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Vallottak a halálos késelés gyanúsítottjai Leállt, majd folytatódott
az előválasztás

Sokan szavaztak Tiszaújvárosban az első napon.

Az előválasztás informatikai rendszerének szombati leállása után hétfőn folytatódott a voksolás. A leállás miatt az első
forduló időtartamát szeptember 28-áig meghosszabbították.

Egy tiszaújvárosi verekedést követően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 22, egy 19, és egy 18 éves prügyi férfival
szemben, akiket őrizetbe vettek, majd letartóztattak, és már vallomást is tettek. Kihallgatásukról, vallomásukról dr. Jogg
Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta lapunkat. Cikkünk a 3. oldalon.

Dínó vagy mamut
a Sajóban
Dinó vagy mamutcsont lehet az a hatalmas lelet, amit két horgász emelt ki a
Sajóból. A több mint egy méter hosszú és 50 kilogrammos maradvány - mint
a régészek is mondták - egyedülálló állapotban van, ritka nagy példány, szinte egészben.
- Erre a csontszerű maradványra a Sajó-parton bukkantunk, oda járunk horgászni, a Kesznyéten és Sajóörös közötti szakaszra - mondja Ferenczik István. - Benne volt a vízben egy hatalmas nagy sóderszigeten, körülbelül 15-20 centi víz
volt rajta. Először azt hittük, hogy fadarab és ott is hagytuk, de másnap visszamentünk és átforgattuk, átmostuk, majd kiemeltük. Elsőre úgy gondoljuk, hogy
Ferenczik István és a Sajóból kihalászott
ez egy mamut, vagy dinoszaurusz csontmaradvány. 1,10 a hossza, a szélessé- hatalmas csontdarab.
ge 35-40 centi, a súlya 50 kilogramm lehet, úgy gondoljuk a formája alapján,
hogy egy felkar- vagy lábszárcsont lehet,
hiszen olyan fát még nem láttam, hogy
mind a két vége kiszélesedik és középen meg elvékonyodna, meg az is jól látszik, hogy szivacsos szerkezetű, a fában
pedig évgyűrűk vannak. Egyébként fura
érzés, hogy megtaláltuk és itt van a garázsban, nem mindennap találunk ilyet.
- meséli István nem mindennapi történetét. A lelettel István felkereste a miskolci
Hermann Ottó Múzeumot, egyelőre csak
telefonon, a szakértőkhöz a jövő hét elején viszi beazonosítani a csontot. A történetet jövő heti számunkban folytatjuk az
Ritka állapotban van az 50 kg-os, több mint egyméteres maradvány.
őslénykutató véleményével.

Szombaton, röviddel az előválasztás kezdete után leállt az előválasztás informatikai rendszere. A szervezők eleinte azt mondták, a váratlanul nagy választói érdeklődés miatt történt a leállás, később viszont már túlterhelésről, illetve célzott kibertámadásról szóltak a hírek. Az előválasztásban részt vevő pártok DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd - a kormányt
nevezték meg a támadás felelősének, de erre utaló bizonyítékot
nem mutattak be.
Az ellenzék bejelentette, hogy feljelentést tesz az előválasztási
rendszert ért hackertámadás miatt. A vizsgálatok során ugyanis
arra jutottak, hogy a rendszert egyértelműen támadás érte, információik szerint Kínából.
Hétfőn folytatódott a szavazás, a rendszer tíz óra körül állt helyre teljesen, és aznap már nem érte támadás, a leállás előtt leadott
szavazatok pedig kivétel nélkül megvannak.
Tiszaújvárosban is nagy volt az érdeklődés szombaton a Tisza
ABC-nél felállított sátornál, többször is hosszú sor alakult ki a
„szavazóhelyiség” előtt.
Legközelebb szeptember 23-án, csütörtökön lehet szavazni személyesen a városban a Bethlen Gábor út 8. szám alatt lévő dohánybolt előtt, az előzetes bejelentés szerint 15-től 18 óráig.
Szeptember 25-én és 26-án (szombaton és vasárnap) ismét a Tisza ABC előtt várják a szavazókat 7-től 10 óráig.

Ideiglenes parkoló

P+R parkoló lesz a buszpályaudvar nyugati részén, ami tehermentesítheti a Mátyás király úti parkolókat, csökkenhet itt a zsúfoltság. Egyelőre ideiglenes parkoló létesül, ami hozzávetőlegesen 20 férőhelyet jelent. Megváltozik a forgalmi rend is, a Mátyás király úti behajtónál a buszforgalom megszűnik, a buszok
nem itt fognak ki- és bejárni.
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A századik után

Autómentes nap

Villogó motorral érkezett a Városháztérre a Magyar
Mentőszolgálat Alapítvány önkéntese.

Múlt pénteken a város és a Jabil vezetői is letették az autót,
így hívva fel a figyelmet az Európai Mobilitási Hét üzenetére,
a környezetvédelemre. Gyalog érkeztek, az Autómentes napra készültek és egy kávé mellett egyeztettek a környezetvédelemről, a klímaváltozásról és az autómentes nap üzenetéről.
- Mi, városvezetők úgy döntöttünk, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára - mondta dr. Fülöp György polgármester -, és ehhez csatlakozott a Jabil menedzsmentje is. Megbeszéltük, hogy megiszunk egy kávét,
aztán mindenki elsétál, elkerékpározik, elrollerezik a munkahelyére. Tudom, hogy a mindennapi életben szükség van
az autóra, ez egy szimbolikus dolog, de fontos, hogy amikor
csak tehetjük, ne használjuk az autónkat.
Az Autómentes nap múlt péntekre meghirdetett programjai a
rossz idő miatt elmaradtak. A rendezvényt szerdán - lapzártánk után - tartották meg. Az új helyszínen, az Ifjúsági parkban rendezett nagyszabású eseményről jövő heti számunkban
olvashatnak.

A vérlovag most nem vért szállított, hanem ajándékot hozott
Kósa-Tóth Zoltánnak, aki túl van századik véradásán. Az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyarországi Sürgősségi Motoros Vérszállító Szolgálattal karöltve oklevéllel köszönti és
a Varga Pincészet által felajánlott vörösborral ajándékozza
meg a százszoros véradókat.
- Tizennyolc éves koromban adtam először vért Szegeden, az
egyetemen - mondta Kósa-Tóth Zoltán, százszoros véradó. Azért kezdtük el, mert kaptunk érte sört, és ez vagányság volt
akkor. Persze később, a katonaságnál már azért adtunk vért,
mert járt érte szabadság. Aztán ahogy telt az idő, 1996-ban a
TVK-ra kerültem, és ekkortól folyamatosan jártam véradásra. Ennek a nagyvállalatnak az életében benne volt a véradás, nem lógtam ki a többiek közül. Hogy miért adok rendszeresen vért? Miért ne? Egészséges vagyok, a vér újratermelődik a szervezetemben, ezzel segíteni tudok másoknak. Nekem fél óra, egy óra elfoglaltság, másnak egy életet jelenthet.
Nem nagyon számoltam, hogy hányszor adtam vért, de jó érzés hogy most, a századik alkalom után felköszöntöttek.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök,
péntek, szombat 18. 00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30. Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 32. Tel.: (49) 540-102, web: tiszaujvarosiplebania.hu

Görögkatolikus

Pénteken 9.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton
17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden 7.50 Szent Liturgia.
„…emlékeznünk kell arra, hogy nem önmagunkért megyünk
a templomba, nem saját kívánságunkat keressük, hanem hogy
Krisztus művét szolgáljuk a világban. Az üdvösséghez nem
vezet más út, csak ha átadjuk életünket Krisztusnak...” (Alexander Schmemann).

Református

Gyógyszertári ügyelet
Kósa-Tóth Zoltánt (jobbra) századik véradása alkalmából köszöntötték.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”

Kopjafa-koszorúzás

Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete nevében tájékoztatom a város nyugdíjasait, hogy az Idősek hete alkalmából
kopjafa-koszorúzást tartunk, amelyre tisztelettel meghívjuk.
A koszorúzás ideje: 2021. október 1. 14.00 óra. Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjas Park.
Tisztelettel:
Varjas Lászlóné
elnök

Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. szeptember 26-án, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. szeptember 26-án, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram,
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Porkoláb Dánielné

tot szeptember 26-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszer-

(szül.: Kovács Ilona)

tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd szeptember 27-

81 éves korában elhunyt. Temetése 2021. 10. 01-én (pén-

től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-

tek) 14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

1952) látja el.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

id.

Bélteczki László

életének 86. évében rövid, méltósággal viselt betegség után

Bíró
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

elhunyt. Temetése 2021. szeptember 24-én (péntek) 10 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a
hónap végén egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

„Az igaznak emlékezete
áldott”
(Péld. 10,7)
Pótolhatatlan veszteség ért bennünket

Fülöp Dezső

tanár földi élete a Teremtő akaratából letelt.
75 éves korában 2021. augusztus 25-én hajnalban,
otthonában hunyt el.
Halálát évekig tartó, gyógyíthatatlan, ritka,
nagy szenvedéssel járó súlyos betegség előzte meg.
Hamvasztás utáni temetése
2021. szeptember 25-én (pénteken) 15 órakor katolikus
szertartás szerint a Gödöllői Városi Temetőben lesz.
A család kérése, hogy mindenki
csak egy szál virággal rója le kegyeletét.
Akik nem tudnak személyesen jelen lenni, otthon gyertya
gyújtása mellett búcsúzzanak tőle.
Szívükben nagy fájdalommal és szomorúsággal,
de Isten akaratában megnyugodva búcsúznak tőle:
felesége, Fülöp Dezsőné dr. Solymos Katalin, fia,
Fülöp Ádám, nővére, Szabó Jánosné Fülöp Katalin,
a család többi tagja, rokonai, barátai, kollégái, tanítványai,
közeli és távoli ismerősei.
Drága emléke örökké szívünkben él!
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Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Vallottak a halálos késelés gyanúsítottjai

Egy tiszaújvárosi verekedést követően a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 22, egy 19, és
egy 18 éves prügyi férfival szemben, akiket
őrizetbe vettek, majd letartóztattak, és már
vallomást is tettek. Kihallgatásukról, vallomásukról dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség helyettes
sajtószóvivője tájékoztatta lapunkat.
A gyanúsítottak szeptember 17-én, pénteken
22 óra előtt a Kispéntek szórakozóhelyen ös�szeszólalkoztak egy másik, kesznyéteni illetőségű társaság tagjaival, akik egyikük születésnapját ünnepelték. Az összetűzés következtében az utóbbiak közül négyen szúrt sérülések
miatt súlyosan megsérültek. A három prügyi
férfi akkor menekült el a helyszínről, amikor a
sértettek közül az egyik az utcán összeesett. A
29 éves férfi kórházba szállítása közben az életét vesztette.
A Szerencsi Rendőrkapitányság járőrei 22 óra
20 perckor a Tiszalúc és Taktaharkány közötti
útszakaszon - a bejelentést követő egy órán belül - állították meg azt az autót, amivel a három
férfi menekült.
A rendőrségre előállított támadókat a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd letartóztatták őket.

