá-
ra hízott. Közel harminc helyre kell 
mennünk.”  

Nyulászi Gergely



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 szükséges 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

Elmarad a vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
2020. december 11-én (pénteken) a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel ELMARAD!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Köszönet a tűzifáért
 A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúton 
fejezi ki köszönetét Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
a hátrányos helyzetű roma családok részére nyújtott tűzifa tá-
mogatásért. 

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. december

DECEMBER Helye Ideje Kinek a részére
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!

Név

A vissza-
térítendő 
támoga-

tás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem téríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft

Vásárolt ingatlan 
címe

Mezei 
László 750 700

3580 Tiszaújváros, 
Lorántffy Zs. u. 10. 

1/2.

Kiss 
Bertalan 825 800

3580 Tiszaújvá-
ros, Mátyás k. út 22. 

3/3.
Maradvány 

összesen 14 525 14 000

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 5. bírálati időszak-
ban (2020. október 1. - 2020. november 30.) az alábbi kérel-
mezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Dr. Fülöp György
polgármester

8. � Közlemények 2020. december 10.



Ismét felragyog a betlehemi csillag
Advent időszakát éljük, ami azt jelenti, hogy mindenki a ma-
ga módján, de várja Jézus Krisztus születésnapját, a kará-
csonyt. Mivel Jézus eljöttét az írások egy égi eseményhez, 
a betlehemi csillag megjelenéséhez kötik, csillagászati szem-
pontból vizsgáljuk meg, hogy mi lehetett ez a jelenség, és en-
nek ismeretében mikor születhetett Jézus.

Erre a felvetésre nyilván meghökken a Krónika olvasóinak 
többsége, hiszen definíciószerűen tudjuk, hogy időszámításunk 
szerint nullában. Sok adat utal azonban arra, hogy Jézus szüle-
tése korábbra tehető. Ennek oka az első évszázadok nem egysé-
ges időszámítására vezethető vissza. Még az i. sz. 6. század ele-
jén is Diocletianus császár trónra lépésének időpontjától számí-
tották az éveket. Dionysius Exiguus római apát volt az, aki 525-
ben elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásá-
nak kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb ese-
ményt, vagyis Jézus születését vegyék kiindulópontnak. Ezt a 
dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és koráb-
bi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy 
Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született. 
Ez lett a „Kr. u. 1.” év. Itt azonban mindjárt 4 évnyi tévedés tör-
tént, mivel Augustus ekkor már valójában 31 éve volt hatalmon, 
csak az első négy évben még Octavianus néven uralkodott. Ha 
az apát ezeket az éveket is beszámítja, akkor a születést 4 évvel 
korábbra kellett volna tennie. Egy további év pedig azért „ve-
szett el”, mert akkoriban még nem ismerték a nullát, így a Kr. e. 
1 és a Kr. u. 1 között valójában 2 év a különbség. Ezek alapján 
Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi el-
térés biztosan van, amennyiben az apát által használt adatok hi-
telesek. Erre azonban most még nincs bizonyítékunk, így pár év 
különbség még belefér a képbe. Két biztosan ismert esemény 
azonban behatárolja a lehetséges időpontokat.
 Az egyik Augustus császár i.e. 8-ban kiadott rendelete a biroda-
lom népeinek összeírására. Ehhez minden férfinek a szülőváros-
ba kellett utaznia, hogy ott számba vehessék őket. Ennek köszön-
hető, hogy József - Máriával együtt - Názáretből Betlehembe uta-
zott. Azonban a birodalom nagysága, és népeinek sokasága miatt 
ez a népszámlálás éveket is igénybe vehetett, tehát biztos időpon-
tot nem szolgáltat. A másik időpont Heródes király halála, hisz 
azt tudjuk, hogy Jézus életére tört, emiatt minden két évnél fia-
talabb gyermeket megöletett. Heródes halálának időpont-megha-
tározásához is a csillagászati kronológia segített. Életének utolsó 
időszakában beteges volt, továbbá nagyon féltette hatalmát. Nem 
sokkal a halála előtt egy lázadás tört ki ellene, amit sikerült elfoj-
tania, és a lázadás vezetőit egy este máglyán megégettette. Flavi-
us a híres zsidó történetíró szerint a kivégzéskor teljes holdfogyat-
kozás volt látható. A csillagászati számítások segítségével sikerült 
megállapítani, hogy ez az égi látványosság az i.e. 5. szeptember 
15-én valamivel 20 óra után következett be. Ezt Heródes fenyege-
tő égi jelként értelmezte, és i.e. 4 húsvétja előtt nem sokkal, nagy 
kínszenvedést követően meg is halt. 
A csillagászat azonban nagy segítséget nyújthat abban, hogy meg-
állapíthassuk mikor is született Jézus. Máté evangélista leírása 
szerint (Mt 2,1-11) a Názáreti Jézus megszületését egy csillag je-
lezte az égen, egy rendkívüli égi jelenség, amit követtek a napke-
letről származó bölcsek, és akik így találtak rá az újszülött Jézus-
ra. Vizsgáljuk meg mi lehetett ez a betlehemi csillagként ismert 
égi jelenség. Elvileg ilyen feltűnő esemény lehet egy tűzgömb, 
egy üstökös, egy szupernóva, vagy egy szoros bolygóegyüttállás. 

