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Bölcsődék napja, ünneplés nélkül 
Április 21-én ünnepeljük a Bölcsődék 
napját Magyarországon. 1852-ben 
ezen a napon nyitották meg az ország 
első bölcsődéjét Pesten, és a követke-
ző években sorra alakultak ilyen in-
tézmények. A jeles napok sorába 11 
évvel ezelőtt került be a Bölcsődék 
napja, 2010-től államilag elismert ün-
nep, amelyet miniszteri rendelet sza-
bályoz. 

Az egykori Leninvárosnak is több bölcső-
déje volt annak idején, az első a Tisza-par-
ton, az erőmű lakótelepen, itt vigyáztak a 
gyári dolgozók kisgyermekeire. Napja-
inkban már csak egy tiszaújvárosi bölcső-
de van, a Napsugár. Több pavilonjából 
kettő is bezárt, amikor kevés volt a gye-
rek, néhány éve azonban új pavilont nyi-
tottak meg, mert olyan nagy volt az igény, 
több gyerek jött volna, mint amennyit fel 

tudtak volna venni. Ma teljes kapacitás-
sal működik a 108 férőhelyes intézmény.  
- Napjainkban reneszánszukat élik a 
bölcsődék, az idő bebizonyította, hogy 

szükség van ezekre az intézményekre - 
nyilatkozta lapunknak Poropatich Pé-
ter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ vezetője. - Tiszaújváros önkor-
mányzata többször is végzett fejlesztést a 
bölcsődében, így egy modern, szép épü-
letben várjuk a kicsiket. Az intézmény-
ben 108 férőhely van, ami a teljes kapa-
citást lefedi, a gyerekek 20 hetes koruktól 
jöhetnek hozzánk és 3 éves korukig ma-
radhatnak. Négy pavilon működik, egy-
egy egységhez két csoportszoba tartozik, 
ahol 2-2 kisgyermeknevelő van a gyer-
mekekkel. 18 gondozónőnk van, minden 
csoportban ketten látják el a feladatot, és 
négy dajka segíti a munkájukat Ez a nap, 
április 21-e vírusmentes békeidőben ha-
gyományosan nevelés nélküli munka-
nap szokott lenni az intézményünkben, 
továbbképzéseket szoktunk tartani, affé-
le szakmai napot, és meg is szoktuk ün-
nepelni a kollégákkal. Sajnos, most a ví-
rus most ezt nem teszi lehetővé, de bízom 
benne, ha lecseng a járvány, akkor pótol-
ni fogjuk.

Indul a B4 TV 

Pénteken startol a B4 televízió hírműsora. Négy borsodi vá-
ros, Ózd, Encs, Kazincbarcika és Tiszaújváros legfontosabb 
híreit, eseményeit láthatják háromhetente péntekenként fél 
órában a képernyőn. 

Négy városi televízió szerkesztősége dolgozik a műsorba, így az 
adásban a négy település legfrissebb híreit szedik egy csokorba.
 - Szeretnénk, hogy a városlakók megismerhessék a partner-
településeket, azok legfontosabb híreit, eseményeit, ezért úgy 
döntöttünk, hogy elindítjuk a B4 Híradót - nyilatkozta dr. Fü-
löp György polgármester. - A négy település híreit összefogla-
ló műsor első adását most pénteken este 6 órától láthatják a he-
lyi televízióban, csakúgy, mint a másik három város lakossága 
a saját városi tévéjük csatornáján. Az elmúlt időszakban kétszer 
is tartottunk online meetinget a „Borsodi négyek” polgármeste-
reivel. Több fontos témakörben is megosztottuk egymással a ta-
pasztalatainkat, de a leghangsúlyosabb téma sajnos továbbra is 
a járványhelyzet kezelése volt. Mindannyian egyetértettünk ab-
ban, hogy a célunk továbbra is a hosszú távú együttműködés, 
mely elsősorban a tapasztalatcserére és a közös érdekképvise-
letre épül - tette hozzá a polgármester. 
Az első pénteki műsorban egy-egy zenés filmet láthatnak a négy 
városról, mint egy bemutatkozóként, illetve a négy település 
polgármestere is megszólal, ők köszöntik elsőként az újonnan 
induló adás nézőit.  

A négy városi televízió közös műsorának főcíme.
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Bár több szervezet kérte az iskola- és óvodanyitás elhalasztását, hétfő reggel újrakezdődött a jelenléti oktatás az alsó tago-
zatban és kinyitottak az óvodák is. Cikkünk a 3. oldalon.

Napjaink egyetlen városi bölcsődéje, a Napsugár. 

Járványügyi 
aktualitások

Szerdára 2527 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel 
a járvány kezdete óta összesen 757 360 főre nőtt a beazono-
sított fertőzöttek száma. Meghalt 207 beteg, így az elhunytak 
száma 25 787 főre emelkedett. Kórházban 8097 koronavíru-
sos beteget ápolnak, közülük 925-en vannak lélegeztetőgé-
pen. A gyógyultak száma 464 750, az aktív fertőzötteké pe-
dig 266 823 fő.
A magyar lakosság 34 százaléka már megkapta az oltást, a 
beoltottak száma 3 363 596 fő, közülük 1 425 124-en már a 
második oltást is megkapták. 
Tiszaújvárosban az elmúlt egy hét alatt 73 új megbetegedést 
regisztráltak a hatóságok, sokan meg is gyógyultak, az aktív 
esetek száma 209 fő. Tüneteik súlyossága miatt újabb négy 
tiszaújvárosit ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés mi-
att. Az elmúlt két hétben a Polgármesteri Hivatalban folya-
matosan emelkedett a pozitív eredményt mutató gyorstesztek 
száma, ezért április 15-étől ügyeleti rendszert vezettek be, a 
munkatársak döntő többsége home office-ban dolgozik.
Folyamatosan vizsgáltatja az önkormányzat a szennyvizet, a 
legutóbbi vizsgálat az örökítőanyag stagnálását mutatja. 
Az általános iskolák alsó tagozatain újrakezdődött a jelenlé-
ti oktatás, az óvodák is újranyitottak. A hiányzók száma vi-
szonylag alacsony. Cikkeink a 3.oldalon. 

Újranyitottak az iskolák és az óvodák

Bölcsis csoportkép 1963-ból.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk

Hocsák RóbeRt 
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvé-

tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
AmbRus János
nyugdíjas tűzoltó

életének 73. évében 2021. április 11-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. április 22-én, 

csütörtökön 14 órától lesz a sajószögedi Városi Temetőben 
- a járványhelyzet miatt - szűk családi körben.

Tisztelettel kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, hogy 
egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket

és az egyéni részvétnyilvánítástól tekintsenek el.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot április 25-ig (vasárnapig) a  Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd április 26-tól (hétfő-
től) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Római katolikus
„Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak nö-
vekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, 2021. április 17-
én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szent-
miséket, a püspöki konferencia irányelvei megtartásával.”  Eg-
ri Főegyházmegye, Eger, 2021. április 9. A rendelkezés teljes 
szövege a www.tiszaujvarosiplebania.hu honlapon található.
Szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, szer-
da 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. Az elma-
radt szentmiseszándékok időpont-egyeztetése folyamatban 
van az érintettekkel.
Templomunk 8.00-19.00-ig nyitva van, hogy akik egy-egy 
imádságra szívesen betérnének, megtehessék azt, a járvá-
nyügyi előírások betartásával. Az előtérben egy időben maxi-
mum 2 fő tartózkodhat, a védőtávolság megtartásával.
Április 25. Húsvét IV. vasárnapja, a Jó pásztor vasárnapja – pa-
pi hivatásokért imádkozunk. Ünnepeltek Szentmiséje.
A 20.00 órai harangszó alatt lélekben összekapcsolódva imád-
kozzunk a járvány megszűnéséért (imádság a honlapunkon 
megtalálható). 
A Szentatya által meghirdetett Szent József évhez közösségünk 
úgy csatlakozik, hogy 2021. április 25-én Húsvét IV. vasárnap-
ján ünnepélyesen megáldom közösségünk erre a célra vásárolt 
Szent József szobrát, majd útjára indul a jelentkező családok-
hoz egy-egy hétre, hogy otthonaikban kérhessék Szent József 
közbenjárását. A szobor átvétele és átadása minden hét vasár-
napján a szentmise keretében történik.
További családok jelentkezését várjuk vagy telefonon, vagy a 
templom előterébe kihelyezett jelentkezési lapon névvel és te-
lefonszámmal. 
Keresztelések minimális létszámmal a vasárnapi szentmisék 
után lehetségesek. 
Első áldozók és bérmálkozók szülei számára rövid megbeszé-
lés április 25-én vasárnap a 11.00 órai szentmise után lesz a 
templomban.
Házasságkötésre készülők felkészítője I. jegyeskurzus április 
23. 18.30-kor a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Az szja kétszer 1 %-ának felajánlása: 
1. Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. 
2. Főegyházmegyei Alapítvány adószáma: 18573903-1-10. 
3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószá-
ma:18439315-1-05.
Az irodai szolgálat szünetel, sürgős esetben telefonos idő-
pont-egyeztetést kérünk! Kedden, szerdán 10.00-11.00-ig, csü-
törtökön, pénteken 16.00-17.00-ig lesz ügyelet.
Altemplom nyitvatartása: hétfő – zárva, keddtől vasárnapig: 
09.00 –19.00. 
Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 fő, orrot és szájat ta-
karó maszkban látogathatja! 
Református
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Ta-

nácsa április 14-én hozott döntésének értelmében továbbra is 
minden személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti al-
kalom és összejövetel szünetel. Vasárnap úrnapi istentisztele-
tünket 10 órától online tartjuk, amelybe gyülekezetünk face-
book oldalán (@reftujvaros) és Youtube csatornáján (Tiszaúj-
városi Református Egyházközség) lehet bekapcsolódni.
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák szeretteiket, továbbra is imádkozzunk a járvány 
elmúlásáért. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és minda-
zokért, 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)
Támogassa adója 1%-ával a Református Egyházat és gyüleke-
zetünk valamelyik alapítványát
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Alapítványaink adószáma:
• Tiszaszederkényi Reformátusokért Alapítvány: 18434176-1-05
• Tiszaújvárosi Reformátusokért Alapítvány: 18434200-1-05
• Nikodémus Alapítvány: 18443318-1-05
• Tiszaújvárosi Református Énekkar: 18449345-1-05
• Kazinczy Gyermekei Alapítvány: 18403604-1-05
• Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: 18433151-1-05
Adomány, perselypénz és egyházfenntartói járulék befizetéséről
Fontos bevételi forrásaink az egyházfenntartói járulék, a per-
selypénz és az Isten dicsőségére tett adományok. E felaján-
lások befizetése online átutalással is történhet a gyülekezet 
számlájára. Közleményben kérjük feltüntetni, hogy milyen 
célból történt a befizetés.
• Egyházfenntartói járulék esetében: EFJ, Név és cím.
• Isten dicsőségére tett adomány esetében csak annyi, hogy IDA.
• Perselypénz esetén csak Perselypénz
Gyülekezetünk számlaszáma: 61200254-10002955
Isten áldja meg a jókedvből történő adakozást! „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
Görögkatolikus
Csütörtökön 17.00 vecsernye. Pénteken Győzelemhozó Szent 
György nagyvértanú emlékét ünnepeljük: 7.45 utrenye, 17.00 
Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 
utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn és szerdán 7.50 Szent Li-
turgia.
„Ha Krisztusban Isten gyermeke vagyok, akkor Isten gazdag-
ságát öröklöm. Amit az Atya Fiának adott, az az enyém is lesz. 
Már nincs külön Jézus és külön én, hanem én Jézusban va-
gyok, felöltöm magamra Krisztust. Benne mindenben része-
sülök, amije van, és ami Ő. Örökös vagyok.” (Henri Boulad 
atya).