Védeni jöttek, késeltek
- A három gyanúsított egymással unokatestvéri
viszonyban van, gyanúsítottkénti kihallgatásuk
alkalmával mindhárman vallomást tettek - tájékoztatta lapunkat dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. - Közülük a legidősebb úgy nyilatkozott, hogy unokatestvéreivel együtt azért jelent meg a tiszaújvárosi szórakozóhelyen, mert
a sörözőt üzemeltető tulajdonos korábban megkérte őt, illetőleg őket arra, hogy olyan események alkalmával, amikor rendezvény van, ak-

kor úgymond felügyeljenek, egy kvázi biztosítási tevékenységet lássanak el. Amikor bement
gyanúsított társaival együtt a szórakozóhelyre, akkor a pult közelében találkozott a sértetti
férfitársaság tagjaival, és az egyikük először arról kérdezősködött, hogy kik ezek a személyek,
mit keresnek itt. Vallomása szerint akkor ő felvilágosította őket arról, hogy milyen céllal jöttek erre a rendezvényre. A gyanúsított elmondta, hogy ez a férfi az egyik későbbi sértett volt,
aki kötekedő magatartást tanúsított vele szemben. Megkérdezte tőle, hogy „akkor miért feszítel?”. A kötekedés dulakodásba ment át a két
társaság között, ami bent a sörözőben kezdődött, majd kikerültek az épület előtti útszakaszra, ahol már komoly ütésváltás követte a korábbi verbális konfliktust. A két társaság úgymond küzdött egymással, és a gyanúsított vallomása szerint a sértetti társaság, illetőleg az
azokat támogató személyek felülkerekedtek.
Ő több mint 10 főre becsülte az ott lévő csoportot, és ettől meghátrálva, gépjárműbe szállva elmenekültek a helyszínről. Azt nyilatkozta, hogy semmit nem tud arról mondani, hogy
a négy sértett milyen körülmények között szerezte a szúrt sérüléseket. A 19 esztendős gyanúsított társ ezzel egyező tartalmú, ezt megerősítő vallomást adott elő. Ő is azt mondta, hogy
igen, szívességből, esetenként a rendezvények
alkalmával mennek el ehhez a sörözőhöz tulajdonosi felkérésre, ez alkalommal is ez volt a
cél. Ő volt a gépjármű sofőrje, amivel közlekedtek. Amikor megérkeztek a helyszínre, akkor ő még azzal foglalatoskodott, hogy leparkoljon az autóval, míg két gyanúsított társa már
elindult befelé a helyiségbe. Amikor ott hagyta az autót, és ő is megérkezett, belépve azt tapasztalta, hogy gyanúsított társai és a másik
férfitársaság között konfliktus van, dulakodás,
majd verekedés. Mindannyian kikerülnek az
épület elé, és itt a túlerővel szemben az ő vallomása szerint is meghátráltak és elhagyták ezt a
területet az autóval. Ő sem tudott magyarázatot
adni vallomásában arra, hogy hogyan szereztek szúrt sérüléseket a sértettek. Harmadik társuk, a legfiatalabb, a 18 esztendős gyanúsított,
egyező tartalmú vallomással állt elő a tekintetben, hogy a jelenlétük célja, funkciója a biztonsági feladatok ellátása volt. Ő viszont részbeni beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy aznap az öccse nadrágját vette fel tévedésből, és
az autóban észlelte, amikor a nadrág zsebeit kitapogatta, hogy abban van egy összecsukható
kés, egy bicska. Ezt vallomásában teljes terje-

„A sörözőt üzemeltető tulajdonos korábban megkérte őt, illetőleg őket arra, hogy olyan események alkalmával, amikor rendezvény van, akkor
úgymond felügyeljenek, egy kvázi
biztosítási tevékenységet lássanak el.”
Dr. Jogg Zsolt

Még szombat délelőtt is helyszíneltek a Kispéntek előtt.
delmében 10 cm hosszúságúnak becsülte meg.
Ő is elmondta, hogy ezen a szórakozóhelyen és
a szórakozóhely előtti területen verekedés alakult ki. Arról vallott, hogy abban a szituációban, amikor látta, hogy az unokatestvéreit bántalmazzák, illetőleg vele szemben is több személy támadólag lépett fel, ebbéli kétségbeesésében és védekezés céljából vette elő a kést és
ezt használta. Vallomása szerint kétszer vagy
háromszor szúrt a késsel.

Combra szúrt,
felsőtestet talált
- Emlékezete szerint egy vagy két embert szúrhatott meg, de azt kifejezetten hangsúlyozta,
hogy minden esetben a comb irányába szúrt.
Amikor pedig a támadók már botokkal indultak feléjük, illetőleg azokkal ütöttek, akkor
kiejtette a kezéből a kést. Az valahol a helyszínen maradt, ők pedig a gépjárműbe beülve elmenekültek.
- A kés megvan?
- A helyszínen az elsődleges rendőri intézkedés
alkalmával az elkövetés eszközét vagy eszközeit nem találták meg.
- Azt mondta a legfiatalabb, a 18 éves, hogy ő
combra szúrt. Az a sérülés hol volt, ami halálosnak bizonyult?
- Minden szúrt sérülés a felsőtesten - mellkason, szív környékén, vese tájékon - volt a sértetteknél. Egy sértett az elsődleges mentőellátás ellenére is a mentőben elhalálozott, két másik sértettet életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A további negyedik sértett is súlyos állapotban volt.
- Keresnek még valakit, valakiket?
- Mindkét irányban, tehát mind a tanúvallomások esetében, mind a gyanúsítotti védekezésekben felmerül az, hogy nagyobb létszámú csoport volt jelen, és hogy a küzdő felek is lehetnek többen annál, mint ami most megállapított.
Most három gyanúsított van, illetőleg van négy
szúrt sérült és egy őket támogató személy, tehát

Telefonálókat, ittas vezetőket
ellenőriztek
Egyhetes közlekedésbiztonsági akciót tartott a rendőrség. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) szeptember 16. és 22. között „Focus on the road”
elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést az
utakon, amihez a tiszaújvárosi rendőrök is
csatlakoztak.
Az akció során azokat a sofőröket szűrték ki,
akik vezetés közben a mobiljukat a kezükben
tartva telefonáltak, de ellenőrizték a biztonsági
öv használatát és az ittas vezetőket is.
- Nagyon gyakran előfordul, hogy az autósok
kézben tartva telefonálgatnak, sőt menet közben üzeneteket írnak, vagy böngésznek valamit
- nyilatkozta lapunknak Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője. - Ez fokozottan baleset-

veszélyes, hiszen olyankor a gépjármű vezetője akár több száz méteren keresztül nem az utat
figyeli, nem a közlekedésre koncentrál. Az autóban csak kihangosítóval szabad telefonálni.
Ez elsősorban a balesetmegelőzés szempontjából fontos, de akit a rendőrök ezen a szabálytalanságon kapnak, annak tízezer forintos pénzbírság és három büntetőpont jár érte.
- Hogyan tudják ellenőrizni a mobiltelefon
használatát?
- Nem egyszerű dolog, hiszen ha a telefonáló autós meglát egy rendőrautót rögtön kicsúszik a kezéből a telefon. Éppen ezért több civil rendőrautót vontunk be az akcióba, hogy az autósok ne ismerjék fel a rendőröket. Nem az a célunk, hogy a
gépjárművezetők csak akkor ne használják a telefonjukat, amikor rendőrt látnak, hanem akkor se,
amikor nem - tette hozzá az alosztályvezető.
ema
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Ittas vezetőket is szűrtek.

„Minden szúrt sérülés a felsőtesten mellkason, szív környékén, vese tájékon - volt a sértetteknél. Egy sértett
az elsődleges mentőellátás ellenére is
a mentőben elhalálozott.”
Dr. Jogg Zsolt
a sértetti kör, mondjuk 5 főre bővíthető most az
alapszakaszban. A tanúkutatás még nyilvánvalóan a nyomozás feladata. Arról is kell említést
tennem, hogy a nyomozóhatóság előterjesztést
tett az ügyészség felé a három gyanúsított letartóztatásának az elrendelésére, a megyei főügyészség pedig indítványozta a bíróság irányában a letartóztatásukat. Bár valamennyien
büntetlen előéletűek, a most gyanúsítás tárgyát
képező bűncselekmények miatt - halált okozó testi sértés, életveszélyt okozó testi sértés,
és súlyos testi sértés - a halmazati szabályokra figyelemmel 12 év szabadságvesztés szabható ki velük szemben, ami önmagában olyan
tartalmú, hogy okkal feltételezhető az, hogy a
hatóság elől megszöknének, elrejtőznének szabadlábra kerülésük esetében. Valamint éppen
azért, mivel itt jó néhány tanút kell még felderíteni, nyilatkoztatni, arra is figyelemmel kell
lenni, feltételezhető, hogy a három gyanúsított
a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást nehezítené. Ezeket az indokokat a bíróság elfogadta, helytállónak tartva
az ügyészi indítványt, és a három gyanúsított
letartóztatását egy hónapi időtartamra elrendelte. Az ügyészség a bíróság végzését tudomásul
vette, míg mindhárom gyanúsított meghatalmazott védőikkel együtt enyhébb kényszerintézkedés érdekében fellebbezést jelentettek be.
BJ – FL