A tűzgömböt az esemény rövidsége miatt kizárhatjuk, mivel még 
a nagyon fényesek sem léteznek néhány másodpercen túl. Az üs-
tökös nagyon esélyes jelölt lehetne, mivel hosszan tartó és időn-
ként nagyon feltűnő esemény, ráadásul a betlehemi csillagot na-
gyon gyakran üstökösszerű csóvás csillagnak ábrázolják. Bármi-
lyen vonzó is ez a felvetés, három ok miatt is kizárható. Az egyik 
a lélektani tényező: az üstökösök feltűnését mindig baljós jelnek 
tekintették a történelem során, mivel a görbült porcsóva kardra 
emlékeztette az embereket, félelmet, rettegést váltottak ki, soha 
nem tekintették őket csodálatos események hírnökeinek. A másik, 
mivel Jeruzsálemből nem látták, nem lehetett egy ilyen jellegű, 
feltűnő égi objektum. S ami még fontosabb: semmilyen ókori 
csillagászati feljegyzés nem számol be üstökösről Kr. e. 4 és 8 kö-
zött, pedig a szomszédos időszakokból részletes leírások marad-
tak fent az ilyen égitestekről. Nagyon kézenfekvő megoldás egy 
szupernóva felfénylése lehetne, de itt is az a helyzet, hogy sem-
miféle leírás nem maradt fenn egy ilyen eseményről, márpedig 
az ókori kínai csillagászok figyelmét ez nem kerülhette volna el.
Volt-e bolygóegyüttállás a kérdéses időszakban? Nos, ha meg-
vizsgáljuk akkori helyzetüket, lélegzetelállító felfedezést tehe-
tünk: i. e. 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz úgynevezett nagy együt-
tállásban voltak a Halak csillagképben! E rendkívül ritka - 843 
évente előforduló - jelenség során a két bolygó néhány hónap le-
forgása során háromszor került együttállásba. Így többször is eltá-
volodtak egymástól, illetve megközelítették egymást. Tény, hogy 
Kr. e. 7. június 4-én, október 2-án és december 10-én a Jupiter és 
Szaturnusz egymás szoros közelségébe kerültek. Ez már akkor is 
valóságos csillagászati szenzációnak számított. A mezopotámiai 
agyagtáblák bizonyítják, hogy a babilóniai csillagász-papok előre 
készültek a megfigyelésére. Ugyanakkor a nem szakemberek szá-
mára nem volt feltétlenül lenyűgöző jelenség. A babilóniai fog-
ság, és az azt követő integráció lehetővé tette, hogy a pap csilla-
gászok megismerjék a zsidó vallást, és az égi jelekből asztroló-
giai következtetéseket vonjanak le. A Szaturnusz hagyományo-