Még öt évig érvényesek 
a Tiszaújváros Kártyák

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 25/2020. (XII.17.) önkormány-
zati rendelete értelmében a Tiszaújváros Kártyák nem járnak 
le 2021-ben, hanem érvényességi idejük a rendelet erejénél 
fogva 2026. március 31-ig meghosszabbodik, mely időpontig 
a Tiszaújváros Kártyákat nem kell lecserélni, a Tisztelt La-
kosságnak teendője nincs.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tisza TV műsora 

Április 22., csütörtök
18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Újra iskolában és óvodában 
- Terasznyitás - Egyházi hírek  - Szezonnyitás a kikötőben - 

Fotókiállítás az ablakban - Indul a B4 híradó
18:15 Hétről-Hétre: Bölcsődék világnapja - Ki mit tud? On-
line - Helyzetjelentés Ausztriából - Egy élet ajándékba - Mé-

hészkedtünk - Labdarúgás - Kosárlabda    

Április 23., péntek 
18:00 B4 híradó 

Április 28., szerda
18:00 Héthatár: Szabadabban a szabadban - Szűrések járvány 
idején - Utazhatunk, de hova? - Május 1. - Átalakul a „gödör” 

- Hitelmoratórium - Fagykárok a kertekben  - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Ki mit tud alkotóművészetből - Retro Le-
ninváros: Volt egyszer egy óvoda - Népviselet napja - Anyák 

napjára

Április 29., csütörtök
10:00 Közvetítés a polgármesteri döntésekről

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A polgármesteri döntések ismétlés

Utazás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. április 22.

Egyházi hírek 



Bár több szervezet kérte az iskola- és óvoda-
nyitás elhalasztását, hétfő reggel újrakez-
dődött a jelenléti oktatás az alsó tagozat-
ban és kinyitottak az óvodák is. A pedagógu-
sok mintegy nyolcvan százalékát már beol-
tották, a gyerekek szigorú szabályok szerint 
járhatnak iskolába, óvodába. 

A kormány arra kérte az óvodák vezetőit, hogy 
a gyerekek az eredeti csoportjukba kerüljenek 
vissza és a saját pedagógusaik foglalkozzanak 
velük, még akkor is, ha a megszokotthoz képest 
a szülők kevesebb gyermeket visznek óvodába. 
A gyermekeket továbbra sem kötelező óvodá-
ba vinni, a szülők az intézményvezetőnek je-
lezhetik, ha nem szeretnék vinni, erre van le-
hetőségük. Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma tájékoztatása szerint az óvodákban átlago-
san a gyermekek 60 százaléka, az iskolákban a 
tanulók 75 százaléka jelent meg az első napon. 
Péntek délután már javában fertőtlenítettek a 
Szivárvány óvodában, ami az elmúlt hat hétben 
csak ügyeletet biztosított az óvodásoknak. Ala-
pos takarítás és fertőtlenítés után hétfő reggel 
újra várták a gyerekeket. 
- Március 8-tól ügyeleti ellátásban fogadtunk a 
gyerekeket, 36 volt átlagban az igénylők szá-
ma - mondta el lapunknak Micskiné Bodó Er-
zsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da vezetője -, hétfőtől pedig az összóvodai lét-
szám 63 százaléka jelent meg az óvodában. 
A miniszteri tájékoztató egyértelműen leírja, 
hogy ha a szülő úgy dönt, hogy továbbra is ott-
hon szeretné tartani a gyermekét, akkor értesí-
tenie kell az óvodát erről, az óvodának pedig 
ezt rugalmasan kell kezelnie, és igazolt hiány-
zásként kell vennie a gyermek távolmaradását. 
- Nagyon örültünk neki, hogy megnyitott az 

óvoda, a gyerek is nagyon várta már - mond-
ta Zsíros Angéla szülő -, dolgozok én is és a pá-
rom is, nagyon nehezen tudtuk megoldani az 
otthonlétet. Nehéz volt lefoglalni az ovist, fő-
leg úgy, hogy két iskolás is van otthon, nekik is 
próbáltam segíteni a tanulásban. Az online ok-
tatás könnyűnek látszik, de elég bonyolult.
Megnyitotta kapuit a Tiszaújvárosi Református 
Óvoda is. 
- A gyerekeknek is jobb, hogy járnak óvodába, 
a vírus miatt persze tartunk is tőle - mondta Sa-
láta-Kiss Katalin szülő. - Az elmúlt hat hétben 
otthon dolgoztam, nehéz volt úgy, hogy a gye-
rekekkel is foglalkoztam közben. 
- A gyerekek 69 százaléka érkezett meg az óvo-
dába az első napon - mondta Halász Zoltán-
né, a Tiszaújvárosi Református Óvoda vezető-
je -, mindhárom csoport működik. A dolgozók 
80 százalékát oltották be, azok nem kaptak ol-
tást, akik korábbi fertőzésük miatt védettek a 
vírus ellen. 
Az óvodákban és az iskolákban alapvetően a 
szeptember 1. és március 10. közötti protokoll 
tért vissza, vagyis kötelező a belépés előtt a 
testhőmérséklet-mérés, a maszkhasználat, a tá-
volságtartás, a rendszeres fertőtlenítés. A Ma-
gyar Orvosok Szakszervezete nyílt levélben 
az iskolanyitás elhalasztását kérte Orbán Vik-
tortól, a Magyar Orvosi Kamara és a pedagó-
gusszervezetek is kérték, hogy ne álljon visz-
sza az oktatás. Arra kérték a miniszterelnököt, 
hogy teljesen halassza el az iskolanyitást, vagy-
is az alsó tagozatosok és az óvodások is marad-
janak otthon, mert a gyerekek környezetében a 
távolságtartás és a higiéniás szabályok betar-
tása gyakorlatilag lehetetlen, a hazánkban leg-
inkább elterjedt brit mutáns pedig a gyerekek 
számára is életveszélyes lehet. Az óvodák és az 
iskolák alsó tagozatai április 19-én kinyitottak, 

azonban van lehetőség arra, hogy ne járjanak 
a gyerekek. Az óvodák és az általános iskolák 
alsó tagozatainak április 19-i nyitása előtt Ma-
ruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, 
mit tehetnek azok a szülők, akik a járvány mi-
att még nem akarják iskolába engedni a gye-
reküket. Az intézményvezetők engedélyezhe-
tik a távollétet, erre megvan a felhatalmazásuk. 
Dupla munka nem várható el a tanároktól, nem 
lesz olyan, hogy a jelenléti oktatás után egy pe-
dagógus megtartja majd az online órát is. A ta-
nárok a tanulmányi rendszerben kiadják majd 
a feladatokat, amiket a szülők segítségével ott-
hon feldolgozhatnak a távol maradó gyerekek, 
Aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik, 
év végén osztályozó vizsgával zárhatja ered-
ményesen a tanévet. Az a szülő, aki nem engedi 
még iskolába a gyerekét a járvány miatt, a hi-
ányzást igazolt hiányzásként kérje elismertetni. 
A katolikus és a református általános iskolában 
a gyerekek tíz-tíz százaléka maradt otthon az 
első napon, a Széchenyi iskola alsósainak 14 
százaléka nem ment iskolába, a Hunyadi isko-
lában elenyésző azok száma, akik nem mentek 
hétfőn, nincs több hiányzó, mint átlagban. 
Molnár Bencét az édesanyja, Molnárné Révész 
Nóra kísérte a Hunyadi iskolába hétfő reggel. 
- Otthon jobb volt, nem maradtam le, anya se-
gített tanulni - mondta Bence. 
- Vártuk is meg nem is - összegezte Nóra. - Ter-
mészetesen elgondolkodtunk azon, hogy Ben-
ce járjon-e vagy ne az iskolába, de ez a 250 óra 
hiányzás az, ami kétségbeejtő. Nagyon kevés 
ebben a pandémiás időszakban, másrészt pedig 
csak hiányzik a gyerekeknek a saját közössé-
gük. Bence élvezte az online oktatást, mondta 
is, hogy sajnálja, hogy már vége van, de min-
den gyerek más. 
- Örülök, hogy újra jöhetünk iskolába - mond-
ta a szintén hunyadis Kalu Nóra -, barátok nél-
kül már nagyon rossz volt, vártam, hogy talál-

kozzunk. Nem volt valami jó otthon tanulni, és 
szerintem a legtöbben visszajönnek az iskolá-
ba. Anyukám mondott egy pár embert, aki nem 
jön, mi is csak délig maradunk, aztán megyünk 
haza. 
A legnehezebb helyzetben talán az első osztá-
lyosok voltak. 
- Nagyon rossz otthon tanulni - mondta az elsős 
Oláh-Gyúró István - néha lemaradtam a diktá-
lásban és a másolásban is. 
Husonyicza Renáta két lányát kísérte iskolá-
ba, nem csak ő örült a kezdésnek, hanem a lá-
nyok is. 
- Nagyon várták már, hogy újranyisson az isko-
la - mondta Renáta -, nem szerettek otthon ta-
nulni, nem volt jó nekik a bezártság, minden 
nap kérdezték, hogy mikor lehet már iskolába 
menni. A vírushelyzet ellenére kicsit indokolat-
lannak tartom hogy mindent bezártak.
- Jó volt újra az iskolában, nagyon vártam már - 
mondta az elsős széchenyis György Levente -, az 
órákon nem kell maszkot viselni, a szünetekben 
a teremben voltunk. 
Troszmér Liza is nagyon várta már az iskolát.
- Úgy kezdődött a reggel, hogy bementem, 
megmérték a lázamat, ami jó volt - mondta Li-
za -, aztán bementem az osztályba és lepakol-
tam a táskámat. Igazából nagyon jó volt, majd-
nem mindenki jött az osztályból, csak páran hi-
ányoztak. Jó volt újra találkozni. 
Az általános iskolák felső tagozataiban, illetve 
a középiskolákban május 10-ig marad az ottho-
ni, digitális oktatás. A bölcsődék eddig is mű-
ködtek, a szülők nagy része élt is a lehetőség-
gel, hogy a gyermekét bölcsődébe vigye. 
Közben lezajlottak az általános iskolai beirat-
kozások, május 20-ig pedig be kell íratni az 
óvodába azokat a gyerekeket, akik augusztus 
31-ig betöltik a 3. életévüket. 

Fodor Petra

Jól halad az oltás, de sok még a fertőzött
 
Tüneteik súlyossága miatt újabb négy ti-
szaújvárosit kórházban ápolnak korona-
vírus-fertőzés miatt. Az elmúlt két hét-
ben a Polgármesteri Hivatalban folyamato-
san emelkedett a pozitív eredményt mutató 
gyorstesztek száma, ezért április 15-étől to-
vábbi szigorításokat vezettek be, hogy meg-
akadályozzák a vírus további terjedését. 