4. � Aktuális

Ellenanyagszint-mérés tiszaújvárosiaknak

Csütörtökön érkezett meg a tiszaújvárosi rendelőintézetbe az a gép, mellyel a szervezetben lévő Covid-19 ellenanyagszintet is
tudják mérni. Hétfőn beüzemelték a berendezést és ezzel egy időben a szakdolgozók
képzése is megkezdődött, szerdától pedig lehet jelentkezni a vizsgálatra. A részletekről
Pap Zsolt alpolgármesterrel és dr. Gilány
Ibolya főorvossal beszélgettünk.
- Mit tud ez a berendezés?
- Több mindent is tud, de amire mi szeretnénk
most használni elsősorban az a tüskefehérje elleni ellenanyag kimutatása a szervezetből - nyilatkozta lapunknak Pap Zsolt alpolgármester. Tudjuk nagyon jól, hogy a különböző védőoltások más-más embereknél más-más eredményt
hoztak, és sajnos vannak olyanok, akiknél gyakorlatilag nem alakult ki védettség. Meg lehet
vele azt is nézni, ha valaki átesett a covid fertőzésen, hogy van-e még a szervezetében ellenanyag, vagy ha találkozot az illetőt covidossal, de nem voltak tünetei, szintén meg tudja
nézetni, hogy van-e ellenanyag-termelődés a
szervezetében.
- Mennyibe kerül egy vizsgálat?
- A rendelőintézet fogja bérelni a gépet. Önköltségi áron 4 000 Ft/fő lesz a tesztelés. Szerintem ez egy versenyképes ár, hiszen tudjuk

nagyon jól, hogy a környező városokban milyen áron végzik az ellenanyagszint mérést. A
védelem szempontjából is fontos lépés ez, hiszen, ha valakinek szüksége lesz a következő
oltásra, akkor előtte meg tudja nézetni az ellenanyagszintjét. Szeretnénk, hogy minél többen
essenek át ezen a vizsgálaton, hiszen nem árt,
ha mi is látunk egy összképet, hogy Tiszaújváros lakossága mennyire védett, hiszen a számok ezt is megmutatják majd.
- Kik jelentkezhetnek be erre a vizsgálatra?
- Csak tiszaújvárosi lakcímkártyával lehet a
vizsgálatra jelentkezni, ennek a költség az oka.
Nyilván biztos lesz egy nyomás a rendelőintézeten a környező településekről is, de ez a döntés született. Szeptember 30-án, a testületi ülésen meg fogjuk hozni az elkövetkező időszakra
a döntéseket a szűrésekkel kapcsolatban, de jelenleg csak tiszaújvárosi lakcímkártyával lehet
a vizsgálatra jelentkezni.
- Hogy és hol lehet regisztrálni, időpontot kérni?
- Kétféle lehetőség van, az egyik a rendelőintézet honlapján keresztül, ha megnyitják, akkor látnak egy vírust, amire rákattintva elvezeti őket arra az oldalra, ahol regisztrálni tudnak. A regisztráció után időpontot tudnak kérni, ezután kapnak egy sms-t, hogy mikor kell
jelentkezniük a vizsgálatra. A vizsgálatok szerda, csütörtök és pénteki napokon lesznek. Szer-

Érkezik a rendelőbe a berendezés, amivel az ellenanyagszintet vizsgálják.

2021. szeptember 23.

Dr. Gilányi Ibolya főorvos teszteli az új immunkémiai automatát.
dán és csütörtökön 11-től 17-ig, pénteken pedig
10 órától 13 óráig. A másik lehetőség a telefonos időpontfoglalás, ami egy külön számon történik, a 06/70 477-3205-as mobilszámon.
Dr. Gilányi Ibolya főorvos is jelen volt a berendezés megérkezésnél és beüzemelésénél, a
városi rendelőintézet laboratóriumában, őt kérdeztük a gép paramétereiről.
- Ez egy nagy teljesítményű architect automata, úgynevezett immunkémiai automata, ami
széles spektrummal dolgozik, tehát nem csak a
SARS-COV IGG ellenanyagszint mérésére alkalmas, hanem tumormarkerek, hormon vizsgálatok, nőgyógyászati hormonok, pajzsmirigy
hormonok kimutatására, kardiális marker meghatározásra is alkalmazható. Természetesen eddig is határoztunk meg tumormarkert és egyéb
immunkémiai vizsgálatokat is végeztünk egy
kisebb teljesítményű automatával, de ez az új
automata egy más perspektívát nyit a laboratórium területén.
- Már üzemel a berendezés?
- Most folyik az automata applikálása, a mérésbevezetés, a dolgozók betanítása, és mihelyt
megtörténnek a próbamérések, onnantól kezdve munkába lesz állítva az automata.
- Kinek érdemes eljönnie egy ilyen ellenanyagszint vizsgálatra?
- Az ellenanyagszint mérése több mindenre al-

kalmas. Egyrészt kimutatja azt, ha valaki a fertőzésen átesett, természetesen nem mindegy,
hogy ez egy hete, egy hónapja, két hónapja,
fél éve történt, mivel az ellenanyagszint változó, illetve csökkenő tendenciát mutat. Kimutatja azt is, hogy ha az oltás után beindul az ellenanyag-termelés, az milyen mértékű. Természetesen megint hangsúlyozni kell, hogy attól
függ, hogy mikor történt a védőoltás beadása
és azóta mennyi idő telt el.
- Mennyi mintát és milyen gyorsan tud elemezni ez a gép?
- Folyamatosan betölthető a gép, folyamatosan
lehet adagolni bele a mintákat, a vérvételi csöveket, körülbelül negyvenöt perc a mérési idő,
és onnantól kezdve folyamatosan produkálja az
eredményt.
- A koronavírus elleni oltás beadatása után
mennyi időnek kell eltelnie, hogy ez a gép pontosan meg tudja mutatni az ellenanyagszintet?
- A nemzetközi irodalom is azt mondja, hogy
legalább egy-két hétnek el kell telni az oltás beadását követően, hogy a megfelelő ellenanyagválasz, immunválasz kialakuljon, tehát úgy
gondolom, hogy a két hetet minimum várjuk
meg, de ha biztosra akarunk menni, akkor körülbelül egy hónappal a védőoltás után érdemes
megnézetni az ellenanyagszintet.
berta

Kopogtatnak, azonosítanak, leolvasnak
Szeptember 17-26. között olvassa le a melegvízmérő órákat a TiszaSzolg 2004. Kft. A
cégnek 8 munkatársa végzi a feladatot, akik
egyedi azonosítóval ellátott arcképes igazolvánnyal kopogtatnak be a lakásokba. Egyre
több a csaló, a szélhámos, és egyre bizalmatlanabbak az emberek is, éppen ezért a leolvasások időpontjáról, mikéntjéről kiértesítették a lakókat.
Hatezer háztartást járnak végig a vízóra-leolvasók. Mindenkihez bekopogtatnak, becsengetnek, de nem mindenhol nyitnak ajtót. Ha nincsenek otthon a leolvasás időpontjában, ak-

Gönczöl Ferencné jól megnézi, hogy kit enged be a lakásába.

kor kicetlizik az ajtóra az óraállást, valaki pedig azért nem nyit ajtót, mert bizalmatlan, fél a
szélhámosoktól.
- Őszintén megmondom, van, amikor odafigyelek, van, amikor nem, hogy ki az, aki bekopogtat. Biztos azért nem vagyok annyira bizalmatlan,
mert még ilyen nagy csalódásom nem volt, sőt
volt, hogy az ajtót is nyitva hagytam - mondja Pető Lászlóné. - Édesanyámnál korábban, aki falun
élt, a mellettünk lévő faluban, ott elég sok mindent tapasztaltam. A nénit is pont ismertem, akit
a múlt héten a Szent István úton kiraboltak a magukat vízóra-leolvasóknak kiadó csalók. Nagyon
sajnáltam, most én is jobban vigyázok. Néztem a
múlt heti tévéadásban, hogy jönnek majd a leolvasók, igazolvánnyal a nyakukban, tudtam, hogy
figyelni kell erre - mondja az árkádsori idős lakó.
Gönczöl Ferencné egy emelettel feljebb lakik,
sokadik kopogtatásra nyit csak ajtót.
- Aki nem fél, az hazudik. Olyan nincs, hogy
nem fél az ember, mert nekünk öregeknek már
nem sok kell. Hál’ istennek nem nagyon szoktak idegenek jönni ide, itt sok idős lakik a lépcsőházban. Ki van írva a bejárati ajtóra, hogy
jönnek leolvasni, nem tűntek ismerősnek, de
beengedtem őket - mondja Gönczöl Ferencné.
- Minden vízóraolvasó kapott egy nyakba
akasztós azonosító igazolványt, amin szerepel
egy fénykép, az azonosító szám, a TiszaSzolg
2004 Kft. logója, valamint a hátoldalán a TiszaSzolg hivatalos pecsétje - mutatja a vízóra-leolvasók azonosítóit Tóth Anita, ügyfélszolgálati csoportvezető. Minden vízóraolvasónak van
egy ilyen hivatalos igazolása, amit az ügyvezető igazgató úr írt alá, ezt kérésre bárki bemutatja, valamint a lépcsőházi értesítőkön kiírtuk,
hogy kik, és mikor végzik abban az épületben a
vízórák olvasását.