san a zsidó nép bolygójának számított, gondoljunk csak példá-
ul a szombat angol elnevezésére (Saturday, ami a Szaturnusz ne-
véből ered). A Jupiter a legnagyobb planéta, a bolygók királya, 
avagy a királyi bolygó. Kettejük találkozása - ráadásul egymás 
után háromszor - a Halak csillagképben zajlott le, amely az ókor-
ban a születés szimbóluma volt, a zsidók pedig mindig is a Messi-
ás csillagjegyeként tisztelték. Mindez tehát nem jelenthetett mást 
az akkori csillagász-asztrológus-papoknak, mint azt, hogy a zsi-
dóknak királya születik. Ezért indultak el a keleti bölcsek, hogy 
az új „csillag” útmutatása alapján megkeressék, és hódoljanak az 
új király előtt. A leírtak alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, 
hogy Jézus Krisztus születése az i.e.7-es évre tehető.
Jelen cikk megírásának fő motivációja az, hogy az idén ismét 
megpillanthatjuk a betlehemi csillagot, igaz hogy csak egyszer, 
és nem is a Halak csillagképben, de szorosabb együttállásban, 
mint Jézus születésének idején. A Halakban a két bolygó csak 
2378 februárjában lesz ismét szoros együttállásban. A jelenle-
gi közelségre 1623 óta nem volt példa, legközelebb pedig 2080-
ban fordul majd elő, hogy a két égitest ennyire közel látszik egy-
máshoz. Teljes fedés pedig ezelőtt 13683 éve volt!
 December 21-én a téli napforduló napján, délután fél négy kö-
rül tekintsünk fel a délnyugati égboltra, és ott láthatjuk ragyogni 
a betlehemi csillagot egészen fél hatig, amikor lenyugszik. A két 
bolygó szabad szemmel nem lesz szétválasztható, viszont távcső-
ben pazar látványt nyújt a Jupiter négy, és a Szaturnusz öt holdjá-
val egy látómezőben. Már egy binokulár is sok minden megmu-
tat. Az együttállás még néhány napig megfigyelhető marad. Azt 
gondolom, hogy az önmagában is rendkívül szép, látványos és 
igen ritkának mondható jelenséget a bibliai vonatkozása még kü-
lönlegesebbé emelheti azáltal, hogy az együttállás közvetlenül Jé-
zus születésének ünnepe, karácsony előtt fog bekövetkezni. Ha 
elfogadjuk az előbbi okfejtést, akkor talán némi emelkedettséget 
is érezhetünk, ha arra gondolunk, hogy az idei karácsonyi égbolt 
legfeltűnőbb jelensége ismét az egykori betlehemi csillag lesz!

Szutor István
    csillagászati klubvezető

2020. december 10. Égbolt � 9.

A keleti bölcsek érkezése Betlehembe.

Az együttállás a világűrből nézve.

Az érintett bolygók távcsöves képe.

Égboltkép december 21-én kora este. Az együttállás távcsöves képe.

Az utolsó teljes együttállás 13683 évvel ezelőtt.