Folyamatosan vizsgáltatja az önkormányzat a 
szennyvizet, a mintákból a következő két hét 
járványszámait lehet megjósolni. A legutób-
bi vizsgálat, és egyben a legfrissebb, némi re-
ményre ad okot, hiszen stagnálást mutat. A 
részletekről dr. Fülöp György polgármestert 
kérdeztük. 
- Hogy halad Tiszaújvárosban az oltás? 
- Információim szerint minimálisan, de már 
meghaladtuk az országos átlagot az oltások te-
kintetében. Remélem, hogy dinamikusan fog 
haladni, hiszen az a település és az ország ér-
deke, hogy minél több ember legyen beoltva, 
akkor tudjuk visszakapni az úgynevezett régi, 
normális életünket, amelyik a kovid előtti idő-
szakban volt. Bár sokféle hírt hallani, de azt 
gondolom, hogy jelenlegi ismereteink szerint 
a koronavírus járvány ellen egyetlen egy meg-
oldás van, ha beoltatjuk magunkat.  A hivata-

los szervektől kapott információk szerint Tisza-
újvárosban az országos átlagnak megfelelő az 
oltási hajlandóság, azt gondolom, hogy ez jó, 
persze mindig lehet növelni. Nyilván az lenne 
az ideális, ha elérnénk a 100%-ot, de a szak-
emberek azt mondják, hogy 70-80 százaléknál 
már relatíve nyugodtan tudunk majd élni. 
- A legutóbbi szennyvízvizsgálat eredményei 
mit mutatnak?
- A koronavírus örökítőanyagának mennyisége 
stagnál a szennyvízben, ebből arra következtet-
hetünk, hogy valószínűleg lelassult a vírus ter-
jedése. Természetesen tervezzük még a jövő-
ben, hogy újabb vizsgálatokat fogunk végez-
tetni, ez azért fontos, mert akkor látjuk, hogy 
milyen típusú járványügyi intézkedéseket kell 
hoznunk. 
- A fertőzöttek száma hogyan alakult a város-
ban az elmúlt egy hétben? 
- Tiszaújvárosban az elmúlt egy hét alatt 73 új 
megbetegedést regisztráltak a hatóságok, sokan 
meg is gyógyultak, hála istennek, így most az 
aktív esetek száma 209 fő. Értesüléseim szerint 
jelenleg nincsenek súlyos állapotban, de hát már 
az is elég súlyos, ha valakinek kórházban kellene 
lennie. Csakúgy, mint az elmúlt időszakban, 
most is arra törekszünk az intézményeknél és a 
gazdasági társaságainknál, hogy minimalizáljuk 
a fizikai jelenlétet. A Polgármesteri Hivatalban 

is vannak koronavírusos esetek, így ezen a héten 
szigorú rendben működik a hivatal, ügyeleti 
rendszert vezettünk be, a kollégáink döntő 
többsége home office-ban dolgozik, és csupán 
néhányan vagyunk, akik jelenléti rendszerben 
dolgozunk. A szigorú intézkedéseket meg 
kellett hozni kollégáink egészségének védelme 

érdekében. Tudom, hogy egyre nehezebb, és 
mindenkinek elege van már ebből a járványból, 
de arra szeretnék kérni minden tiszaújvárosit, 
hogy tartsuk be a járványügyi előírásokat, és 
akkor reményeink szerint előbb-utóbb a nyitás 
irányába fogunk haladni.  

Berta

A prevenciós bizottság arra törekszik, hogy a cégek, intézmények minimalizálják a fizikai 
jelenlétet. 
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Az óvodások is várták már a nyitást. 

Az alsó tagozatosok nagy része hétfőn iskolába ment. 

Újranyitottak az iskolák és az óvodák



Egy élet ajándékba 
Egy kitalált történet kitalált szereplőkkel, mégis bárkiről 
szólhatna dr. Szabó Maák Sándor Egy élet  ajándékba című 
könyve. Nincs benne sok fordulat, inkább hangulatok, érzé-
sek, leírások követik egymást, mindez egy csipetnyi humor-
ral fűszerezve. Most nem oltásokról, járványhelyzetről kér-
deztük a tiszaújvárosi háziorvost, egy sokkal kedvesebb té-
máról beszélgettünk. 

- Ezt a könyvet a cukorbetegség szülte, ami harmincegy évvel 
ezelőtt volt - kezdi történetét dr. Szabó Maák Sándor, aki sza-
badidejében nem csak ír, hanem online fejtörőkkel tartja kar-
ban az agyát, és amikor jön a jó idő, kertészkedik is. - Amikor 
idekerültem Tiszaújvárosba, megörököltem egy kétezer fős pra-
xist, amiben volt százhúsz cukorbeteg. Az előző munkahelyem 
nyolcezer fős faluban volt, ahol összesen három cukorbetegről 
tudtunk, és azoknak se én viseltem a gondját, hanem a szakren-
delők. Gyakorlatilag, amikor én idekerültem, a diabéteszről nem 
volt semmilyen gyakorlati tapasztalatom. Nagyon rosszul érin-
tett az a helyzet. Megmondom őszintén, megfordult a fejemben, 
hogy megfutamodom, mert ennyi cukorbeteggel nem tudok mit 
kezdeni. Aztán a kollégáim azt mondták, hogy ezzel együtt le-
het élni, és próbáljuk meg kezelni a helyzetet. Ott, ahol előző-
leg dolgoztam egy kis falu volt, ahol a házak akár 1 km-re is 
voltak egymástól, az emberek sokat gyalogoltak, nehéz fizikai 
munkát végeztek, a luxuskalóriát gyakorlatilag nem ismerték. 
Nem mondanám, hogy nyomorogtak, de a cukor gyakorlatilag 
nem volt jelen az étkezésükben, vagy csak nagyon ritkán, ami-
nek az volt az eredménye, hogy nem volt cukorbeteg. Itt, a vá-
rosi környezet luxus kalóriájával, mozgásszegény életmódjával 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a betegség a helytelen életmód ho-

zadéka. Ekkor megpróbáltam a helyzetet úgy kezelni, hogy a 
rendelések alatt felhívtam az emberek figyelmét arra, hogy rossz 
úton haladnak, rábírni őket arra, hogy jobban figyeljenek oda az 
életmódjukra. Ez a módszer egyáltalán nem vezetett eredmény-
hez. Aztán a következő ötletem az volt, hogy tájékoztatót írok 
a cukorbetegségről, minden lényeges mozzanatárról, és megké-
rem az érintetteket, hogy olvassák el és próbáljanak változtat-
ni az életmódjukon. Akkor kezdtem el tulajdonképpen hosszabb 
lélegzetű írásokat írni. Azt gondoltam, ezzel most megváltom a 
világot. Egyáltalán nem így történt, hanem továbbra is aggasztó-
an nőtt a cukorbetegek száma és az életmód- változtatás helyett 
az érintettek inkább a tablettákban kerestek megoldást, ami nem 
helyes. Az írás szeretete gyakorlatilag így kezdődött, betegtájé-
koztatók írásával.
- Aztán jött az Egy élet ajándékba című könyv. Mi ihlette? 
- Az évek elteltek, megöregedtem én is, csakúgy, mint a pacien-
túra. Egyre több lett a sorsával elégedetlen és pesszimista em-
ber, különösen azok az idős hölgyek, akik magukra maradtak. 
Sokszor szomorúak, elkeseredettek, amit el is mesélnek, emel-
lett nem lehet közömbösen elmenni, de gyakorlatilag azt tehe-
tem, hogy meghallgatom őket. Aztán jött ennek a könyvnek az 
ötlete, ami most nem egy életmód tájékoztató, hanem egy élet-
szemlélet tájékoztató. Egy kis történetet bemutatok be, ami a fia-
talsággal kezdődik, aztán dolgos évek következnek, majd a szo-
morú elmúlás. Amikor elkezdtem, még nem gondoltam tovább 
a történetet. Az elkészült fejezeteket közzétettem a közösségi ol-
dalamon, amire olyan reakciók érkeztek, amiből azt gondoltam, 
érdemes lehet kibontani részletesebben.
- Van benne önéletrajzi mozzanat?
- Ez egy kitalált történet, a szereplők nem valósak. Persze egy 
kicsit benne van az én fiatalságom, mivel én Erdélyben, Maros-
vásárhelyen születtem, a történet pedig ott játszódik a hetvenes- 
nyolcvanas években. A könyv nem rólam szól, kivéve az ötö-
dik fejezetet. Azt gondolom, hogy ezek a fordulatok, hangulatok 
bárkinek beleillenek az életébe. 
- Mitől lett életszemlélet tájékoztató ez a könyv? 
- Amellett, hogy egy pár közös életét, hétköznapi nehézsége-
it mutatom be, minden lapon rávilágítok apró örömökre, arra, 
hogy a problémák mellett az élet szép, hiszen ott van, mondjuk 

a művészet, a természet, a barátságok, egy sor olyan dolog, ami-
ért az életet ajándéknak kell tekinteni.
- Ami nekem feltűnt, hogy egyes szám első személyben íródott a 
történet, amit Iringó, a pár női tagja mesél. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy férfi írta a sorokat.  
- A férfiak sokkal zárkózottabbak, mint a nők. Nekik bármeny-
nyire is fáj, akármennyire nagy problémájuk is van, nem beszél-
nek róla. Bejönnek a rendelőbe elmondják, hogy fáj a derekuk 
vagy magas a vérnyomásuk, de lelki, érzelmi problémákról soha 
nem beszélnek. A nők ezzel szemben sokkal nyitottabbak, külö-
nösen akkor, ha magukra maradnak, sokkal jobban keresik a tár-
saságot, hálásak azért, hogy valaki meghallgatja őket. Ezért sok-
kal egyszerűbb a nők szempontjából látni a világot. Azt gondol-
tam, hitelesebb, emberibb, ha egy nő szemszögéből írom meg a 
történetet.
- Mit szeret olvasni?
- Inkább olvasónak tartom magam, mint írónak. Nagyon szere-
tek olvasni. Mostanában hangoskönyveket hallgatok, mert haté-
konyabb, miközben hallgatom mást is tudok csinálni. A kedvenc 
íróm García Márquez. A 100 év magányt, nem túlzás, talán har-
mincszor is elolvastam, több nyelven is. A másik, amit nagyon 
szeretek A Mester és Margarita Bulgakovtól. A magyarok kö-
zül Németh Lászlót, Dragomán Györgyöt olvasok. Gyakorlati-
lag mindent elolvasok, de elsősorban a szépirodalmat kedvelem.

ema 

4. � Aktuális 2021. április 22.

Dr. Szabó-Maák Sándor

„Azt gondoltam, ezzel most megváltom a világot. 
Egyáltalán nem így történt, hanem továbbra is ag-
gasztóan nőtt a cukorbetegek száma és az életmód- 
változtatás helyett az érintettek inkább a tablet-
tákban kerestek megoldást, ami nem helyes. Az 
írás szeretete gyakorlatilag így kezdődött, betegtá-
jékoztatók írásával.”

„Sokszor szomorúak, elkeseredettek, amit el is me-
sélnek, emellett nem lehet közömbösen elmenni, 
de gyakorlatilag azt tehetem, hogy meghallgatom 
őket. Aztán jött ennek a könyvnek az ötlete, ami 
most nem egy életmód tájékoztató, hanem egy élet-
szemlélet tájékoztató.”

„Ez egy kitalált történet, a szereplők nem valósak. 
Persze egy kicsit benne van az én fiatalságom, mi-
vel én Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem, a 
történet pedig ott játszódik a hetvenes- nyolcvanas 
években. A könyv nem rólam szól, kivéve az ötödik 
fejezetet. Azt gondolom, hogy ezek a fordulatok, 
hangulatok bárkinek beleillenek az életébe.” 