Párosával járnak körbe a vízóra-leolvasók 6000 lakásban.
A cég évente kétszer olvassa le a melegvízmérő órákat, ám a pandémia miatt 2019
októbere óta nem volt vízóraolvasás személyesen. - Most összesen 8 fő olvas mérőórákat, mindenkinek megbízási szerződése van.
6000 lakásba számlázunk és 6000 lakásban
kell leolvasnunk. Ma már volt egy hölgy,
akin éreztem, hogy nagyon bizalmatlan, kinyitotta ugyan az ajtót, de közölte, hogy a
fia már leolvasta, és ne menjünk a lakásba.
Megköszöntük, nem tolakodtunk. Egyébként az is gyakori, hogy kirakják a cetlit
és ráírják a számot - nyilatkozta lapunknak
Tóth Anita.
berta

Pető Lászlóné aláírásával hitelesíti a leolvasott mérőállást.
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A Tisza II Erőmű újra „régi fényében” tündökölhet!
Nem valószínű, hogy az összefoglalásom a
nagyközönségnek könnyen értelmezhető, talán csak azért írom, hogy leírva maradjanak
meg valahol a gondolataim. És a be nem avatottak részére is érthető legyen az információk zavara. Mert az elképzeléseim még mindig aktuálisak, sőt, egyre aktuálisabbá fognak válni.
A klímaváltozás tényét az egész világ kénytelen volt tudomásul venni. A politika pedig elterjesztette azt a tényt, hogy a klímaváltozás
oka a széndioxid, és erre hivatkozva születtek
gyakran téves döntések.
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő:
„A Tisza II Erőmű, az MVM hatalmas összegű,
értékmentő beruházásának köszönhetően újra régi fényében tündökölhet! A monumentális ipari komplexumban helyet kapó kombinált
ciklusú gázturbinás blokkokkal működő tartalékerőmű üzembiztos működést és új munkahelyeket is teremt majd a Tiszaújvárosban és környékén élők részére.”
Tanácsadói vélemény:
….. kiemelendő a projekt kapcsán, hogy Magyarország ismét visszavásárolt … egy …korábban elkótyavetyélt telephelyet… (A kótyavetye MSZP-SZDSZ kormány alatt történt, a
külföldiek elképesztő extraprofitot talicskáztak
ki, aztán megléptek.)”
Sajnálom, hogy a döntéshozókat a véleményem
nem érdekli. Pedig ott voltam már az erőmű
tervezésekor is, 1970-ben.
A Tiszai Erőmű Rt.-t sújtó sorozatos rossz döntések általam becsült össztársadalmi kára szerényen számolva is meghaladja a több ezermilliárd forintot. Sajnos, a véleményemre nem volt
kíváncsi az innovációs minisztérium szakgárdája sem!
Szánalmasnak tartom a helytelen döntéseket egy
politikai csoportra hárítani. Az egyes rendszerváltást követő pártok sorozatos hibái vezettek
a jelenlegi helyzethez (borsodi bányászat megszüntetése, vízerőművek tiltása, meggondolatlan privatizáció, meggondolatlan távfűtőrendszerek erőszakolása, a Mátrai Erőmű jövőjének
megsemmisítése, 2010-től leállított Tisza Erőmű
hanyatlása, Tiszapalkonyai, Borsodi Erőmű ócskavas teleppé alakítása, megújuló erőművek építésének szakszerűtlen döntései…)
Figyelemre méltó tény: mély, részletes érdeklődéssel fordult hozzám a 2010-es választások előtt dr. Mengyi Roland, volt országgyűlési
képviselő. Érdeklődésének fontos területét képezte a borsodi energetika. Részletes, terjedelmes információkkal láttam el a Tiszai Erőmű
Rt. erőműveinek sorsáról, a lehetőségekről, a
SIMA szivattyús tározó lehetőségéről, a tiszai
vízlépcsők ígéretes energetikai és közlekedési
lehetőségeiről.
Magyarország teljes éves villamosenergia igényét el lehetne látni kb. 5000 MW kapacitású
erőművekkel (például: Paks I., Paks II. Mátra,
Tisza II.).
A napi ingadozás szabályozhatóságához elegendő lenne egy szivattyús tározó erőmű (pl.:
Prédikálószék SZET 1990-es terve). Ezzel
megoldható lenne a teljes éves igényünk 600
milliárd forintból, kizárólagosan hazai forrásból, import nélkül. A jelenlegi valós költségeket mély titoktartás fedi, de évente közel 30%os import mellett több százmilliárd forint kiadással kell számolnunk. És kritikus áramkimaradás esetében akár katasztrofális következményekkel.
A legnagyobb gond az ellátás biztonsága. Nem
kizárt, hogy a tíz évig „parlagon” heverő Tisza
II Erőmű pánikszerű indítását a felismert biztonsági veszélyek indokolják. Előfordult, hogy
a naperőművek termelése csak 0,4%-a a lehetséges legnagyobb termelésüknek, erőteljes ingadozásuk a rendszer összeomlását okozhatják.
Tudomásul kellene venni, hogy előfordult már
olyan állapot is, amikor „fekete lyuk” keletkezett a magyar villamosenergia rendszerben
(2018. március 7., Prof. Aszódi Attila: „…az
idei csúcsok idején több mint 3000 MW mértékben importból fedeztük, és valódi fekete lyukként viselkedtünk: minden létező környékbeli
forrást a magyar hálózat igényeinek fedezésére használtunk, tranzitra ezúttal nem futotta…
az időjárásfüggő megújuló erőművek az ellá-

A Tisza II Erőmű „szíve” madártávlatból.
tásbiztonsághoz nem képesek hozzájárulni.”)
Figyelmeztető a texasi áramkimaradás 2021
februárjában: a 22,8 millió lakosú Texasban
több mint 4,5 millió lakás maradt áram nélkül,
egyesek több mint 3 napig. Becslések szerint
akár 702-en is meghaltak a válság következtében. Súlyos, környezetet károsító következmények; jelentős szennyezőanyag-kibocsátások.
Több mint 18 milliárd USD a keletkezett kár.
Maradjunk a Tisza II Erőmű bevezetőben bejelentett beruházásánál, annak szakszerű elemzésénél.
A sajtóhírek tele vannak szakmai marketing
szövegekkel, holott a lakosságnak nem kell
tudni, mit jelent a CCGT, HRSG., stb. Talán inkább magyarázni kellene.
A kombinált ciklusú gázturbinás erőmű (CCGT) annyit jelent, hogy sorba kötünk két
erőművet. Az első egy olyan erőmű, amelyik
gázturbinával meghajt egy villamos energiát
termelő generátort. A gázturbina sajátossága,
hogy a kiáramló magas hőmérsékletű égéstermékek alkalmasak működtetni egy ugyanolyan
erőművet, amilyen volt a Tisza II Erőmű leállítás előtt. A „régi” erőműben a generátort egy
gőzturbina forgatta.
Mik az előnyei a kombinált ciklusú gázturbinás erőműnek?
Gyorsan indítható és terhelhető, alkalmas rendszerszabályozási feladatok elvégzésére, tiszta technológia, üzembiztos, munkahelyteremtő.
Valóban előnyök? Milyen más lehetőségek jöhetnek szóba?
A rendszerszabályozás igénye lehet a beruházás valódi oka. Ahhoz, hogy a villamos rendszernél ne következzenek be katasztrofális következmények, szükség van gyorsan szabályozható erőművekre.
A hangoztatott előnyöket sorra lehet cáfolni.
Fontos tény, hogy míg a rendszerváltás idejétől szorgalmazott fluid technológiára átalakított
Tisza II. Erőmű magyar üzemanyaggal, magyar
technológiával készült volna, a jelenleg épülő
erőműhöz viszonyítva töredék beruházási és
üzemeltetési költséggel. A fluid technológia azt
jelenti, hogy a szenet egy lebegtetett kavicsból képzett, folyadékként viselkedő fluid ágyban tüzeljük el. Képletesen megfőzzük a szenet
egy kavics „folyadékban”, míg szénportüzeléskor nagyon finom szénpor-levegő keveréket
gáztüzelésként tüzelünk el. Egy ilyen fluid „folyadékban” eltüzelhető bármilyen tüzelőanyag,
például biomassza is.
Rendszerszabályozási igények teljesítésére
egyértelműen a vízzel működő szivattyús tározó erőművek (SZET) alkalmasak. A valóságban ezek nem erőművek, hanem vízzel működő akkumulátorok. Töltésük vízszivattyúzással
történik nagy magasságban lévő tározóba, kisülésük a víz szabályozott leeresztésével. Ezeket már az Antall-kormány idején a Nagymarosi Erőművel együtt halálra ítéltük. Pedig a kör-

nyező országok sorra építettek ilyen erőműveket. A prédikálószéki SZET Erőmű kapacitása
akár 12 000 MWh lett volna, a zempléni SIMA
SZET Erőmű 6 000 MWh. Ennek nevetséges
hányada az Innovációs Minisztérium által meghirdetett 500 MW-os akkumulátor erőmű.
Vészhelyzeti állapotban gépegységenként 4
(azaz négy!) másodperc alatt képesek indulni
0%-ról 100%-ra. A kombinált ciklusú gázturbinás erőműtechnológia mérföldnyi távolságról
sem tudja követni ezeket a képességeket.
A szivattyús tározóerőműveink akkumulálós
kapacitása legalább 18 000 MWh lenne! Ez
annyit jelent, hogy katasztrofális áramkimaradás esetében akár több óra időtartamig tudná
életben tartani a hazai rendszert.
A „tiszta technológia” hangoztatása nagyon
sok kérdést vet fel. Amikor a széndioxidot kiáltották bűnösnek, még nem tudták, hogy a metán (földgáz) üvegházkárosító hatása 25-ször
nagyobb, mint a széndioxidé. Amikor ezt valaki észrevette (még a 21. század elején), a fundamentalista környezetvédők javasolták leállítani a szarvasmarha-tenyésztést, meg a bárányokat, ők ugyanis bőségesen termelik a metánt.
A földgáz, mint „tiszta technológia” csak az
erőműben termelt széndioxid szempontjából
mutatható ki. Számos kutatás felhívta a figyelmet arra, hogy az erőművi földgázfelhasználás összes hatása lehet kedvezőtlenebb, mint a
széntüzelés hatása. A teljes földgázkitermelés
egy sor vesztességgel jár, termelőkutak, szeparálás, szállítás, tárolás veszteségei különböző források szerint nagyon eltérő lehet. A szivárgó veszteségeket lényegesen megnöveli egy
7000 kilométeres távolságról szállított földgáz.
Nagy veszteségeket jelentenek az USA palagáztermelések is. Ha a földgáztermelési veszteség összességében eléri a 2,7%-ot, akkor már
a földgáz 25-szörös klímakárosító hatásával elveszíti az előnyét a lignithez viszonyítva. Nagyobb veszteségek esetében a földgáz a környezeti hatások miatt kimondottan káros.
Még feltűnőbb lehetőség a Tisza II Erőműnél:
amennyiben egy fluid tüzelésű lignit+biomas�sza blokkban pótoljuk a lignitet 50%-ban biomasszával, akkor a széndioxid kibocsátás csak
töredéke lesz a kombinált ciklusú gázturbinás
erőműtechnológiához viszonyítva. A fluid tüzelést „tisztaszén-technológiának” (CCT tiszta
szén - Clean Coal Technológia) minősítik.
Riz Gábor országgyűlési képviselő (Fidesz), a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke (2013): „A kormány egyetértésével és
támogatásával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szorgalmazza a mélyművelésű szénbányák újbóli megnyitását, a kinyert szén 21. századi, tisztaszén-technológia
alapján (CCT) történő ipari és háztartási felhasználását.”
Erősen kritizálható az EU részéről a megújuló
energiatermelés forszírozása. Ez nem más, mint