Hogy vagy?
Napjainkban ennél gyakrabban elhangzó kérdés elég kevés 
van. Ez nem is csoda. De van-e rá érdemi válasz? Ha azt vá-
laszolod „jól”, magad sem lehetsz biztos az igazságában. Ha 
a válasz arról szól, hogy „elvagyok” ezzel sem mondtál szin-
te semmit. „Nem vagyok jól”, ezzel még nem feltétlenül beteg-
séget jelentél, de valami szokatlant, valami rossz hangulatot 
mindenképpen. 
Mit lehetne kezdeni ezzel a kérdés-válasz dologgal? Lehetne 
például - nem kis feladat lenne - folyamatosan kedves hobbi-
kat keresni, a szépet, a pozitív hangulatú emlékeket, sikere-
ket és kerülni a fárasztó, bántó társakat, történéseket. /Szin-
te lehetetlen/ Tudatosan nem sorolom a televíziót, sajtót és je-
lenlegi éltünkről egyéb agyonmagyarázott véleményeket. 
 Akkor patthelyzet, mert egy olyan alagútban élünk, aminek 
nincs fény a végén,  vagy van, de nagyon messze ? Én úgy dön-
töttem, hogy a legközelebbi kérdésre azt fogom válaszolni: vol-
tam már sokkal jobban is. Elevenebben sok hasznos dolog  
érdekelt, amit magamért vagy a közösségért örömmel tettem  
Most  ezeket kötöm csokorba és boldogsággal nézegetem, hogy 
mennyien tiszteltek meg irigységmentes barátságukkal, és kö-
zös erővel adtuk hírül tehetségüket, szép érzéküket és azokat 
a képességüket, amit a lelkesedés, egymás tisztelete mozgatott.  
Te, hogy vagy?     
Tisztelettel:                      

Varga-Somogyi Istvánné

Régóta a terveim között szerepelt már, hogy az ünnepek köze-
ledtével adománygyűjtést szervezzek egy állatmenhely részére. 
Körülbelül három héttel ezelőtt kezdtem el nézegetni a közössé-
gi oldalon a közelben található menhelyeket, amikor egy Nyír-
madán található egyesület felhívására lettem figyelmes. Az éle-
lemkészletük vészesen fogy, egyre hidegebb lesz az idő, nekik 
pedig, mint későbbi beszélgetésünk során kiderült 42 állatról 
kell gondoskodniuk. Nem is volt kérdés, távolság ide vagy oda, 
nekik szeretnék segíteni. Egyből felvettem a kapcsolatot a men-
hely vezetőjével és nagy meglepődéssel, de egyben örömmel fo-
gadta a kezdeményezést. Miután sikerült egyeztetünk, mire is 
lenne most a legnagyobb szükségük, közösségi oldalamon azon-
nal közzé is tettem egy felhívást.
Polgáron Török Judit Kinga és Molnár Szabina, Tiszaújváros-
ban pedig én foglalkoztam a felajánlások átvételével. Még most 
sem hiszem el, hogy közel 400 megosztást értünk el. Renge-
teg helyre eljutott az üzenetünk, volt olyan, aki Nyíregyházáról 
ismeretlenül keresett fel, hogy hogyan tudna ő is személyesen 
adományt juttatni a menhely részére. A mi kis csapatunk végül 
december 5-én, szombaton reggel indult útnak és az egész déle-
lőttöt ott töltöttük. Megismerkedtünk a menhely vezetőjével, aki 
az ott élő állatok bemutatása közben beavatott minket, miként is 
jött létre ez az egyesület, és hogyan telnek mindennapjaik. Azt is 
elárulta, hogy a legtöbb menhely létszámhiánnyal küzd, így na-
gyon örülnek önkénteseknek, akik az ott élő kutyusok sétáltatá-
sával, ápolásával is nagyon sokat tudnak segíteni.  Remélem ez 
a cikk is sok emberhez eljut majd, és egyre többen kapnak ked-
vet hasonló kezdeményezéshez.
 Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott minket 
és adományával segített abban, hogy ennek a menhelynek szeb-
bé tegyük az ünnepeket. Abban már biztos vagyok, hogy a jövő 
évben is szeretnék indítani egy hasonló gyűjtést. Kellemes ün-
nepi készülődést kívánok mindenkinek!

Póka-Lukács Dóra

Kóborlók 
Mikulása

10. � Paletta 2020. december 10.

Jól jött a segítség. 



KOSÁRLABDA. Fontos mérkőzés várt a 
Tiszaújvárosi Phoenix gárdájára december 
6-án. Az idegenbeli találkozón az EKE Eger 
KOK vendégeként lépett pályára. Az Eger 
mögöttünk áll a tabellán, ezúttal sem számít-
hattunk könnyű meccsre, s ez beigazolódott.