Újra nyilvánosak a római katolikus misék
Bő egy hónapig nem tartottak miséket a ró-
mai katolikus templomban. A reformátusok 
előreláthatólag május 2-áig maradnak on-
line, a görögkatolikusok szigorú szabályok 
mellett megtartják szertartásaikat. 

Március 8-ától április 17-ig szüneteltek a nyil-
vános istentiszteletek a római katolikusoknál. 
A nyilvános misék sokaknak hiányoztak, lát-
szott ez vasárnap is, amikor örömmel gyűltek 
össze a hívek a templomban. 
- Nehezebben viseltük ezt az időszakot mind-
annyian, akik járunk a templomba. De a tévé-
ben szoktunk együtt imádkozni, azért nagyon 
jó, hogy most már vannak misék - mondta Pó-
nus Ferencné. 
- Rendszeresen járunk mi is templomba, ami-
kor lehet - mondta Magasi Józsefné -, de min-
dig megragadtuk a lehetőséget, amikor a rádi-
óban vagy a tévében közvetítették a misét. Az 
Apostol műsorán vagy a Pax adón rendszere-

sen voltak misék, és a katolikus misét mi min-
den alkalommal megnéztük, ez kicsit segített 
lelkileg. 
Pásztor Paszkál római katolikus plébános is 
örült a nyitásnak, bár a templom kapui eddig is 
nyitva álltak a hívek előtt. 
- Furcsa úgy bemutatni a szentmisét, hogy a hí-
vek nincsenek jelen, de én minden nap meg-
tettem, általában abban az időpontban, mi-
kor egyébként is szokott lenni - mondta Pasz-
kál atya. - Az üvegablakon keresztül néha be-
kukkantottak a hívek, nekik is hiányzott a mi-
se. Nagy öröm volt ma újra találkozni, remél-
jük, hogy ez már így is marad. Amíg nem vol-
tak misék, nap, mint nap telefonáltak a hívek, 
és akárhányszor átjöttem a templomba, mindig 
voltak itt imádkozók. Megható volt a hívek lel-
ki igénye, igazából ilyenkor körvonalazódik ez, 
amikor korlátozva van a közösségi élet. 
- Most milyen szabályok szerint lehet misét tar-
tani? 
- A szentmisében a békeköszöntést nem kézfo- gással fejezzük ki, hanem főhajtással. A szen-

táldozás tenyérbe történhet, a bejáratnál van 
fertőtlenítő, a hívek egymástól másfél méteres 
távolságra ülhetnek, természetesen ez nem vo-
natkozik az egy háztartásban élőkre. 
Ilyen szabályok vannak életben a görögkatoli-
kusoknál is, akiket nem érintett a lezárás, nyil-
vánosak voltak az istentiszteletek.
- A görögkatolikus metropóliában úgy döntöt-
tek a főpásztorok, hogy folyamatosan zajlanak 
majd az istentiszteletek, ugyanakkor bizonyos 
biztonsági előírásokat szigorúan be kell tar-
tani - mondta Jeviczki Ferenc görögkatolikus 
parókus. - A templom bejáratánál kötelező a 
kézfertőtlenítés, a padok egy részét lezártuk és 
a padokban is két-két ember foglalhat helyet, 
kivételt képeznek a családtagok, akik több-
nyire oldalt szoktak ülni. A nagyböjt folya-
mán az istentiszteletek látogatottsága a szoká-
sos volt, virágvasárnapra már többen voltunk, 
kicsit meg is ijedtünk, hisz a befogadóképes-
ség határán voltunk, húsvétkor viszont már 

az udvarra is tettünk ki székeket, hangfalat, a 
hangszóróból lehetett követni a szertartást. A 
hívek között vannak idősebbek is, akik félnek 
a vírustól, és most nem keresik fel a templo-
mot, hanem otthon imádkoznak, ezt megért-
jük és az egyházi törvények alól ez esetben 
felmentésük is van. A facebookon és a youtu-
be-on közvetítik a reformátusok istentisztele-
teit már hosszú hetek óta. A hívek megszok-
ták, szeretik az online alkalmakat, bár jó len-
ne már személyesen is találkozni, de nagy né-
zettsége van dr. Varga István református lel-
kipásztor online igehirdetéseinek. Egész múlt 
szerda estig úgy volt, hogy a hétvégén már ők 
is „nyitnak”, meg is hirdették a gyülekezeti al-
kalmakat, azonban a Krónika nyomdába kerü-
lése után kiderült, hogy tolódik a dátum. A re-
formátus zsinati elnökség szerint eléggé javul 
a járványhelyzet ahhoz, hogy május első va-
sárnapján már be lehessen engedni az embere-
ket a templomba. 

Fodor Petra

Fotó: 
6627 
6908 
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A Castello gőzerővel készül a terasznyitásra.

Érkezik az áru a Mátyás Sörözőbe. Nagyon bíznak a hétvégi nyitásban. 

Vasárnapi mise a római katolikus templomban. 

A padok egy részét lezárták a görögkatolikus templomban. 

Terasznyitásra 
várva

Egy hete tűkön ülnek a vendéglátósok, ugyanis a múlt héten szer-
dán jelentette be a kormány, ha elérik a három és félmillió beoltot-
tat újabb enyhítés következik, kinyithatnak a vendéglátó- helyisé-
gek teraszai. A legfrissebb, szerdai adatok szerint eddig 3 363 596 
főt oltottak be.       

A Castello Cukrászda már készül a nyitásra. Bár az elmúlt időszakban 
nem kellett bezárni az üzletet, elvitelre lehetett süteményeket vásárol-
ni és az alkalmazottakat sem kellett elküldeni, de a terasznyitás visz-
szabillentheti őket a régi kerékvágásba, ami hónapokkal ezelőtt meg-
szakadt.
- Figyeljük a napi híreket, hogy hol tart a beoltottság - mondta Szabó 
Tamás, a Castello Cukrászda tulajdonosa. - Nagyon várjuk már, hogy 
nyithassunk. A teraszt letakarítottuk, a székeket, asztalokat lemostuk. 
Ezeket a munkálatokat egyébként minden tavasszal elvégezzük, de 
most nagyobb a várakozás, mint eddig bármikor.
A Mátyás Söröző és Étteremben is beindult az élet. 
- A konyhánk eddig is működött, így az alapanyag-rendelés ott nem sza-
kadt meg, természetesen továbbra is készítünk meleg ételeket - nyilat-
kozta Vaszilkó Jánosné tulajdonos. -  Az italokat viszont át kellett válo-
gatni. Aminek lejárt a szavatossága azokat külön raktuk, az új árut pe-
dig már megrendeltük, ha minden igaz pár napon belül megérkezik az 
utánpótlás. Nagyon bízunk abban, hogy a héten már kinyithatunk. Bár 
csak a teraszon fogadhatunk vendégeket, de nekünk már ez is nagy se-
gítség lesz.
Az eddig érvényben lévő szabályok szerint a teraszokon fogyasztás 
közben nem kell maszkot viselni, viszont zárt térben, a rendelés leadá-
sakor fel kell venni. A kiszolgáló személyzetnek pedig továbbra is kö-
telező a maszkhasználat a teraszokon is. 

     ema



Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük te-
lepülésünk várossá nyilvánításának 55., és Ti-
szaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját. 
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos 
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkor-
mányzat, az intézmények, a civil szervezetek, 
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára 
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek 
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek tör-
ténéseiről, eseményeiről, vagy éppen a szemé-
lyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika töb-
bek között a régi idők tanúinak megszólaltatá-
sát tervezi, 38 éves létezésének jóvoltából pedig 
az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek, 
fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emléke-
zik és emlékeztet. 

Április 22-én nagy napra ébredt a város. Büszkeség töltöt-
te el az embereket, hogy Tiszaszederkény a nagy forradal-
már: Lenin nevét vette fel. Felemelő érzés volt a névadó dí-
szünnepségen részt venni, s tudni azt, hogy fiatal szocialista 
városunk beírta nevét a történelembe. A városi-üzemi párt-
bizottság, a városi tanács, a Hazafias Népfront városi bizott-
sága, a Tiszai Vegyikombinát vezetői az évfordulón és ab-
ból az alkalomból, hogy Tiszaszederkény Lenin nevét vet-
te fel, köszöntik a város és az üzemek dolgozóit. Lenin neve 
és eszméje elválaszthatatlanul összeforrt a város, az itt élő 
emberek életével, mindennapos munkájával. S hogy a lenini 
eszme termő talajra talált, azt Leninváros múltja, jelene, és 
még inkább jövője bizonyítja majd.

A Borsodi Vegyész 1970. április 24-én megjelent számában a 
fenti sorokkal indította tudósításait a nagy eseményről. A Le-
nin-centenárium alkalmából rendezett megyei központi ünnep-
séget, valamint a város névadóünnepségét április 22-én délután 
a Derkovits Gyula Művelődési Ház zsúfolásig megtelt színház-
termében tartották. Az elnökségben helyet foglalt Nyers Rezső, 
a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Cse-
terki Lajos, a Központi Bizottság tagja, az Elnöki Tanács tit-
kára, dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei 
pártbizottság első titkára, dr. Szekér Gyula, a nehézipari minisz-
ter első helyettese, Méhes Lajos, a Központi Bizottság tagja, a 
KISZ Központi Bizottságának első titkára, a terület országgyű-
lési képviselője, Sz. Sz. Szatucsin, a budapesti szovjet nagykö-
vetség tanácsosa, dr. Papp Lajos miniszterhelyettes, a Miniszter-
tanács Tanácsszervek Osztályának vezetője, a meghívott váro-
sok, járások párt és tanácsi vezetői, kitüntetett munkások, szoci-
alista brigádvezetők és a társadalmi szervezetek képviselői.
Az ünnepség „vezérszónoka” Cseterki Lajos és Bodnár Ferenc 
volt. Utóbbi a köszöntő szavak után így kezdte beszédét:
„Az emberiség haladó százmilliói, az egész világ haladó erői 
nagy tisztelettel emlékeznek meg a világ első proletárállamának 
megteremtője, az emberiség nagy tanítója és vezére, Vlagyimir 
Iljics Lenin születésének 100. évfordulójáról. Ünnepel ma az 
egész haladó világ, hiszen a földkerekség legtávolabbi pontján 
sincs már olyan hely, ahol ne ismernék ezt a nevet: Lenin. Ez 
a név a világ dolgozóinak fáklyája, vezércsillaga lett: Lenin 
élt, Lenin él és élni  fog az emberiség szívében és agyában 
örökké, s élni fog a leninizmus - korunknak, a kapitalizmusból 
a szocializmusba való átmenet korszakának a marxizmusa. 
A leninizmusról azt mondhatjuk ma, amit Lenin mondott a 
marxizmusról annak idején: ez a tanítás mindenható, mert igaz.”
Cseterki Lajos pedig így fejezte be - a tudósítás szerint nagyha-
tású - beszédét: 
„A Lenin-centenárium ebben a városban igazi örömünnep. Az 
egykori Tiszaszederkényt az a megtiszteltetés érte, hogy a Ma-
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata alapján ma 