a hatalom fundamentalista hozzáállása. Védekezés egy politikai ellenfél ellen, akik „zöldek”
jelszóval a fennálló klímaváltozást saját hatalmi céljaikra szándékozzák felhasználni.
Csak tizedespontokkal lehet jellemezni a gázturbinás erőmű hazai munkaerőigényét. A tüzelőanyag felhasználásához a külföldnek fogja
megteremteni a szükséges munkaerőt, külföldi
munkaerőt fog támogatni a gázturbina gyártásakor, de még a mindenkori karbantartáskor is.
Látványosan nőtt világszerte 2021-ben a villamosenergia-kereslet, a világ szénfelhasználása rendületlenül növekszik. Indiában óriási
bányanyitási program indult. Növekedés mutatható ki az USA-ban. Anglia új tenger alatti szénbánya nyitását engedélyezte. A beruházást tervező vállalat azzal érvel, hogy a bánya
évente 3 millió tonnányi amerikai importot váltana ki és 500 új munkahely keletkezik a bánya
nyitásával. Boris Johnson miniszterelnök a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosának tartja
magát, de ha a beruházás importot vált ki, akkor globális léptékben mindegy, honnan származik a felhasznált szén, és a munkahelyek létrehozása Borisz Johnsonnak fontos.
Hazánkban Borisz Johnson hozzáállása azt jelentené, hogy az importált, zömében szénbázisú 30%-nyi importált villamosenergia men�nyiséget két Mátrai típusú széntüzelésű erőművel pótolnánk. Nem 500, hanem több ezer munkahelyet teremtene!
De még most sem késő, még most is megvalósítható a 30 éves terv. Még át lehetne alakítani a két
blokkot fluid technológiára, biomassza+lignittüzelésre. Fel kellene lépni az EU fundamentalista környezetvédelmi politikája ellen. Amennyiben a széndioxid miatt le kell állni a lignittüzelésű erőművekkel, akkor le kell állni a földgáztüzeléssel is. És nem lenne szabad beletörődni az
EU által forszírozott megújuló energiatermelés
diktált ütemébe. Míg az offshore (tengeri) szélkerekek az Északi-tengeren 47%-os termelőképességgel működnek (mert itt ennyire intenzív
a szél), a hazai megújuló erőművek mindössze
12,5%-kal. Ez annyit jelent, hogy az Északi-tengerben lévő négyszer többet termel, mint az azonos nagyságú hazai megújuló erőmű. Természetesen elégedett lennék akkor is, ha a tengeri szélerőművek nem csak a tengeri országokat szolgálnák, hanem az egész EU energiaellátását, és
ne erőszakolná az EU a tenger nélküli országokat hatékonyatlan megújuló erőművek építésére
a jól termő kukoricaföldeken.
Amennyiben bármelyik szervezet érdekelt gondolataim részletes elemzésére, készséggel állok
rendelkezésre. Az Innovációs Minisztérium részére is!
Schwardy Miklós
a privatizáció előtt (1996-ig)
a Tiszai Erőmű Rt. vezérigazgatója

6. � Rendezvények

Több mint egy év után ismét közös programokat szerveztünk a TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub tagjainak. A megvalósítást segítette a tiszaújvárosi önkormányzati pályázati támogatása, és a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszafa Alapítványa által nyújtott támogatás is.
A támogatás felhasználásával szeptembertől szerda délelőttönként a tiszaújvárosi Erking Angyal Sport- és Szabadidőközpontban béreltünk pályát. Büszkék vagyunk rá, hogy a
60 évestől a 85 évesekig jelen vannak tagjaink közül. A
helyszín megközelítésénél figyelembe vettük, hogy pár kilométer gyaloglás, kerékpározás is megmozgasson bennünket.
Szeptember 9-én végre nem online, hanem „jelenléti” klubnapot tartottunk a Tisza-parti Szabadidőházban a humánszolgáltató központ jóvoltából, amit ezúton is köszönünk.
Amíg a szülinaposok, névnaposok köszöntése folyt, addig
egy kondérban rotyogott a pörkölt. Remek szakácsok és
dolgos kezek gondoskodtak a finom ebédről. A bátrabbak a
Tiszán kajakoztak, szólt a zene, beszélgettünk, táncoltunk,
jól szórakoztunk.
Szeptember 14-én egynapos autóbuszos kiránduláson vettünk részt, Szinpetri-Edelény útvonalon. Szinpetriben a világ legnagyobb könyvét és az ott található nevezetessé-
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Pálinkamustra
geket tekintettük meg. A könyv 346 oldalas, 418x377 cm
egyetlen oldala, borítóját 13 egész marhabőrből készítették. Csodálattal néztük meg ezt a nem mindennapi alkotást. Ezt követően egy nyomdászati kiállítást és korhű papírgyártást láttunk. Az egyik teremben korabeli Bibliák,
5-600 éves - vagy még régebbi - szent szövegek (többek
között a Tórából is) vannak kiállítva. Szépen rendezett az
udvar is, láthattuk a közeli dombon fekvő, 96 méteres, terméskőből kirakott szalamandrát is, az Aggteleki Nemzeti Park jelképét.
Következő úti célunk Edelény volt, ahol egy finom ebéd
után az edelényi kastélyt és kastélyszigetet néztük meg.
Egy csodás parkban sétálni, majd a tárlatvezetés során történelmi múltjával, értékeivel megismerkedni igazi kikapcsolódás volt számunkra a vírus okozta bezártság után. Egy
különleges 3D-s film megtekintésével kezdhettük a kastély
felfedezését, majd azt követően személyesen is megcsodáltuk. Záró programként a délutáni napfényben egy Bódva-parti séta, fagyizás következett, és irány Tiszaújváros!
Köszönjük a támogatásokat, csodás élményekben volt részünk.
Pöstényiné Harangi Gizella
klubvezető

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaszederkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - „Villa Scederkyn” Tájház
Időpont: 2021. október 2. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, valamint a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtása 0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét,
a pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkohol fokát és érlelési módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, ellenőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2021. szeptember 27. (hétfő)
16.00 óra
A minta leadási helyszíne: Derkovits Művelődési Központ
vagy Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Bővebb információ: Széplaki-Mészáros Ilona és Füredi Zsuzsanna művelődésszervezők
Telefon: 49/542-005, 70/383-2654
Eredményhirdetés: 2021. október 2. (szombat) 15.30 óra
„Villa Scederkyn” Tájház

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub régen dédelgetett álma valósult meg szeptember 16-án. Egy busznyi lelkes
kis csapat megérkezett Szentendrére, abba a hangulatos kisvárosba, melynek zegzugos utcái, kopott macskakövei, jellegzetes házai lenyűgöztek bennünket. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, kellemes napsütésben sétálhattunk a Duna-parton, nézhettük meg a szebbnél szebb templomokat. Múzeumai közül csak a Ferenczy, a Kovács Margit, és a Retró volt
látogatható. Mindhárom felejthetetlen élményt nyújtott. A napunkat alapító klubtársunk, Kiss Lászlóné Erzsike szervezte meg, és vezette. Közben értékes, érdekes információkkal egészítette ki a látottakat. Hálás köszönetünk Erzsikének!
Ezúton szeretnénk megköszönni Tiszaújváros önkormányzatának is az anyagi támogatást, mellyel ezt a felejthetetlen, élményekben gazdag szép napot ajándékozta nekünk.
Várkonyi Ilona klubvezető

Aktuális � 7.
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Kegyes volt az időjárás, jó időt fogtak ki a Zabos Géza
Horgász Egyesület évadzáró versenyének résztvevői. Halak is bőven akadtak a horgokra, s ez nagyjából így volt
az egész szezon alatt.
Kevesen fogtak igazán méretes halat szombaton, az Erdészeti tavon rendezett versenyen. Mészáros István még a szerencsésebbek közé tartozott 2-2,5 kilós pontyával.
- Gumikukoricára jött a kapás - mondta az Isu becenévre hallgató fiatalember. - Először azt hittem, hogy csak egy keszeg
lesz. Olyan jó 15-20 métert jött kifelé, akkor kezdett el moz-

Veterán autós és motoros találkozót szervezett a hétvégén a
Mezőcsáti Motoros és Veterán Club a Tisza-szigeten. A retró vasak második találkozójára sokan voltak kíváncsiak, a
szervezők pedig idén is kitettek magukért. Tűzoltó bemutató, motoros kaszkadőr bemutató is színesítette a programot,
de nem csak a szigeten, Tiszaújváros utcáin is felvonultak a
veterán autósok és motorosok. Trabantok, Ladák és Simsonok - nosztalgikus volt a felhozatal, de voltak olyan járművek is, amelyek bizony már százévesek is elmúltak. Mint ez
a Studebaker Model 25 (jobbra). Az Egyesült Államokban
gyártották, 15 literes az átlagfogyasztása és 25 lóerős. Az
autót Kaliforniából hozta be jelenlegi, második tulajdonosa.
Fodor Petra

golódni, de könnyen megadta magát.
Megadásra kényszerültek a férfiak is. A verseny abszolút
győztese ugyanis egy hölgy, Korcsog Sándorné lett 7140
grammos zsákmányával. Neki tehát jó napja volt, de nem panaszkodott az egyesület titkára, Ivánka-Tóth Attila sem.
- Szerencsénk volt, a pandémiás helyzet engedte a versenyek,
közösségi események megrendezését, most is szép számban,
68-an jöttünk össze - mondta az egyesületi titkár. - Vannak
hölgyek, ifjúságiak is, szinte minden korosztály képviselteti magát. Sok halat tettünk vizeinkbe az év során, és horgászaink fogtak is bőven, sajnos most itt a versenyen ez eddig
nem mutatkozott meg.

A versenyévadot hivatalosan lezárta ugyan az egyesület, de
lesz még egy ráadás, október 2-án, szombaton a tisztségviselők mutathatják be horgásztudományukat a Dísztó partján.
Eredmények
Nők: Korcsog Sándorné 7.140 g
Ifjúsági: Virágh Lili Fruzsina 600 g
Férfi úszós:1. Kozma József 1.620 g, 2. Horváth Sándor
1.400 g, 3. Gál Péter 1.380 g
Férfi fenekezős: 1.Nemes Ferenc 6.490 g, 2. Csörsz István
4.560 g, 3. Czene András 4.280 g
Legnagyobb hal: Csörsz István 2.700 g
F.L.