Eger KOK - Phoenix KK
87-75 (22-22, 19-21, 26-18, 20-14)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Ko-
vács Martin (8/3), Drahos Gábor (31/9), Mol-
nár Bence (5/3), Kovács Zoltán (6/3), Lajsz 
Gergely (11). Csere: Drizner Gábor (-), Taskó 
István (-), Eremiás Kristóf (-), Orliczki Ben-
ce (8), Szilasi Bence (6), Hajdu Boldizsár (-). 
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Nehezen lendült játékba a tiszaújvárosi gárda: 
két perc is letelt, mire először bevette az egri 
gyűrűt, s ekkor már hat egységgel vezettek a he-
vesiek. Lajsz közelije után nem sokkal Kovács 
hármasa is sikeres volt, így kiegyenlítetté vált a 
mérkőzés. Az egyenlítési kísérleteket azonban 
rendre visszaverte az Eger, sőt újra és újra el-
lépett öt-hat ponttal. Az első negyed hajrája vi-
szont jól alakult, Drahos büntetőivel és Molnár 
hármasával kiegyenlített (20-20), majd Kovács 
Martin rövid időre a vezetést is megszerezte a 
csapatnak, de az Eger gyorsan egalizált.
A játék képe nem sokat változott a második ne-
gyedben sem. A két gárda fej-fej mellett haladt, 
és hiába szerzett értékes pontokat Molnár, Dra-
hos, Orliczki és Lajsz is, nem sikerült elsza-
kadni a hevesi alakulattól. Az utolsó percben 
azonban a két Kovács kosaraival sikerült fordí-
tani, így minimális, kétpontos előnnyel vonul-
hatott Phoenix az öltözőbe (41-43).

Aki azt gondolta, hogy a pihenő után még job-
ban belelendül a Tiszaújváros a játékba, an-
nak csalódnia kellett. Az Eger gyakorlatilag 
állva hagyta a vendégeket, s ahogy az első ne-
gyedben, most is hat ponttal húzott el, mire 
Lajsz révén válasz érkezett. A rémálom azon-
ban nem ért véget, a Phoenix rendre rontot-
ta a dobásokat, miközben a vendéglátók pará-
déztak a tiszaújvárosi gyűrű alatt. A nyolca-
dik percben már magabiztos, tizennégy pon-
tos előnyben volt a hevesi alakulat (65-51), 
amikor végre magára talált a Phoenix, és Or-
liczki, valamint Szilasi pontjaival, de kivált-
képp Drahos két távolijával sikerült tíz pont 
alá szorítani a hátrányt (67-61).
A harmadik negyed ijesztő alakulása után biz-
tatóan kezdődött a negyedik, ha döcögősen is, 
de az ötödik percre sikerült megközelíteni két 
pontra az ellenfelet (72-70), de a rettenetes 
dobóteljesítmény, a rontott passzok psziché-
sen is kikezdhették a csapatot, így egyenlítés 
vagy fordítás helyett újra teret kapott az Eger 
játéka. Az utolsó percekben a tiszaújváro-
si csapat már csak árnyéka volt önmagának,-
míg az ellenfél továbbra is magabiztosnak bi-
zonyult támadásban, védekezésben egyaránt, 
végül az Eger teljesen megérdemelten köny-
velhette el a győzelmet.
Drahos Gábor egyéni teljesítményével ismét 
kiemelkedőt alkotott: 31/9 ponttal, 5 lepatta-
nóval, 2 szerzett labdával, 2 assziszttal és 7 
kiharcolt faulttal zárta a találkozót. Lajsz Ger-
gely a dupla-duplát közelítette meg 11 pont-
tal, 9 lepattanóval, 3 assziszttal, 2 kiharcolt 
faulttal és 1 blokkal.

LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoport-
jának 21. fordulójában a DVTK II csapa-
tát fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. 
A kék-sárgák az őszi mérkőzésen idegenben 
nyertek 3-2-re és most is a 3 pont megszer-
zését tűzték ki célul. Gerliczki Máté együtte-
sének ezen a találkozón azonban meg kellett 
elégednie a döntetlennel.

Hosszú idő után játszott ismét hazai pályán 
meccset a tiszaújvárosi labdarúgócsapat. Gelsi-
ék legutóbb több mint egy hónapja, november 
1-jén a Tállyát látták vendégül. A győzelem ízét 
pedig Tiszaújvárosban még régebben, szeptem-
ber 13-án érezhették meg, amikor 4-0 arányban 
múlták felül a Tiszafüred együttesét. Közben a 
november 14-i Füzesgyarmat elleni találkozó 
elmaradt, mert a vendégek sérülés miatt nem 
vállalták a játékot, így a 3 pont 3-0-ás gólkü-
lönbséggel az újvárosiaké lett. A DVTK II el-
len kedvező volt a Gerliczki csapat mérlege, hi-
szen a legutóbbi 11 meccsükből nyolcat meg-
nyertek, és csak 3 végződött vereséggel. A di-
ósgyőriek ráadásul az elmúlt 4 mérkőzésükön 
gólt sem rúgtak, és mindössze a Gyöngyös el-
leni idegenbeli 0-0 jelentett számukra 1 pontot. 
A mostani mérkőzést, ahogy az elmúlt kettőt is, 
zárt kapuk mögött játszották a csapatok. A talál-
kozó forgatókönyve a vendéglátók számára in-
dult kedvezőbben, mert a tapogatózás időszakát 
követően az első negyedóra végén vezetéshez 
jutottak. A 15. percben Csernák bal oldali szög-
lete után Gelsi továbbcsúsztatta a labdát, melyet 
a kapu előtt álló Tóth Márk két lépésről a háló-
ba továbbított 1-0. A diósgyőri védők közül töb-
ben lest reklamáltak, de a játékvezető megadta 
a találatot. A bekapott gólt követően a Diósgyőr 
igyekezett felvenni a ritmust és helyzeteket ki-
alakítani. Először a 19. percben Csávás próbálta 
elvinni a labdát a kifutó Tóth mellett, ám a hazai 
kapus lábbal menteni tudott. A legnagyobb diós-
győri ziccereket az első félidőben Cortes hagyta 
ki, előbb a 23. percben Zsiga beadása után nem 
jól találta el a labdát, ami elkerülte a házigazdák 
kapuját, majd a 42. percben egy 16 méterről le-
adott lapos lövése ment nem sokkal mellé.
A második játékrészben sokkal jobban és aktí-
vabban futballozott a DVTK II, és a piros-fehé-
rek megszerezték az egyenlítő találatot. A 62. 
percben Csávás passzolt Farkashoz, aki minta-
szerűen varázsolta a labdát Cortes fejére, aki 6 
méterről előrevetődve fejelte a pettyest a hazai 
hálóba 1-1.  Az egyenlítő gólt követően megélén-
kült a mérkőzés. A 65. percben Zsiga balról be-
ívelt szögletét Kalandadze fejelte közelről alig 