felveszi a Leninváros nevet. Több ez, mint egyszerű névváltoz-
tatás - elismerés, bátorítás is. Lenin egyszer azt mondta: Mi a 
jövő pártja vagyunk, a jövő pedig az ifjúságé. Mi újító párt va-
gyunk, az ifjúság pedig mindig szívósan követi az újítókat. Le-
ninváros hármas értelemben is ifjú. Ifjú, mint város, hiszen alig 
több, mint négyesztendős. Ifjú úgy is, hogy lakosságának át-
lagkora alig haladja meg a KISZ-korhatárt, s végül ifjú úgy is, 
hogy szívesen alkalmazza és követi az újat, pártolja a tudomá-
nyos-műszaki haladást.”
Cseterki Lajos, mielőtt átadta a Leninváros nevet adományozó 
okmányt, Budapest XX. kerülete, az egykori 1919-es Leninvá-
ros forró kívánságait és testvéri üdvözletét tolmácsolta.
„Ha méltóak akarnak lenni Lenin nevéhez - mondotta végül - 
építsék fel ezt a várost, tegyék a szocialista magyar vegyipar 
szilárd bázisává, teremtsenek az itt dolgozó embereknek boldog
életet!”
Az Elnöki Tanács titkára ezt követően átnyújtotta dr. Kovács Al-
bertnek, a városi tanács vb-elnökének a díszes kiállítású okle-
velet. 
A beszédek sora ezzel nem ért véget, szólásra emelkedett Ko-
vács Albert és Sz. Sz. Szatucsin is, az immáron leninvárosi mun-
kások képviseletében Vincze Bertalan, a fiatalok nevében pedig 
Varga László mondott beszédet.  
A díszünnepség Kovács Miklósnak, a városi-üzemi pártbizott-
ság első titkárának zárszavával ért véget, aki a város kommunis-
tái és dolgozói nevében jelentette a párt és a kormány jelenlevő 
képviselőinek, hogy éppen úgy, mint eddig, fáradtságot nem kí-
mélve, kemény munkával úgy dolgoznak, ahogy ezt megkövete-
li tőlük Lenin nagysága. Ezután a városi tanács és a városi párt-
bizottság nevében bejelentette, hogy Vincze Bertalan javaslata 
és kérése alapján a város új központjának kialakításával emlék-
művet állítanak Leninnek. 
Ez 13 év múlva valósult meg. Az ünnepségnek helyet adó mű-
velődési ház előtt azonban felállítottak egy monumentális Lenin 
mellszobrot, melynél a fegyveres testületek, illetve az Ifjúgárda 
tagjai adtak díszőrséget.

F.L.

Tiszaszederkényből Leninváros

Lenin emlékbélyeg

A Magyar Posta Lenin születésének évfordulójára és abból az 
alkalomból, hogy Tiszaszederkény Lenin nevét vette fel, áp-
rilis 22-én Lenin-emlékbélyeget bocsátott ki. Az egy- és két-
forintos címletű bélyeg árusítását az évforduló napján kezd-
ték meg.
Nagy volt a forgalom ezen a napon a leninvárosi postahi-
vatalban, ahol több százan - köztük igen sok bélyeggyűjtő - 
megfordultak, hogy a ritkaságszámba menő bélyeghez hoz-
zájussanak. Külön érdekesség volt, hogy a posta az új bélyeg-
zőn kívül alkalmi bélyegzőt is használt április 22-én.

Kommunista szombat a TVK-ban

Április 18-án, kommunista szombat keretében mintegy 300 
dolgozó - nagyobbrészt fiatalok - vett részt a Lenin-centená-
rium és a város névadása tiszteletére kezdeményezett társa-
dalmi munkában. A társadalmi munkások között voltak a nit-
rogénműtrágya-gyár, a műanyagfeldolgozó-gyár, az energeti-
kai főosztály, a polietiléngyár, az irodaház és több más üzem 
dolgozói. A fiatalok a műanyagfeldolgozó-gyár 2. sz. üzemé-
nek bővítésében, a kombinát rendjének, tisztaságának meg-
óvásában, valamint a tömegsporttelepen folyó munkálatok-
ban segédkeztek.

6. � Történelem 2021. április 22.

Dr. Kovács Albert tanácselnök a névváltoztatást dokumen-
táló oklevéllel. 

Az ünnepi alkalomra egy Lenin mellszobrot is állítottak a művelődési ház elé. 



Mozaik

1970. április 22., szerda. A városnak két neve van. A régi: Ti-
szaszederkény, és az új: Leninváros. A város ezen a napon, és 
csak ezen az egyetlen napon, két néven él, s ugyanígy a szer-
dai napnak a kettőssége megvan abban is, hogy munkanap és 
ünnepnap egyszerre.

*
9 óra 47 perc. A Béke út elején egy kék munkásruhás fiatal-
ember leszereli a régi helységnév-táblát és az újat erősíti az 
oszlopra: Leninváros.
Még két emlékezetes pillanata a városnak.
1966. április 1., 11 óra 43 perc. Itt Tiszaszederkényben jelen-
ti be az Elnöki Tanács titkára, hogy az új község járási jogú 
város lett. 1970. április 22., 16 óra 10 perc. Cseterki Lajos, az 
Elnöki Tanács titkára átnyújtja a város vezetőinek a Leninvá-
ros nevet adományozó okmányt.
A zászlódíszbe öltözött városban már a reggeli órákban azt 
tapasztalhatta a vendég, hogy nagy ünnepre készülnek, 63 
több emeletes épület homlokzatát díszítették teljes magasság-
ban nemzetiszínű, vörös és a békeharcot kifejező kék színű 
zászlók és hatalmas transzparensek. 

*
A Tiszai Vegyikombinát jellegzetes és híres kéménye azon-
ban ontotta a sárga füstöt.
A gyáróriásban a megszokott tempóban dolgozott ezen a na-
pon is a gyár közel 4 és fél ezres kollektívája.
Erről győződhetett meg Nyers Rezső elvtárs is, a Politikai Bi-
zottság tagja, a Központi Bizottság titkára, aki délelőtt elláto-
gatott a TVK néhány gyárába, üzemeibe.
A gyáróriás ezen az emlékezetes napon 720 tonna csepp-
folyós ammóniát; 1400 tonna ammonnitrátot és 36 tonna 
karbamid műtrágyát gyártott, összesen 25 tonna polietilén 
műanyag zsákot, zacskót, tasakot, fóliát, 50 tonna műgyan-
tát és lakkot, 70 tonna különféle festéket és 5 tonna ragasztó-
anyagot állított elő.
Az öntödében megszokott munkáját végezte a Lenin nevét 
viselő, szocialista címért küzdő brigád is.

*
Az ünnepségre nem fért be mindenki. Nem csoda. A város 
apraján-nagyján kívül sok vendég is ellátogatott ide. Klimin 
Alekszej főmérnököt is a meghívottak között találtam. Az 
őshonos leningrádi szakember a következőket mondotta:
- Három éve jöttem ide Leningrádból, ahol születtem, s ahol 
éltem, örülök, hogy ettől a naptól kezdve itt is leninvárosi va-
gyok. Az, hogy Tiszaszederkény Lenin nevét veszi fel, azt je-
lenti, hogy ez a szép város és a jól működő TVK nagy jövő 
előtt áll. Azt kívánom, fejlődjenek még gyorsabb ütemben, 
mert ennek a városnak és gyárnak a virágzása az egész ma-
gyar nép boldogulását segíti elő.
A csehszlovák tv kassai stúdiójának hattagú forgatócsoport-
ja is ellátogatott Leninvárosba. Anion Grega szerkesztő ezt 
mondta kérdésünkre:
- Nagyon tetszik nekünk ez a korszerű gyár, és ez a modern 
város, amely azonban kedves és otthonos is. Szép ez a vidék, 
ez az igazi ipari táj.

*
Az ünnepnapját tartó Leninvárosban sok embertől hallottam, 
hogy milyen nagy megtiszteltetésnek veszik a Lenin szülővá-
rosától, a távoli Uljanovszkból kapott táviratot.
(Forrás: Borsodi Vegyész 1970. április 24.)

Ezek a teraszok nem nyitnak ki
Több hónap után újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. Idén 55 éves városunk történetét feldolgozó sorozatunkban azokat a 
legendás éttermeket, presszókat, kocsmákat gyűjtöttem csokorba (egy-egy személyes élménnyel fűszerezve), melyek teraszai, kert-
helyiségei biztosan nem fogadnak vendégeket. Többségük már soha... 

Birkacsárda
 
Az elmúlt évtizedekben számtalan néven 
futott a város első „igazi” étterme, funk-
ciója is többször változott, de sokan máig 
is úgy nevezik, hogy Birkacsárda. Renge-
teg városlakót fűz valamilyen emlék hoz-
zá. Nekem például itt volt a lakodalmam, a 
talpalávalót a csárda cigányzenekara húz-
ta. 

Tiszagyöngye 

Ez az épület is sokat megélt az évtizedek 
során, de még mindig egyfajta tájékozódá-
si pont az éltesebb korúaknak. Tiszagyön-
gye Kisvendéglő és Eszpresszó (becene-
vén Kongó). Az első diszkók, videódisz-
kók, és úgy általában a fiatalok és kevésbé 
fiatalok kedvelt helye. Itt ittam először - és 
utoljára - grogot. 

Néva-terasz

A Néva étteremre és presszóra még bizo-
nyára sokan emlékeznek. E sorok írása-
kor nagyjából ott ülök, ahol a Traubiso-
dát kortyoló hölgy. Az egykori teraszt - 
ahol „kertmozi” is volt egy időben - be-
építették, manapság a Tisza Média (a Ti-
sza TV és a Krónika) szerkesztősége ta-
lálható itt. A régi képen talán felismerhe-
tő: a háttérben a Gelkának és a Patyolat-
nak (ma a Belvárosi Sörözőnek és egyéb 
üzletnek) helyet adó épület látható félkész 
állapotban. 

Halászcsárda

Az erőmű stranddal szemben, a Tiszára 
szép kilátással. És időnként szúnyogok-
kal… Kicsi volt, a nyári hétvégéken alig-
alig győzte kiszolgálni a vendégeket. Hi-
hetetlen emlék: egy Tisza-tavi kempinge-
zésből hazatérőben itt ettünk (végre!) ha-
lászlét.  

Fakocsma

Belül kicsi, meleg, kívül tágas, árnyas. De 
nem „kívül tágasabb”. Vendégmarasztaló 
hely volt, de azt sem nézték ki, aki csak 
egy pofa sörre tért be munka után. A város 
másik szegletében élőként nekem kiesett 
a „látókörömből”, nem voltam törzsven-
dég a fatörzsasztalos sörkertben. Viszont 
itt (is) forgattam első televíziós filmemet!

Ferenczi László

2021. április 22. Történelem � 7.



A boldogság nyomában 
Ha a boldogságra gondolunk, a legtöbbször az egészség, a 
szeretet, szerelem, az anyagi jólét jut eszünkbe. Valamennyi-
en a boldogság nyomába eredünk, keressük, kutatjuk, hogy 
is lehetnénk boldogok. 