8. � Kultúra

Minden változik, a lényeg nem

Ez az Animal Cannibals egyik ikonikus
dalának címe és azé a könyvé is, amit a
hiphop-páros írt az elmúlt harminc évről. Qka MC és Ricsipí a napokban a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban mutatta be a nemrég megjelent könyvet.
A bemutató sem a szokványos volt, hiszen a fiúk sem átlagosak. Kézről kézre járt pár könyv a bemutatón, bele lehetett lapozni, kérdéseket lehetett feltenni.
Voltak kis titkok és nagy nevetések, régi
sztorik és még egy tiszaújvárosi emlék is.
A kilencvenes évek elején valamikor a fiúk épp átutazóban voltak, mikor megállította őket egy rendőr.
- Városiak vagytok? - kérdezte, majd miután mondták hogy nem, a fürkésző tekintet egyszer csak felcsillant.
- Téged ismerlek, te vagy a TNT-s! - mutatott egyikükre. De volt olyan rendőrségi „kalandjuk” is, amikor megkérdezték
Sopronban, hogy soproniak vagy vidékiek. Azt mondták, ha csak ebből a kettőből
lehet választani, akkor vidékiek.
Ilyen emlékekkel van teli a nemrég megjelent könyv is. Sok-sok fotóval, sztorival, és olyan adatokkal is, melyekről nem
akarták, hogy a feledés homályába ves�szen.
- Tíz évvel ezelőtt, amikor mindketten elköltöztünk akkori otthonunkból, előkerült
a padlás tartalma - mondta Qka MC, azaz Koller László. - Arra gondoltunk, hogy
nem kéne átpakolni egy másik padlásra,
nézzünk bele, hogy mi van a dobozokban.
És egyszer csak azon kaptuk magunkat,
hogy az Animal Cannibals nem csak zenekar, hisz nekünk voltak tévés és rádiós műsoraink, tehetségkutatóink és olyan
rendezvényeink, melyek beleivódtak az
emberekbe. És mindenki másért, máshonnan is ismerhetett bennünket.
- Szerintem a padlásra egyébként sem
szabad semmit felvinni - vágott közbe Ricsipí, vagyis Dósa Richárd -, mert baleset- és tűzveszélyes. De ugyanezt gondolom a pincéről is, oda csak bort meg
sajtot vigyünk. A sok-sok emléket tehát

Tíz év munkája, harminc év élményei.

Ricsipí és Qka MC, azaz az Animal Cannibals.
beletettük ebbe a könyvbe. 1700 fotó van
benne, egész 2021-ig, mert idei történések is vannak benne. Olyanok, amiket mi
soha senkinek nem mondtunk el. Merthogy mi nem vagyunk az a pletykás zenekar, nem szaladgálunk hetente az újságokhoz. Tíz évig készült a könyv, de az
utolsó év volt a legaktívabb. Amikor arra kényszerültünk, hogy otthon legyünk,
volt rá időnk. De nem csak fotók és sztorik vannak benne, hanem rengeteg olyan
adat is, ami fontos. Például a Fonogram
díjazottakról, hogy ki volt a zsűri és kik
nyertek azokon a rapversenyeken, amiket
szerveztünk.
- Aki ismer bennünket, tudja, hogy szeretünk könnyedebben és humorosan hozzáállni a dolgokhoz - mondta Qka -, ez a
könyv is ilyennek tűnik. De ebből a rengeteg történetből egy tömény valami állt
össze, és még a legnagyob szájúak is,
akik azt mondták, hogy most van péntek,
köszi a könyvet, vasárnap már mondom,
hogy tetszett. Két-három hónapja várjuk
az ő visszajelzéseiket is.
- Mit ismerünk meg a könyvből? A zenéteket, a világotokat, benneteket?
- A világunkat leginkább - mondta Ricsipí -, a dalainkon keresztül nagyon sokat megtudhatnak rólunk az emberek.
Vannak, akik leragadtak a Takarítónőnél
meg az Ülünk a vonatonnál, de most készül a 17. lemezünk. Ebben a könyvben
nagyon sok olyan gondolat van, amit már
leírtunk a dalainkban, de most bontakozik
ki. Most áll össze, hogy ezt miért írtuk,
hogy miért gondolkodunk így bizonyos
dolgokról. Sok olyan gondolat van benne, hogy aki nem szereti a rapzenét vagy
minket, az is talál benne rengeteg olyan
életvezetési tanácsot, ha lehet így mondani, amivel talán egy kicsit boldogabban
tudja élni az életét.
- Szerintem mi ebben vagyunk erősek -

tette hozzá Qka Mc -, nem tudunk szép
szerelmes dalokat írni, viszont abban,
hogy miként vegyük észre az élet apró dolgait, amitől boldogok leszünk, ebben tök jók vagyunk. És ezt le is írtuk,
hogy más is lehessen ilyen boldog. Azok,
akik belelapoznak a könyvbe és szeretnének egy ilyen retro utazáson részt venni,
ők például megtalálják, hogyan lett a kazettából pendrive. De van egy örök formátum, ami évszázadok óta működik és
nem ment ki a divatból, ez a könyv. Ezért
is gondolkodtunk ebben, hogy legyen egy
ilyen időtálló gyűjtemény.
- Meg ugye még emlékszünk a sztorikra - mondta Ricsipí -, 70 éves korunkban
már nem biztos, hogy emlékszünk majd.
Törekedtünk rá, hogy minden betű, minden adat alá legyen támasztva. Ahogy telik az idő, úgy változik az emlékezet is.
Az ember azt mondja, hogy hát volt egy
Fonogram díjam, aztán eltelik húsz év, és
már azt mondjuk, hogy na, volt kettő. Mire nyolcvanéves lesz, akkor már tizenhat.
Nekünk három volt, de ezek ott is vannak
a könyvben.
- Minden változik, a lényeg nem. Ez egy
dalotok címe. Adta magát, hogy a könyvé is ez lesz?
- Sokáig gondolkodtunk a címen - mondta Qka MC -, mostanában divatos leegyszerűsíteni a dolgokat, nálunk is toplistás
volt az Animal Cannibals - a könyvcím,
lévén, hogy ez akkor nem lemez, hanem
könyv. De van ez a dalunk, a Minden változik és ez olyan szinten megmozgatta az
emberek érzelmeit, hogy emellett döntöttünk. Igaz ránk is, mert mi is változtunk a
harminc év alatt, de ugyanúgy ketten vagyunk, együtt zenélünk. Változott körülöttünk a világ, de megtaláljuk azt az utat,
amin azóta is járunk.
Fodor Petra

2021. szeptember 23.

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

A Tisza TV műsora
Szeptember 23., csütörtök
9:00 HétHatár: Késelés Tiszaújvárosban - Vízóra-leolvasás
- „ Focus on the road”rendőrségi akció az utakon - Előválasztás - Változik a bevásárló buszjárat - Festik a parkolókat
- Mamutcsontot találtak - 100-szoros véradót jutalmaztak Bragato Giada újra dobogón - Évadzáró horgászverseny
9:15 Hétről-Hétre: Autómentes nap - Őszi programok a városban - Minden változik, a lényeg nem: Animal Cannibals
könyvbemutató - Ellenanyag-vizsgálat a rendelőben - Harmadik oltás, kinek mikor - Retró vasak a szigeten
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 27., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros Phoenix KK - Dunaharaszti MTK bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről.
Utána: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Jászberény bajnoki
labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 29., szerda
18:00 HétHatár: Talált tárgyak - Zenére hangolva - Mesés
este - Gyalogolj, fuss! 18:15 Hétről-Hétre: A takarítás világnapja - Kultúrházak éjjel-nappal - Kutatók éjszakája - Indul a kosárszezon - Bajnoki foci
Szeptember 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítse
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése
Október 1., péntek
18:00 B4 Híradó

Múlt � 9.

2021. szeptember 23.

Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésének 30. évfordulóját.
Ha ugyan lesz módunk ünnepelni. Látványos
rendezvények biztos nem lesznek, de az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek,
a város polgárai, a magánszemélyek bizonyára
megtalálják a módját, hogy megemlékezzenek
a múltról, elődeinkről, az elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek között a régi idők tanúinak megszólaltatásával, 38 éves létezésének jóvoltából pedig az elmúlt évtizedekben megjelent írások, cikkek, fotók közül tallózva és közölve azokat újra. Emlékezik és emlékeztet.

Ötvenöt év emberközelből - Munkavállalókat az iparba
Bujdosó Jenő Tiszaszederkényben nőtt fel,
dolgozott a TVK-ban, a Városgazdálkodási
Vállalatnál, és mint munkaügyi osztályvezetőt, rengeteg tiszaújvárosi ismeri.
Azt tudják, hogy egy postagalamb simán hazarepül Londonból Tiszaszederkénybe? Amikor belépek Jenő bácsi otthonába, minden polc tele van
serlegekkel, amelyeket postagalambjaival nyert.
Aztán előkerülnek a féltve őrzött családi kincsek
is, többek között egy 1882-es keltezésű, eredeti
Honvéd Vég-elbocsátó levél, melyet dédnagyapja kapott Mattyasovszky őrnagytól, 12 év 9 hónap és 25 nap katonai szolgálat után. És mi még
panaszkodtunk a másfél éves katonaságra… Jenő
bácsit először gyerekkoráról kérdeztem.
- 1956-ban voltam 15 éves. A mostani 35-ös
utat akkor még csak műútnak hívtuk, a forradalom idején ott ment keresztül a szovjet hadsereg egy része. Tankokkal jöttek, és azok úgy
csörögtek, hogy be lehetett hallani a faluba, pedig két-három kilométer biztosan van a szederkényi bekötőút. Egy tank be is fordult Szederkénybe. Ahol most a Lorántffy Zsuzsanna szobor van, az egy üres tér volt, bejött oda, és kimentünk megnézni. Kiszállt belőle egy kiskatona, jött egy oroszul tudó szederkényi ember,
és fordított nekünk. Körbeálltuk, bámultuk,
mert nem is láttunk még ilyen nagy monstrumot. Ez novemberben volt, mert ahogy megkapták az oroszok a parancsot, bevonultak Magyarországra. Polgár felől jöttek, mentek Miskolcra. Ahogy hallottam elbeszélésekből, nem
csak Szederkénybe jött be tank, hanem Palkonyára is. De nem történt semmi különös, csak
behajtottak. A tolmács kérdezte, hogy honnan
jöttek, azok válaszoltak neki, beszélgettek, aztán elmentek a többiek után. Az ’56-os események vitték el a nagyapámat, mert az öreg meg
volt ijedve, hogy bejöttek az oroszok, és elvisznek mindent. Sajnos tragikus vége lett, 1956.
november 7-én temettük, annyira a hatása alá

„Volt olyan év, hogy több száz fővel
nőtt a TVK létszáma. A legjobb időszakban hat-hétezer dolgozója volt a
TVK-nak.”