fölé, majd nem sokkal később Cortes 15 méter-
ről leadott lövését védte bravúrral Tóth Csaba. A 
79. percben ismét Cortes volt a főszereplő, aki 
ügyesen lépett ki, majd egy csel után 15-ről lőtt, 
de a hazai kapus ekkor még védett, ám szeren-
csétlenségére a labda Omarashvili elé került, 
aki egy csel után 5 méterről a kapu közepébe he-
lyezte a labdát 1-2. A tiszaújvárosiak hátrányba 
kerültek, de nem adták fel a mérkőzést. Gerlicz-
ki Máté a pálya széléről űzte, hajtotta és biztat-
ta tanítványait. A házigazdák mentek is előre be-
csülettel, de próbálkozásaikat kezdetben nem kí-
sérte szerencse. A vendéglátók beszorították el-
lenfelüket, melynek a 89. percben lett meg az 
eredménye, amikor összejött az egyenlítés. Egy 
középre fejelt labda úgy tűnt elpattan Vinczétől, 
de Kristófi lecsapott rá, és a védők szorításában 
11 méterről laposan a hálóba lőtt 2-2. A hosz-
szabbításban még Zsemlye távoli lövése kerülte 
el Tóth kapuját, majd előbb Csoszánszki szögle-
ténél védett a vendég kapus, végezetül Kristófi 
lövését is fogta Bukrán. Az eredmény már nem 
változott, így egy pontot szereztek a tiszaújvá-
rosiak. A kék-sárgák 31 ponttal a 8. helyen áll-
nak a bajnokságban. Gerliczki Máté csapata de-
cember 10-én 13 órától egy korábban elhalasz-
tott mérkőzését pótolja Hatvanban, majd legkö-
zelebb 2021. február 28-án a DVSC II vendége-
ként lép pályára.  

Tiszaújváros - DVTK II
2-2 (1-0)

Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Leél-Őssy.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. – 
Vincze, Kristófi, Gelsi, Bussy (Vitelki), Tóth S. 
(Németh), Csernák (Csoszánszki), Benke (Be-
ne), Lőrincz, Márton, Tóth M. Edző: Gerlicz-
ki Máté.
Diósgyőri VTK II: Bukrán – Kalandadze, Iván-
ka, Zsemlye, Csávás, Zsiga, Cortes, Farkas 
M., Omarashvili, Gönczi, Orosz (Schildkraut). 
Edző: Zsivóczky-Pandel Gyula. 
Gerliczki Máté: A döntetlennek azért örülünk, 
mert mi ezekben a szituációkban 90-95 %-ban 
ki szoktunk kapni. Most vert helyzetből sike-
rült 1 pontot visszahozni. Vezetésünk után a 
védelmi hibánkat kihasználta az ellenfél, mely 
megváltoztatta a játék képét, hiszen a Diós-
győr belelkesedett, mi egy kicsit elbizonytala-
nodtunk. Összességében egy igazságos döntet-
len született ezen a nagyon nehéz talajon. Van 
még egy mérkőzésünk csütörtökön Hatvanban, 
ahol győzni szeretnénk. Ha minden kedvezően 
alakul, akkor az évet előkelő helyen zárhatjuk. 
Zsivóczky-Pandel Gyula: Az első félidőben 30 
percig a Tiszaújváros dominált, majd a félidő 
utolsó 15 percében átvettük a kezdeményezést. 

A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy toljuk 
feljebb a védekezésünket, és a támadóinkat mi-
nél gyorsabban játsszuk meg. Megfordítottuk 
a mérkőzést, de a végén egy védelmi hibából 
a hazaiak ki tudtak egyenlíteni, amit sajnálok. 
Az egy pont nem jó nekünk, mert 3 pontokkal 
lehet előrelépni. Igazságos eredmény született, 
sok sikert kívánok a Tiszaújvárosnak!

A forduló további eredményei
Sajóbábony - Jászberény 0-3 (m.e.)