A boldogság nyomában - az amerikai életrajzi dráma főhőse egy 
férfi, aki mindent elkövet, hogy a családja boldogan, biztonság-
ban éljen, de a szerencse nem szegődik mellé, egyre szegényebb 
lesz, felesége elhagyja, és magára marad ötéves kisfiával. A tör-
ténet happy enddel zárul, a kitartás és a hit meghozza gyümöl-
csét. Sokakkal beszélgettem az elmúlt napokban a boldogság-
ról, jó érzés hallani, ha valaki boldog. Akkor is, ha éppen egye-
dül vannak, ha éppen nem teljesen egészségesek és a pénztárcá-
juk sem dagad a bankóktól. Hogy is van ez?
Professzor Oláh Attila a boldogságot kutatja, ő vezette az ELTE 
Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány és a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program támogatásá-
val végzett átfogó kutatást. Nemrég elkészült hazánk legújabb 
boldogságtérképe. A kutatásban résztvevőket arra kérték, hogy 
egy 1-től 10-ig tartó skálán jelöljék be, hogy mennyire érzik ma-
gukat boldognak. 
- Míg a nemzetközi kutatások ebben az egy adatban fejezik ki, 
hogy egy adott ország lakosainak milyen a boldogságszintje, mi 
ezen az egyszerű kérdésen belül részletesebben vizsgálódunk 
- mondta prof. Oláh Attila –, az érzelmi, fizikai, pszichológi-
ai, szociális és spirituális jólétet is vizsgáljuk, valamint azt is, 
hogy milyen elvárásai vannak az embereknek a jövővel kapcso-
latban. Ez az úgynevezett teljes jólét, melynek alakulását évről 
évre vizsgáljuk, ebből lehet következtetni arra, hogy egy adott 
országban milyen léptékű a fejlődés. Egy ország fejlődését nem 
kifejezetten az mutatja, hogy milyen a gazdasági gyarapodás, 
fontosabb az, hogy hogyan alakul a lakosság jólétszintje, meny-
nyire érzik boldognak az életüket, mennyivel jobbak a jövőbeni 
kilátásaik. Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon 
2016 óta folyamatosan növekszik a jólét szintje. 
- A koronavírus-járvány milyen hatással volt a boldogságra?
- Mindenki azt várta, hogy a covid hatására csökken a mentális 
egészség szintje, de ez nem következett be. Azt látjuk, hogy a la-
kosság bizonyos csoportjaiban jelentősen csökkent, de más cso-
portokban viszont nőtt. Összességében ez egy olyan átlagot pro-
dukált, hogy a szint nem csökkent és nem is emelkedett. A szó-
ródás viszont azt mutatja, hogy az emberek eltérő módon viszo-
nyultak ehhez a fenyegető helyzethez. A kevésbé iskolázottak-
nál, a magányos embereknél, az időseknél csökkent a jólét szint-
je. Ez várható volt, arra viszont, hogy Budapesten átlagosan bol-
dogabbak lettek az emberek, nem számítottunk, elég csak be-
legondolni, hogy a fertőzés szintje ott volt a legmagasabb. Az 
eredményeink azt mutatták, hogy a járvánnyal való küzdelem-
ben azoknak a személyeknek van előnyük, akik a pszichológi-
ai immunitás magasabb szintjén állnak. Tehát azt mondhatjuk, 
hogy a pszichológiai immunitás a legjobb lelki vakcina a jár-
vánnyal szembeni küzdelemben. 
- Vannak-e a vírustól független tendenciák, általánosságok? 
- Egyértelműen mondhatjuk, hogy a lakosság boldogságszint-

je nő. Elsősorban a nők körében, akik minden életkori és de-
mográfiai csoportban boldogabbak, mint a férfiak. Erre többféle 
magyarázat is van, egyrészt a nők az érzelmeiket sokkal intenzí-
vebben élik meg, és ez a pozitív érzelmekre is vonatkozik. A nők 
sokkal büszkébbek a környezetük teljesítményére, szívesebben 
osztják meg pozitív érzelmeiket másokkal, sőt, még az interne-
ten is gyakrabban lájkolnak. De van genetikai magyarázata is. 
A nők központi idegrendszerében a pozitív állapotokat fenntar-
tó biokémiai anyagok, a pozitív állapotok fenntartásában szere-
pet játszó úgynevezett neurotranszmitterek koncentráltsága ma-
gasabb, mint a férfiakéban. Azok az enzimek, melyek lebontják 
ezeket a neurotranszmittereket, a férfiak idegrendszerében ag-
resszívebben működnek, a férfiaknál a pozitív élményállapotok 
rövidebb ideig állnak fenn. 
- Milyen tényezők játszanak szerepet a boldogságban?
- Azok, akik magukat jobb anyagi helyzetben lévőnek vallják, 
boldogabbak, mint az önmagukat szegénynek vallók, de itt nem 
csak két szélsőséges pólusról van szó, hanem egy skáláról. Va-
lószínűsíthető, hogy nem a gazdagság tesz boldoggá, sőt, inkább 
azt lehet látni, hogy a boldog emberek azok, akik gazdagságot 
teremtenek maguk körül, hisz lelkesebben dolgoznak, sokkal 
nyitottabbak a világra, több jövőt építő elképzelésük van. 
- A boldogságnak milyen „hozzávalói” vannak?
- Ez egy pszichológiai kutatás, tehát alapvetően ilyen tényezőket 
vizsgáltunk. Azt tapasztaltuk, hogy azok az emberek boldogab-
bak, akiknek jó a megküzdő képességük, hatékonyan kezelik a 
stresszhelyzeteket, pozitív orientációjuk van, a világban, önma-
gukban és másokban is a jót keresik. Boldogabbak azok, akik 
pozitívan tekintenek a jövőre. 
- A térképen megyénként és régiónként is láthatjuk, hogy ki 
mennyire boldog. Borsod megye hogyan „teljesített”. 
- A lakosság beszámolói szerint Borsod megyében nem túl ma-
gas a boldogság szintje, ennek a gazdasági mutatókon és a külső 
körülményeken túl több oka is lehet. A lakosságot vizsgálva azt 

látjuk, hogy Borsodban a férfiak átlagosan öt, míg a nők három 
évvel élnek rövidebb ideig, mint Budapesten. Ezért lenne fontos 
nagyobb figyelmet fordítani a lakosság egészségének megőrzé-
sére és fejlesztésére. 
- Ezen felüli általánosságokat látnak-e?
- Földrajzilag az látszik, hogy a vidéken élők boldogabban, mint 
a nagyvárosokban élők, és különösen a kistelepüléseken élők 
boldogok. Erre is van evolúciós magyarázat, az emberi faj legin-
kább százötven fő körüli csoportokban érzi jól magát. Ez a mé-
ret az, amit a kapcsolatrendszerében át tud látni. Elődeinknél, ha 
ennél nagyobb csoportok alakultak ki, akkor a közösség szétvált 
és újabbak alakultak.
- Hazánk nemzetközi viszonylatban hol áll?
- 2012 óta vannak ilyen felmérések világszerte, azt látjuk, hogy 
Magyarországon folyamatosan nő a jólét szintje. Pillanatnyilag 
a 149 ország közül az 53. helyen áll, ami a tendenciát nézve elég 
látványos növekedés, ugyanakkor a régióban, az Unióban, meg 
ha közvetlenül a szomszédainkat nézzük, azért a többiek mind 
előttünk járnak. Ausztria a 12., Csehország a 20., de előttünk 
van Szlovákia és Románia is. Nagyon szép ez a folyamatos fej-
lődés, ami nagymértékben összefügg azzal, hogy Magyarorszá-
gon a GDP (bruttó hazai termék)  is látványosan nőtt az elmúlt 
tíz évben. Korábban mindig ez volt a mérőszám, amivel próbál-
ták az országok fejlődését elemezni, de Robert Kennedy is meg-
mondta, hogy a GDP sok mindent mér, csak azt nem, amiért él-
ni érdemes. Tehát ma már fontosabbnak tartjuk az össznemzeti 
boldogságot. Fontosabb ezeket a jólét mutatókat használni, mert 
akkor az ország vezetőinek a figyelmét is azokra a célokra lehet 
fordítani, melyek növelésével, fókuszba hozásával az ország la-
kosai boldogabbak lesznek. A GDP akkor igazán jó mérőszám, 
ha a felhasználása az emberek jólétének növelését szolgálja. 

Fodor Petra

8. � Boldogság 2021. április 22.

A boldogság sokszor apróságokon múlik. 

„Mindenki azt várta, hogy a covid hatására csök-
ken a mentális egészség szintje, de ez nem követke-
zett be. Azt látjuk, hogy a lakosság bizonyos cso-
portjaiban jelentősen csökkent, de más csoportok-
ban viszont nőtt.”

„Valószínűsíthető, hogy nem a gazdagság tesz bol-
doggá, sőt, inkább azt lehet látni, hogy a boldog 
emberek azok, akik gazdagságot teremtenek ma-
guk körül, hisz lelkesebben dolgoznak, sokkal nyi-
tottabbak a világra, több jövőt építő elképzelésük 
van.”

„A járvánnyal való küzdelemben azoknak a sze-
mélyeknek van előnyük, akik a pszichológiai im-
munitás magasabb szintjén állnak. Tehát azt 
mondhatjuk, hogy a pszichológiai immunitás a 
legjobb lelki vakcina a járvánnyal szembeni küz-
delemben.”



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. 

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.április

ÁPRILIS Helye Ideje Kinek a részére

22. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és 
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

29. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező

30. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező

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!

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan 
időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: 
- egyéb karbantartással kapcsolatos szakmai ismeretség
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő: 2021. április 23.
- Az elbírálás határideje: 2021. április 29.
- Az állás betölthető: 2021. május 03.
-  A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
5/50174/2021 valamint a munkakör megnevezését: „KAR-
BANTARTÓ”

Nagyné Kántor Judit
    főigazgató 

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, 1 havi munkaidő keretben, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Elsősorban a Derkovits Művelődési Központ nyilvános mel-
lékhelyiségének takarítása, illetve a hajléktalanszálló és nappali 
melegedő épületében takarító kolléga helyettesítése. 
• Továbbá a színházterem, öltözők, irodák, folyosók, mellékhe-
lyiségek takarítási feladatainak ellátása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-4/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 05. 09
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 05. 12.
Az állás betölthető: 2021. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató

Takarító munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ 

MUNKAKÖR 
Betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 

szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatá-
sa alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpon-
tok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálóza-
tok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társas-
házakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. 
légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 

• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” fel-
tüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 70/333-7773

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi 
Gyógy-és Strandfürdőben

RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR 
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 

szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő vízgépésze-
ti, technikai berendezéseinek kezelése, folyamatos ellenőrzé-
se, fűtési rendszerek, víz-és szennyvíz rendszerek berendezé-
seinek folyamatos ellenőrzése, gyógy- és strandmedencék üze-
meltetése. A munkavégzés 12 órás nyújtott műszak megszakí-
tás nélküli munkarendben történik.
Pályázati feltételek:
• gépésztechnikusi végzettség vagy érettségi bizonyítvány,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
• úszómedencék üzemeltetésében szerzett gyakorlat,

• uszodamesteri végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „rendszerkezelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 4.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Szénégető István fürdő üzemvezető: +36-49/540-326

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő 
bizottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükséges-
ség és arányosság követelményének figyelembe vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszély-
helyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelem-
mel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előrelátható-
lag a 2021. április 29-ére tervezett rendkívüli képviselő-testületi 
ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, ösz-
szhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség 
és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, 
illetve a szükségesség és arányosság követelményével.
1. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet orvosigazgatói 
munkaköréhez kapcsolódó döntés meghozatalára
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával érintett te-
rületek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a módosítá-
sok körének kiterjesztésére 
4. Javaslat a civil szervezetek támogatását célzó pályázattal kap-
csolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda intézmény-
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vo-
nulása miatti megszüntetésére. 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a döntést megalapo-
zó előterjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben 
az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármes-
ter által hozott döntések 2021. április 29-ét követően az Önkor-
mányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak. 

Polgármesteri 
döntéshozatal

2021. április 22. Közlemények 9.