Kincsek régmúlt időkből.

került ennek az egésznek. Akkoriban Miskolcon tanultam, ott az oroszok gyújtólövedékkel kilőtték az Avasi kilátót. Úgy lobogott az
a fából készült szerkezet, hogy bevilágította az
egész avasi városrészt. A Fő utcán, a nyomdánál pedig lőttek - meg voltam ijedve, szaladtam
haza, jöttek a gellert kapott golyók, lehasaltam
a földre, és akit elért azt elért.
- Milyen volt az élet a következő években?
- Három-négy évvel ezután történt a téeszesítés.
Itt Szederkényben is összehívták az embereket.
Féltek, és ezért ugye nagy részük belépett. Mi is
beléptünk végül, nálunk is voltak agitálók. Sokan nem akartak belépni, volt olyan, hogy egy
helyre kétszer-háromszor is elmentek. Abban az
időben nem hagyták ezt olyan egyszerűen, megjelentek havonta egyszer, és akkor a falusi nép
mondta egymásnak, hogy most itt járnak, meg
ott járnak. Hozzánk is jött egy ilyen bizottság,
pont otthon voltam. A szüleim és a nagyanyám
is ott volt, de nem féltek, mert nekünk nem volt
nagy területű földünk. Ami volt, azt közösen
művelgettük úgy, ahogy falun szokás - segítettünk egymásnak aratásnál, kapálásnál. A kulákokat be sem vették a téeszbe, tőlük elvették a
földet, és internálták őket, vagy börtönbe zárták.
- Működött ez a szövetkezeti ötlet? Volt termelés?
- Egy idő után rájöttek az emberek, hogy nem
lehet mit tenni ellene. A rendszer is kezdett beállni a helyére. A Kádár-korszak eleje nagyon
nehéz volt, de beindult a rendszer, elindították
az életet. Rájöttek az emberek, hogy dolgozni
kell, és dolgoztak. A saját földjüket is művelték, mert egy részét meghagyták nekik, utána
pedig mentek a közösbe dolgozni - kapálni, kaszálni. A gépeket, szekereket is be kellett vinni a közösbe, a lovakat is, a teheneket is. Azért,
hogy bevitték, közvetlenül nem kaptak semmit,
de utána volt olyan, hogy munkaegységet adtak érte. A téesznek voltak külön dolgozói is,
de idővel az ipar elszívta ezeket az embereket.
- A régi erőmű az ’50-es évek elején kezdett
épülni. Arra az időszakra emlékszik, amikor
jöttek a mérnökök, és elterjedt a faluban, hogy
itt erőmű fog épülni?
- Nem volt ez így bejelentve. Az erőműre nem
emlékszem, de a TVK-ra igen, mert a szederkényi kultúrházzal szemben laktak, akik tervezték az építkezést. Ez már az ’50-es évek vége felé volt. Sőt, nálunk is lakott egy budapesti mérnök. Ott voltak elszállásolva, nem volt
még szálló, hanem szobákat váltottak meg ne-

Jenő bácsi és a Honvéd Vég-elbocsátó levél 1882-ből.
kik. Amikor a TVK-n elindult az építkezés, a
mélyépítés, a 35-ös út melletti erdő TVK felé
eső részének a fásításában már én is részt vettem. A mélyépítők a kettes telep barakkjaiban
voltak elszállásolva, ma is megvan még egy része azoknak a barakkoknak. Abban az időben
volt ott vagy tíz-tizenkét barakk, egy kocsma,
egy ruhabolt, és étterem. A TVK mélyépítéséhez voltak komoly külső beruházók, akik rendelkeztek a mélyépítéshez és a magasépítéshez
szükséges eszközökkel, darukkal, emberekkel.
A beruházást a Nehézipari Minisztérium irányította, és ők telepítették ide az embereket.
- Hogy került a TVK-hoz?
- 1963 novemberében a szállítás és raktározás
területére vettek fel. Felépítettek két nagy beruházási raktárt, ez a Sajó-csatornáig beruházási terület volt. Az történt, hogy időközben a beruházási dolgokat átvette a TVK. Én oda kerültem szállítási csoportvezetőnek. Itt öt hónapot
dolgoztam, amikor szóltak, hogy menjek fel a
személyzeti osztályra. Felmentem, ott volt Pintér Mihály, Libál Elemér, és kérdezték, hogy
volna-e kedvem dolgozni a munkaügyön. Kértem egy nap gondolkodási időt, mert a raktárban
elég jól kerestem, váltóműszakba jártam. Végül is igent mondtam, és 1964. április 1-jével áthelyezték a TVK-n belül a munkaügyi osztályra. Akkor már volt ott hat vagy hét kolléganő.
A TVK ebédlője mellett volt az irodánk, a földszinten, ahol a büfé és a pénztár volt. Pintér Mihály volt a közvetlen főnököm, ő volt a munkaerő-gazdálkodás vezetője, Libál Elemér pedig a
személyzeti és munkaügyi osztályvezető.
- Csoportvezetőként milyen feladatok voltak a
munkaügyön?
- Munkakönyveket, és az ezekkel kapcsolatos
iratokat kellett tárolni, a felvételeket és a leszámolásokat lebonyolítani - ez egy komplex feladat volt. A nagy etilén- és az olefingyár építése után jöttek a polietilén gyárak, ezekhez munkaerő kellett. Akik a TVK-n belül jól dolgoztak
- a műtrágyagyárban, meg korábbi üzemekben
- azokat az embereket kiemelték, és kis csoportokban már az új gyár építése során áthelyezték.
Belőlük lettek az üzemvezetők, a művezetők, a
csoportvezetők. De a TVK-n belül nem volt elég
ember, hanem menni kellett, és munkásokat kellett toborozni. Ehhez megírtuk a kérést Huszár
Andor felé, mert ez csak úgy ment, hogy Huszár Andor ráírta, hogy engedélyezi, és ezután a
TVK biztosította a feltételeket, gépkocsit ahhoz,

hogy kijárjunk toborozni. Elindultunk, végigjártuk a tanácsházakat, és megbeszéltük, hogy mikor tudnak fogadni minket. A gyárfenntartáson
csináltak plakátokat, amiken hirdettük - Egyek,
Tiszacsege, Polgár, Folyás területén. Miután
meghirdettük, a faluból összejöttek az emberek
a művelődési házban, és beszéltünk a TVK-ról,
hogy milyen beruházások folynak, ezekhez keresünk szakképzetlen és szakképzett embereket.
Elmondtuk, hogy műszakos buszjáratot indítunk
minden faluból. Amikor a buszjáratok beindultak, utána már folyamatosan jelentkeztek, mert
tudtak közlekedni. Óriási ötlet volt ez a buszjárat indítás, akkor építették meg a TVK buszmegállót, meg a volán irodát. Az új felvételesek orvosi vizsgálat után biztonságtechnikai oktatáson
vettek részt, majd ebből vizsgáztak. Ezután az
üzemben a művezető vagy az üzemvezető oktatta őket az üzemről, és felkészítette őket a technológiai vizsgára. Volt olyan év, hogy több száz
fővel nőtt a TVK létszáma. A legjobb időszakban hat-hétezer dolgozója volt a TVK-nak. Elmondok egy sztorit, hogy milyen szigorúság
volt. A munkaügyön minden nap összesíteni kellett a gyáraktól és osztályoktól megkapott napi
létszámjelentéseket, így mindig lehetett tudni a
gyárban a dolgozók létszámát. A munkából távollévőket név szerint is fel kellett tüntetni, és
ezt az összesítést minden reggel fel kellett vinni a titkárságra.
- A buszjáratokról jutott eszembe, valamelyik
városrendezési tervben földalatti vasutat terveztek a városból a TVK-ig.
- Erről nem tudok, de volt egy olyan elképzelés is, hogy a TVK bekötőúton felüljárót csinálnak a vasút fölé, hogy ne kelljen végigvárni a
tehervonatokat, mert ott vontatták be a TVK-ra
jövő anyagokat. Százasával jöttek a vagonok,
és mindig ott kellett szobrozni a vasúti átjáró
előtt. Utána az is előjött, hogy aluljárót csinálnak, az utat leviszik a vasút alá, és a TVK előtt
pedig felhozzák, de ebből sem lett semmi, mert
végül áthelyezték az iparvágányokat.
- Miért jött el a TVK-tól?
- 1973. január 1-jével kerültem a Városgazdálkodási Vállalathoz. Ott akkor még nem volt
munkaügy, és jó feladatnak, kihívásnak találtam egy munkaügyi osztály megszervezését.
Nem bántam meg a munkahelyváltást, mert a
vállalat, és a város is felfutóban volt, és az itt
dolgozók jó csapatot alkottak.
Surányi P. Balázs

10. � Rendezvények

2021. szeptember 23.

Érdekel a média? Kíváncsi vagy, hogy készül el egy tévéadás, egy hetilap? Kipróbálnád magad riporterként, újságíróként? Mi adunk hozzá lehetőséget, a kezedbe pedig mikrofont.
Kreatív, sokoldalú, agilis, talpraesett fiúkat, lányokat keresünk szerkesztőségünkbe munkatársnak.
A végzettség is fontos, de annál jobban az affinitás.
Amit várunk: Téged! Légy tájékozott, nyitott, kommunikatív, kíváncsi,
ambiciózus.
Amit mi adunk: rugalmas, kötetlen munkaidő, változatos feladatok egy
lendületes, fiatalos csapatban!
Tégy egy próbát nálunk! Teszteld magad egy szerkesztőségben, igazi
stúdiókörülmények között.
Várjuk a jelentkezésedet, önéletrajzodat írásban a riporter@tiszatv.hu
e-mail címre október végéig. Érdeklődhetsz telefonon is hétköznapokon 9:00 és 15:00 között, a 49/341-844, vagy a 341-755-ös telefonszámon.
Berta Judit
főszerkesztő
Tisza Média Kft., Tiszaújváros

2021. szeptember 23.