Kisvárda II. - Gyöngyös 1-3

Cegléd - Füzesgyarmat 2-1
Tiszakécske - Hatvan 4-1

Balassagyarmat - Tállya 4-1
Tiszafüred - Putnok 3-4

SBTC - Sényő 1-0
Mezőkövesd II. - Zugló 0-2

DVSC II. - Eger 0-2
Hét közben játszották

  18. forduló
Tiszafüred - Mezőkövesd II 4-2

Sportolók jutalmazása
Az ünnepélyes átadás a járványhelyzet miatt elmarad, de az önkormányzat idén is jutalmazza a 
sportolókat.
 A képviselő-testület idei költségvetésében a város nemzetközi hírnevét öregbítő tiszaújvárosi 
sportegyesületekben sportolók teljesítményének elismerésére 1.500.000 Ft-ot biztosított. 
A koronavírus-járvány azonban a sport területét is rendkívül érzékenyen érintette. A Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottság, az egyes sportágak nemzetközi szövetségei a járvány lassítása érdekében 
számos nemzetközi verseny elmaradásáról, későbbi időpontra halasztásáról döntöttek, a verse-
nyek közül csupán néhány esemény megrendezését vállalták fel a második félévben. Így igazán 
kiemelkedő nemzetközi sporteredmények sem születhettek, ezért a keretösszegből (törvényi fel-
hatalmazás alapján) 300.000 Ft-ot osztott fel dr. Fülöp György polgármester a sportegyesületek 
javaslata alapján 5 triatlonista és 4 kajak-kenus között.
Triatlon
Lehmann Csongor - Világbajnokság 15. Világkupa 9. hely. Lehmann Bence - Európa Kupa 19. 
hely. Putnóczki Dorka - Európa Kupa 19. hely. Bóna Kinga - Olimpiai Reménységek Versenye 
(ORV) junior 2. hely. Vágási Zoltán - ORV ifjúsági 5. hely.
Kajak-Kenu
Bragato Giada - Világkupa C1 500 m 8., C2 500 m és C2 200 m 5. hely., Máró Anna - ORV 
(17 évesek) K1 1000 és 500 m 1.,  K1 200 m 2., ORV (15-17 évesek) K4 500 m 1. hely. Hor-
váth Maja - ORV (15 évesek) K1 1000 és 500 m 1. hely. Murvai Luca - ORV (15-17 évesek) 
mix K4 500 m 4. hely.

Sírból mentett egy pont itthon

Rossz dobások Dobó városában

2020. december 10. Sport � 11.

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Tiszakécske   21 18 1 2 57-14 55   
2. Jászberény   21 16 3 2 57-23 51   
3. Zugló   21 12 4 5 43-28 40   
4. Eger    20 11 5 4 36-16 38   
5. Füzesgyarmat   20 12 1 7 40-21 37   
6. Balassagyarmat  21 10 5 6 28-24 35   
7. Sényő   21 10 4 7 42-28 34   
8. Tiszaújváros   20 9 4 7 32-27 31   
9. Kisvárda   21 8 7 6 29-32 31   
10. Tiszafüred   21 8 3 10 39-39 27   
11. Cegléd   21 8 3 10 23-29 27   
12. DVSC II.  20 7 4 9 29-31 25   
13. DVTK II.  21 6 6 9 31-34 24   
14. Putnok  21 6 4 11 27-41 22   
15. SBTC   21 6 4 11 28-44 22   
16. Hatvan  20 6 2 12 30-40 20   
17. Gyöngyös   20 5 4 11 28-51 19   
18. Tállya   21 4 6 11 22-32 18   
19. Sajóbábony   21 5 2 14 29-63 17   
20. Mezőkövesd II. 21 3 2 16 25-58 11  

Tóth Márk közelről szerezte a TFC vezető gólját.



A Mikulást nem lehetett karanténba zárni, idén is útra 
kelt és elvitte ajándékait a gyerekeknek. A rendhagyó 
körülmények különleges megoldásokat igényelnek, így 
a hagyományos városháztéri Mikulás-napi rendezvény 
helyett új megoldást kellett találni. A Tiszaújvárosi 
Művelődési Központ és Városi Könyvtár úgy döntött, 
ha a gyerekek nem jöhetnek el a Mikuláshoz, akkor a 
Mikulás megy el hozzájuk. Karácsonyi zenék, ünne-
pi fények, mindez egy vonaton a Mikulással és kram-
puszaival. Sok száz, csupa finomsággal teli csomagot 
osztottak szét a tiszaújvárosi gyerekek között, és igaz 
ugyan, hogy idén a közös fotók elmaradtak, de cserébe 
kaptunk egy hangulatos, igazi ünnepi különleges cse-
megét, ami nem csak a gyermekszíveket varázsolta el.

12. � Mikulás 2020. december 10.
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