A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV  Képújságában  
legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

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

Személyes ügyfélfogadás,
lomtalanítás

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. személyes ügyfélszolgálati 
irodái 2021. április 19-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra fogadják 
ügyfeleinket, illetve ugyanezen időponttól a házhoz menő lomtalanítás 
megrendelése ismét elérhető. Kérjük, korábban megrendelt, de a járványügyi 
intézkedések miatt felfüggesztett lomtalanítások végrehajtásának pontos időpontja 
miatt kollégáinkkal az új időpont egyeztetését kezdeményezni szíveskedjenek.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy személyes ügyintézés  során ügyfeleink 
és kollégáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi 
óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:
• Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles 
a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot viselni és a kihelyezett érintésmentes 
fertőtlenítőt használni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, kollégáink 
jogosultak a személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást megtagadni és az épületből 
eltávolíttatni, szükség esetén (maszkhasználat megtagadása esetén) rendőri 
intézkedést igénybe venni.
• Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi szabályok rendelkezéseit 
figyelembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfél ügyintézését tudjuk 
biztosítani, erről részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.
• Kérjük ügyintézéshez kísérő nélkül megjelenni szíveskedjenek, mivel kollégáink 
fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak ügyfélszolgálati helyiségeinkben.
• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani. 
Továbbra is kérjük, hogy az ügyintézések során lehetőség szerint az elektronikus, 
papíralapú, illetve a telefonos kapcsolattartást előnybe részesíteni szíveskedjenek.

További információk:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót

TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére

részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre 
történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő 
kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítványok máso-
lata,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy 

a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja 
megismerheti.

Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
• Beérkezési határidő 2021. április 26.
• Elbírálás határideje: 2021. április 29.
• Az állás betölthető: 2021. május 3.
• A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13.

Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés 
azonosító számát: 5/50176/2021. , valamint a 
munkakör megnevezését: „TAKARÍTÓ”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

10. � Vegyes 2021. április 22.



Négy nyeretlen meccs zsinórban
LABDARÚGÁS. Az elmúlt héten két mér-
kőzésen is szerepelt a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros csapata. A 29. fordulóban szer-
dán Tiszafüreden 2-0-s vereséget szenvedtek 
a Gerliczki tanítványok. A 30. játéknapon 
hazai pályán az SBTC ellen vezettek ugyan, 
de egy fölösleges kiállítás és egy 11-es után 
csupán egy pontot szereztek.

Az elmúlt szerdán a Tiszafüred ellen idegenbe-
li mérkőzés várt Gelsiékre. Az újvárosiaktól el-
tiltás és sérülés miatt is többen hiányoztak, így a 
feladat nem volt egyszerű, hogy a Balassagyar-
mat elleni hazai meccs után vendégként nyerjen 
a kék-sárga alakulat. A találkozó első félidejé-
ben a tiszafürediek játszottak mezőnyfölényben, 
de a gólra bő félórát kellett várni. A 36. percben 
Lakatos K. nagyszerűen csavarta a kapu elé lab-
dát, melyre Szabó Tamás érkezett és fejesével 
szemben Tóth Csaba tehetetlen volt, 1-0. A já-
tékrészben újabb találat nem esett, így egygólos 
hátránnyal vonult pihenőre a Tiszaújváros. 
A második játékrész 12. percében cserélt elő-
ször Gerliczki Máté, akkor Tóth Ádámot Kere-
kes váltotta. 12 perccel később Tóth Simon he-
lyett Vitelki, míg Csernák helyett Benke érke-
zett, de hiába küzdött a vendégcsapat a gól hi-
ányzott játékából. Ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, a házigazdák szereztek újabb találatot. A 
66. percben Szövetes indítását követően Sza-
bó T. hozta ziccerbe Banát, aki nem is hibázta 
el a kínálkozó lehetőséget, 2-0. Nem sokkal ké-
sőbb, a 73. minutában Barna újabb gólt szerez-
hetett volna, de fejese a felső lécen csattant. A
77. percben Csiki megkapta második sárgáját, 
így számára idő előtt ért véget a találkozó. A 
vendégek nem tudtak mit kezdeni emberelő-
nyükkel, így 2-0-s vereséggel távoztak a Tisza-
füred otthonából.

Tiszafüred - Tiszaújváros 
2-0 (1-0)

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Sporttelep, zárt ka-
puk mögött, V.: Kiss Gergő
Tiszafüredi VSE: Ladányi - Lakatos K. (Barna, 
57.), Mészáros N., Fehér Zs., Balogh K. – Ka-
lóz (Urbin, 71.) – Csiki, Vincze, Barzsó (Papp 
N., 91.), Szövetes – Szabó T. Edző: Dorcsák 
Zoltán.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Tóth M., Tóth Á. (Ke-
rekes, 57.), Kristófi, Gelsi, Pap Zs., Tóth S. (Vi-
telki, 69.), Csernák (Benke, 69.), Lőrinz, Már-
ton (Bussy, 84.), Vámos. Edző: Gerliczki Máté.
Dorcsák Zoltán: Közvetlen rivális ellen arat-
tunk egy nagyon szép és fontos győzelmet, 
aminek az értéket növeli, hogy előre tudtunk 
lépni és megelőztük őket. Büszke vagyok a já-
tékosaimra, robogunk tovább, hogy céljainkat 

megvalósítsuk. Sok sikert kívánok a Tiszaújvá-
rosnak!
Gerliczki Máté: Nehéz elfogadni a jelenlegi 
helyzetet, nem is tudom. Vasárnap véget kell 
vetnünk ennek a rémálomnak!

A 29. forduló további eredményei:
Eger - Cegléd 0-2

Tiszakécske - Kisvárda II 1-0
Balassagyarmat - Sajóbábony 1-0

SBTC - DVSC II. 2-2
Mezőkövesd II. - DVTK II. 1-5
BVSC-Zugló - Jászberény 1-0

Sényő - Gyöngyös 1-0
Putnok - Füzesgyarmat 3-0

Tállya - Hatvan 1-2
A hétközi fordulót követően a legutóbbi 3 találko-
zóján nyeretlen Tiszaújvárosra a kiesés elől me-
nekülő SBTC várt. Az egykor szebb napokat is 
látott salgótarjániak a 13. helyen tanyáztak a for-
duló előtt 8 ponttal lemaradva a Gerliczki legény-
ségtől. A korábban eltiltott 4 újvárosi játékos: Be-
ne, Bussy, Lakatos és Vincze a vezetőedző rendel-
kezésére állt, de sérülés miatt még így is sok volt a 
hiányzó. A találkozón gyorsan cserélnie kellett a 
sárga-kékeknek, hiszen Kristófi egy ártalmatlan-
nak tűnő szituációban sérült meg, a 10. percben, 
helyére Benke érkezett. Az első negyedóra ese-
ménytelenül telt el, egyik csapat sem veszélyez-
tetett. Az első lehetőség a házigazdák előtt adó-
dott a 30. percben, amikor Márton 22 méterről ka-
pu fölé lőtt. A 32. percben Pap fejelt le egy labdát, 
majd az alapvonal előtt a 16-oson belül az elcsú-
szó Bakos megfogta azt, de a játékvezető kifelé 
ítélt szabadrúgást. A 42. minutában ismét 11-est 
reklamáltak a hazaiak. Tóth Simon tört be a tizen-
hatoson belülre, Végh kirobbant kapujából, a ha-
zai játékos és a vendég kapus is a földre huppant, 
de a játékvezetői síp néma maradt. A 45. perc-
ben Skulka, majd később Gazdag Bálint lövését 
is védte Tóth Cs., így 0-0-s állással vonulhattak 
öltözőbe a csapatok. 
A 49. percben Tarlósi éles szögből leadott lövé-
sét Lőrincz rúgta ki a gólvonal elől. A 74. perc-
ben Tóth Márk előtt adódott lehetőség, aki kö-
zelről a kivetődő kapus mellett lőtt, de Petre-
zselyem menteni tudott. Gerliczki Máté az eset 
kapcsán reklamált, hogy játékosa lábát elhúz-
ták, de a játékvezető ezért sárga lapot adott a 
hazai trénernek, a büntető viszont elmaradt. 2 
perccel később azonban boldog lehetett a ha-
zai együttes, ugyanis megszerezte a vezetést. 
Lakatos jobbról elvégzett szögletébe Pap fe-
jelt bele, és a labdát Benke csúsztatta 4 méter-
ről a hálóba 1-0. A gól után azonban nem na-
gyon ünnepelhettek az újvárosiak a 80. és a 84. 
percben Lőrincz kétszer is szabálytalankodott, 
az elsőnél még megúszta egy sárgával, de a má-
sodiknál az újabb sárga után már a piros lap kö-

vetkezett, így az utolsó percekre emberhátrány-
ba kerültek a hazaiak. A vendégek megérezték, 
hogy lehet esélyük legalább az egy pont meg-
szerzésére és kitámadtak. A játékvezető 4 per-
ces hosszabbítást jelzett, melynek utolsó má-
sodperceiben szöglethez jutottak a tarjániak. A 
jobbról belőtt labda Sárközihez pattant, akit Vi-
telki rúgott meg, és ezért a mozdulatért a játék-
vezető büntetőt ítélt. A 11-est a Salgótarján há-
zi gólkirálya, Tarlósi nagy erővel vágta Tóth 
Cs. keze alatt a hálóba 1-1. A hátralévő néhány 
másodpercben már nem változott az eredmény, 
így 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó. 
A tabellán a Tiszaújváros 41 ponttal a 12. he-
lyen áll, és legközelebb április 25-én, vasárnap 
a Mezőkövesd Zsóry II csapatával idegenben 
meccsel. 

Tiszaújváros - Salgótarján
1-1 (0-0)

Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Erdélyi.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Tóth 
M., Vincze, Márton, Gelsi, Pap, Tóth S. (Vá-
mos), Lőrincz, Kristófi (Benke, helyette Vitel-
ki), Lakatos, Bene (Csernák). Edző: Gerliczki 
Máté.
Salgótarjáni BTC: Végh - Hegedűs, Simó, Sár-
közi, Bakos, Tarlósi, Horváth M. (Gazdag Ba-
lázs), Petrezselyem, Köböl, Skulka, Gazdag 
Bálint. Edző: Lakatos Béla.
Gerliczki Máté: A mérkőzés előtt nehéz volt a 
helyzetünk az utóbbi idők vereségei miatt. Ezt 
a találkozót azonban meg lehetett volna nyer-
ni, mert végre jól játszott a csapat, 90 percen 
keresztül uraltuk a játékot, beszorítottuk az el-
lenfelet. Sok lövőhelyzetünk és lehetőségünk 
volt, végre egy gólt is szereztünk hosszú idő 
után. Kár, hogy 10 emberrel kellett játszanunk, 
ha nincs a kiállítás, akkor biztos vagyok benne, 
hogy megnyertük volna a mérkőzést. Nem lát-

tam a szituációt, aminél a tizenegyest megítélte 
a játékvezető, a másik oldalon legalább 3 olyan 
eset volt, amikor lehetett volna fújni,de akkor 
néma maradt a síp. Nagyon egyoldalú volt ez a 
játékvezetés ma.
Lakatos Béla: Nem túl magas színvonalú mér-
kőzésen úgy érzem igazságos döntetlen szüle-
tett, mert a hazaiak mezőnyfölényben játszot-
tak, de ettől függetlenül a második félidőben
0-0 állásnál volt két nagy gólszerzési lehető-
ségünk. A végén viszont örülni kellett az egy 
pontnak, hiszen vesztett állásból jöttünk visz-
sza a 93. percben. Néhány nappal ezelőtt éppen 
mi buktunk el 2 pontot a végén. A csapat erejét 
mutatja, hogy a mostani mérkőzésen végig hit-
tünk a pontszerzésben.

A 30. forduló további eredményei:
DVSC II. - Mezőkövesd II. 6-0

Sajóbábony - Tiszafüred 1-1
Kisvárda II. - Balassagyarmat 0-0

Cegléd - Tiszakécske 2-1
Füzesgyarmat - Tállya 1-1

Gyöngyös - Putnok 2-2
Jászberény - Sényő 1-2

DVTK II. - BVSC-Zugló 1-0
Hatvan - Eger 2-1

Következik a 31. forduló
2021. április 25., vasárnap 17:00

Eger - Tiszakécske
Balassagyarmat - Cegléd
Tiszafüred - Kisvárda II. 

SBTC - Sajóbábony 
Mezőkövesd II. - Tiszaújváros

Zugló - DVSC II. 
Sényő - DVTK II. 

Putnok - Jászberény 
Tállya  - Gyöngyös

FC Hatvan - Füzesgyarmat 

KOSÁRLABDA. A Phoenix számára is meg-
kezdődött a bajnokság rájátszása: az alap-
szakasz tizedik helyezettjeként az Eger és a 
DEAC U23 párharcának győztesével kellett 
megmérkőznie a két győzelemig tartó soro-
zatban. Az Eger vette sikeresen az akadályt, 
így a hevesi alakulat lett csapatunk első el-
lenfele a helyosztókon. A Phoenix kettős győ-
zelmet aratva elkerülte a kiesés rémét, és a 9. 
helyért játszhat az újabb fordulóban.

Phoenix KK - Eger SE
82-65 (21-14, 14-23, 25-7, 22-21)

2021. április 16. Tiszaújvárosi Sportcentrum.
Játékvezetők: Gaál István Tamás, Horváth 
Csongor Béla, Rózsavölgyi Alexandra.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Sza-
bó Norbert (13), Drahos Gábor (16), Orlicz-
ki Bence (5), Molnár Bence (7/3), Szilasi Ben-
ce (10/3). Csere: Kiss Balázs (-), Kovács Mar-
tin (17/3), Taskó István (-), Eremiás Kristóf (-), 
Aszú Áron (12), Kovács Zoltán (2). Vezető-
edző: Szendrey Zsombor.
A mérkőzés jelentősége az első pillanatoktól ér-
ződött. Kissé görcsösen kezdtek a csapatok, nem 
sikerültek a dobások, az első pontra négy percet 
kellett várni. Ezt követően a meccs is, a Phoenix 
is erős lendületet vett, és az Eger első találatára 
tizenegy egységgel válaszoltak a tiszaújvárosiak 
(11-1). A vendégek nehezen találták a ritmust, ám 
végül hét pontra szorították vissza hátrányukat.

A hevesiek a másodi etapban sem veszítettek 
lendületükből, veszélyes felzárkózásba kezd-
tek. Az egyenlítési kísérleteket a hetedik per-
cig tudta visszaverni a Phoenix, ekkor született 
meg az egál, majd a vezetést is átvették az egri-
ek. Válságos perceket kellett átélnie a Tiszaúj-
városnak, de sikerült az ellenfél közelében ma-
radnia (35-37).
Szendrey edző rendezte a sorokat a nagyszü-
netben, a harmadik etapban már egy jóval ener-
gikusabb, pontosabb Phoenixet láthattunk a pá-
lyán. Gyors egyenlítés után az előnyt is magá-
hoz ragadnia, hogy azt ki se engedje kezéből a 
meccs lefújásáig. Szép megoldásokkal növelte 
lépésről lépésre előnyét, és a záró etapot már ti-
zenhat pontos vezetéssel várhatta (60-44).
Jól kezdte a Phoenix a negyedik felvonást is, 
gyorsan eljutott a húszpontos előnyig, ám az 
Eger küzdőszelleme egyáltalán nem tört meg, 
és kitartó munkájával a nyolcadik percben már 
mindössze tíz pont volt a különbség. A végjá-
tékban azonban a Phoenix bizonyult nyugod-
tabbnak. Szép csapatteljesítménnyel, jó összjá-
tékkal szerezte meg a Tiszaújváros a párharc el-
ső győzelmét.
Szendrey Zsombor: Nagyon nehéz mérkőzés 
volt, hiszen mindkét csapat számára nagy a tét. 
Talán mi voltunk egy kicsit fásultabbak, mivel 
ellenfelünk lendületből érkezett, három mérkő-
zést is játszott az utóbbi időszakban - viszont 
a pihentebbek mi voltunk. Sikerült egy pici-
két beleülnünk a meccsbe, de a végén felpörög-

tünk. Nagyon örülünk a győzelemnek, ugyan-
akkor meg kell érteniük a fiúknak, hogy ezt a 
sportot hittel, önbizalommal kell játszani, és ha 
ezt a pályára tudjuk vinni, akkor győzedelmes-
kedhetünk egy egységként. A félidőben meg-
beszéltük a változtatásokat, illetve a hibáinkat, 
aztán a második félidőben hellyel-közzel sike-
rült átfordítanunk a lendületet a mi javunkra, és 
megnyernünk ezt a meccset. Még egy nagyon 
nehéz mérkőzés következik kedden - az szerin-
tem sokkal nehezebb lesz. Egerben az utóbbi 
időben nem győztünk, most kellene megtörni 
ezt a rossz szériát.

Eger SE - Phoenix KK
 54-75 (23-18, 12-16, 12-19, 7-22)

2021. április 20. Eszterházy Csarnok, Eger.
Játékvezetők: Sallai István József, Gergely 
Csaba, Marton Péter.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Sza-
bó Norbert (14), Drahos Gábor (23/6), Orlicz-
ki Bence (2), Molnár Bence (-), Szilasi Ben-
ce (2). Csere: Kiss Balázs (-), Kovács Martin 
(12/3), Taskó István (-), Eremiás Kristóf (2), 
Asszú Áron (11), Kovács Zoltán (9). Vezető-
edző: Szendrey Zsombor.
Nehezen jött lendületbe a Phoenix, az Eger vi-
szont rendkívül motiváltan kezdte a mérkőzést. 
Az első negyedet végig előnyben játszották, sőt 
a nyolcadik percben tíz pontra is eltávolodtak a 
házigazdák. Végül sikerült ötegységnyi lema-
radással zárni az etapot (23-18).
A fordulatos második játékrészben - bár a telje-

sítmény hullámzott kissé - határozottan maguk-
ra találtak a tiszaújvárosi fiúk. Három perc alatt 
dolgozták le a hátrányt (25-25), ám a fordítás-
ra egészen a hatodik percig kellett várni (31-
33). Az ezt követő pontatlanságok megbosszul-
ták magukat, a negyed hajrájában az Eger visz-
szaragadta az előnyt (35-34).
A pihenő alatt sem veszett el a Phoenix lendü-
lete. Egy gyors fordítást követően mindvégig 
vezetett a harmadik etapban, de jelentősen nem 
tudott ellépni riválisától (47-53).
Nagyszerű utolsó negyedet játszott a Phoenix. 
Egy darabig nem változott jelentősen a különb-
ség, ám a negyedik perctől kezdve egyre in-
kább távolodott az Egertől. Fokozatosan növe-
kedett az ellenfélben a feszültség, ezzel párhu-
zamosan vált mindinkább felszabadultabbá a 
Phoenix játéka. Sikerült kihasználnia a hevesi-
ek szaporodó pontatlanságait, és végül huszon-
egy pontos győzelemmel nyerte meg a találko-
zót, egyúttal a rájátszás második fordulóját is 
(54-75). 
A dupla-duplázó Drahos Gábor ismét kiemel-
kedett a mezőnyből (23/6 pont, 12 lepattanó, 
2 szerzett labda, 5 assziszt, 7 kiharcolt fault), 
de Szabó Norbertnek is nagyon jól ment a já-
ték (14 pont, 5 lepattanó, 5 szerzett labda, 5 ki-
harcolt fault). Szépen teljesített Kovács Martin 
(12/3 pont, 5 lepattanó, 2 szerzett labda, 1 asz-
sziszt, 4 kiharcolt fault), és tíz pont fölé érke-
zett Asszú Áron is (11 pont, 7 lepattanó, 3 ki-
harcolt fault).

Kettős győzelemmel biztos bennmaradás

2021. április 22. Sport � 11.

Repül Tóth Simon, repül sípcsontvédője is, de a bírói síp néma maradt. 



Kezdetnek nem rossz
TRIATLON. Öt magyar férfi versenyző próbált szerencsét a nemzetközi triatlon szezon 
európai nyitóversenyén, a spanyolországi Melillában vasárnap megrendezett elit Euró-
pa-kupán. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub két élversenyzője közül Lehmann Csongor a 15., 
míg  Lehmann Bence a 30. helyen zárt a rendkívül erős mezőnyben.

A sprint távú viadalon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) világkupa erősségű me-
zőny gyűlt össze, hiszen sok versenyző szeretne lehetőséghez jutni a szezon limitált számú ver-
senyein. 
- Minden sportolónak, így a mieinknek is egy jó felhozó verseny és teszt volt a hosszú felkészü-
lés, valamint a 2020-as csonka szezon után ez az Európa-kupa - fogalmazott még Spanyolor-
szágban Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a TTK elnök-vezető-
edzője. - A nyitószámban Bence fiam a 8., öccse Csongor a 12. helyen ért partot. A franciáknak 
és svájciaknak köszönhetően brutális tempójú kerékpározás során fiaim és az ebben a számban 
nagyon erősnek bizonyult Faldum Gábor a második bolyban abszolválta a 20 kilométert, míg a 
már az úszásban hátrányba került Bicsák Bence a 3-4. bolyban tekerte le a távot. A mindent el-
döntő futáson, ahol a világkupa-dobogós francia Bergere ellenállhatatlannak bizonyult, Faldum 
kiharcolta a top10-be kerülést, Csongor második legjobb magyarként 15. lett, Bicsák szokásos 
nagy futásával ezúttal a 23. helyet tudta elcsípni, míg a magához képest jól teljesítő idősebb Le-
hmann-fivér a 30. pozíciót érdemelte ki a 67 fős mezőnyben.
A top 20 világkupa-pontokat kapott, de olimpiai kvalifikációs pontokat nem osztottak. 

SZIS

12. � Paletta 2021. április 22.

2015-ben Hrágyel Dóra, a Kallós Zoltán Alapítvány munkatársa javaslatára született meg az elhatá-
rozás, hogy április 24-e legyen a Népviselet napja. Azóta a kezdeményezés évről-évre egyre népsze-
rűbb a világ minden táján. A program célja az, hogy kifejezze tiszteletünket elődeink előtt, felhívja a 
figyelmet értékeinkre, és hogy a népviseletek segítségével a magyar közösségeket egy napra összeko-
vácsolja.
A Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüttes tagjai ebben az évben is csatlakoznak a programhoz 
Losonczi Benjámin Róbert művészeti vezető irányításával. A „Villa Scederkyn” Tájházban mutatják 
meg, milyen jól érzik magukat a szebbnél-szebb viseletekben, hogyan pörög a szoknya, és milyen jól 
áll a kalap. Az elkészült fotókat megosztják a Népviselet napja országos Facebook-oldalán is. 
Amennyiben kedvet kapott, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, küldjön magáról népviseletben 
készült képet a Derkovits Művelődési Központ Facebook-oldalára üzenetben vagy a furedizsuzsa@
tujvaros.hu e-mail címre!
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