Rendezvények � 11.

12. � Közlemények

2021. szeptember 23.

Étkezési térítési díjak szedése, ebédjegyosztás
2021. szeptember

SZEPTEMBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

23. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

27. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés
megrendelés

28. kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)

07.30 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

29. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Kazinczy-ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

30. csütörtök

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gimnázium

Minden étkező

7.30 - 14.00

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái
a 2021. szeptember 20. - október 20. közötti időszakban lesznek, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros,
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti
városrész) a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva,
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2021. szeptember 20-án reggel kezdődtek el,
a város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út)
kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően, az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2021. október 20-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Talált dolgok értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az őrizetében lévő, alább felsorolt talált dolgokat (továbbiakban: dolgok) ingó árverésen értékesíti. Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.

A megtekintés és árverés helyszíne: Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. telephelye:
Tiszaújváros, Tisza út 2/E., „C” jelű raktár
A megtekintés ideje: 2021. szeptember 29. szerda 9:00 órától 9:30 óráig
Az árverés ideje: 2021. szeptember 29. szerda 9:30 órától

Közlemény

Árverésre bocsátott talált dolgok
Sorszám

Megnevezés

Becsérték (Ft) Licitküszöb (Ft)

1.

citromsárga gyermekkerékpár

1 000

100

2.

fekete színű, KPC feliratú, férfi vázas mountain bike kerékpár

60 000

1 200

3.

fekete színű, férfi vázas mountain bike kerékpár

8 000

200

4.

szürke színű, női vázas YOUNG LINE felirattal ellátott kerékpár

4 000

100

5.

világoskék-lila színű férfi mountain bike kerékpár, TÁJFUN felirattal

4 000

100

6.

kék-sárga-piros színátmenetes, fekete foltos, női vázas mountain bike kerékpár

1 000

100

7.

szürke színű, FREESTYLE LOFTY felirattal ellátott, férfi vázas kerékpár

4 000

100

8.

kék színű mountain bike kerékpár, MISTRAL felirattal

2 000

100

9.

szürke színű, női vázas kerékpár, hátul kosárral

4 000

100

10.

rózsaszín színű, női vázas, Kaliken márkájú kerékpár

10 000

200

11.

rózsaszín gyermekroller

1 000

100

12.

TRIBAN feliratú férfi országúti kerékpár

60 000

1 200

13.

kékes színű GALAXY SPRAY feliratú gyermekkerékpár

1 000

100

14.

szürkés-zöld színű férfi vázas kerékpár

1 000

100

15.

bordó színű női kerékpár, HAUSER felirattal

3 000

100

16.

zöldre festett női kerékpár

1 000

100

17.

kék színű, férfi vázas kerékpár, első villa piros színű, hátsó sárga színű

1 000

100

18.

sötétkék női kerékpár schwinn csepel BIKE TÚRA felirattal

3 000

100

19.

szürkés-fekete színű, női vázas, kis méretű kerékpár

1 000

100

20.

világoskék metál színű, női vázas, HAUSER feliratú kerékpár, nyereg nélkül

2 000

100

21.

fekete színű, férfi vázas Galaxy Hauser feliratú kerékpár, nyereg nélkül

2 000

100

22.

női vázas, lila színű kerékpár, CITY BIKE SIMPLE felirattal

1 000

100

23.

piros verdás gyermekroller

1 000

100

24.

szürke-fekete Voyager Mountain Bike feliratú kerékpár, nyereg nélkül

1 000

100

25.a

piros-fekete kerékpárváz, kormánnyal, pedállal, lánccal

1 000

100

25.b

fekete-piros színű kerékpárváz, szürke színű első villával, lánccal, törött kormán�nyal

26.

női vázas narancssárga színű csomagtartós kerékpár

1 000

100

27.

női vázas, kék színű, sárga első villájú mountain bike típusú NAWAHO OLMPIA 3 000
feliratú kerékpár

100

28.

ezüst színű, férfi vázas kerékpár 1db fekete színű esernyővel

10 000

200

29.

kék színű SCHWINN CSEPEL feliratú, férfi vázas kerékpár

3 000

100

30.

kék színűre átfestett női kerékpár

1 000

100

31.

világoskék-sötétkék, női vázas, mountain bike kerékpár

1 000

100

32.

szürke-kék színű Conquest típusú kerékpár

1 000

100

33.

fém kültéri ajtó bal (méret: 96*205)

40 000

800

34.

Borofone BZ2 Joyroad DUAL port USB autós töltő

1 000

100

A dolgok használtak. A dolgokon előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett dolog elárverezését követően azonnal, a
helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni!
Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést tovább kell
folytatni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt
az árverésben.

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
útvonala és időbeosztása a lakossági igényeknek megfelelően
2021. szeptember 23-tól
VÁLTOZIK!
Az autóbuszok továbbra is kizárólag csütörtöki munkanapokon
közlekednek!
A járat próbajelleggel közlekedik
az alábbi új menetrend szerint:
Indul

Érkezik

Indul

A dolog tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett dolgot köteles haladéktalanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

Érkezik

9.05
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.25
9.26
9.28
9.30

Oda
Tisza-part városrész
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.
Tiszaszederkény, Művelődési ház
Tiszaszederkény, Bocskai út
Autóbusz-állomás
Művelődési központ, üzletsori megálló
Brassai középiskola, Rózsa út 7.
SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkényi
út 31.

9.32
9.35
9.38
9.40

Penny Market, Lévay út 62.
LIDL áruház, Lévay út
TESCO áruház, Örösi út
Autóbusz-állomás

11.04
11.05
11.09
11.12
11.14
11.16
11.18
11.19
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.38

Vissza
Autóbusz-állomás
TESCO áruház, Örösi út
LIDL áruház, Lévay út
Penny Market, Lévay út 62.
SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkény út 31.
Brassai középiskola, Rózsa út 7.
Művelődési központ, üzletsori megálló
Autóbusz-állomás
Tiszaszederkény, Bocskai út
Tiszaszederkény, művelődési ház
Tiszaszederkény, Kossuth út
Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.
Tisza-part városrész
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. szeptember 23.

Veszélyes hulladék
gyűjtése

Közlemények

Ülésezik az önkormányzat

� 13.

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2021. szeptember 30án, csütörtökön 10 órától ülést tart a
Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai:

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok átvétele 2021. október 4. és október 7. között lesz.
FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszélyes hulladékok nem adhatók le a begyűjtés során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
A fenti hulladékféleségeket a Tiszaújvárosi Hulladékudvarba
nyitvatartási időben továbbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 2021. október 4. és október 7. között, a részletes hirdetményben megjelölt időszakban,
amely a www.tiszaujvaros.hu honlapon tekinthető meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgató-helyettesi (magasabb vezető) megbízására
vonatkozó pályázat elbírálására
Nyílt ülés
1. Javaslat a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Javaslat az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-

A testület egyebek mellett módosítja a költségvetést.
tányság kapitányságvezetőjévé történő
kinevezés véleményezésére
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásra
6. Javaslat az egyházi fenntartók számára
köznevelési feladat ellátásához használatba adott ingó- és ingatlan vagyon ingyenes tulajdonba adására

7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2020. évben végzett
tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
Kérdések

Beépítetlen telek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a TiszaSzolg 2004
Kft. és Tiszaújváros Város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Perényi Péter úton lévő
beépítetlen telekingatlant:
Építési telek adatai
HRSZ

Terület
(m2)

Övezeti
besorolás

Alapár (Ft+Áfa)

Biztosíték összege (Ft)

1144/57

1.800

Vt/3

25.500.000
+Áfa
32.385.000

2.550.000

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról
induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A
licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft felett
200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,

- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek:
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és
Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gábor út
7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje:
2021. október 4-én 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg 2004
Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda),
elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. október 5-én 10:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft. irodaház 205. sz. tárgyalóban.
TiszaSzolg 2004 Kft.
és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig,
valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. §
(1) bekezdése alapján az önkormányzat természetbeni ellátásként - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi,
azaz 5 munkanapon (2021. október 25., 26., 27., 28., 29.). A
téli szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2021. december 22., 23., 27., 28., 29., 30., 31.). A tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon (2022. április 14., 19.) keresztül a
Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthon-

ban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az
étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte
akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más
törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más
törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2021. október 22., a téli szünetre vonatkozóan 2021. december 21., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2022. április 13.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot
nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

14. � Hirdetmények

2021. szeptember 23.

Árverési hirdetmény
önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítéséről

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában
lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső utcán található beépítetlen lakótelkeket:

S.sz.

hrsz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1493/6
1493/7
1493/8
1493/9
1493/10
1493/11
1493/12
1493/13
1493/14
1493/15
1493/16
1493/17
1493/18
1497/2
1497/19
1497/20
1497/4
1497/5
1497/6
1497/7
1497/8
1497/9
1497/10

Házszámozás
Kosztolányi
D. utca
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
47
49
49/A
51
53
55
57
59
61
63

Terület
(nm)

Nettó árverési alapár (Ft)

Bruttó árverési alapár
(Ft)

984
701
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
741
700
700
700
700
700
700
700
700
707

13.500.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.100.000 + Áfa
10.150.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.600.000 + Áfa
9.200.000 + Áfa

17.145.600
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
11.557.000
12.890.500
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
12.192.000
11.684.000

Árverési
biztosíték
(Ft)

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki
jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző:
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Kosztolányi út 40-64. szám) 2021. október 14-én 14:00-15:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2021. október 18-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2021. október 19-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2.000.000

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Iskolakezdési
támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók,
gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes
képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2021. augusztus 9-től 2021.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban személyesen, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyermekkönyvtáros állás
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot
hirdet gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 3 havi munkaidőkeretben, 2 műszakos munkarendben, határozott időre szóló
munkaszerződéssel 2023. december 31-ig, de legfeljebb a helyettesített ismételt munkába állásáig.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- gyermekkönyvtári szolgáltatások biztosítása (kölcsönzés, tájékoztatás),
- gyermekkönyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése,
megtartása,
- a gyermekkönyvtári állomány teljeskörű gondozása, gyűjtőkör és igény szerinti gyarapítása,
- részvétel egyéb gyűjteményszervezési feladatokban (revízió,
selejtezés),
- a gyermekkönyvtár honlapjának rendszeres tartalmi frissítése,
- a gyermekkönyvtárra vonatkozó munkaterv és beszámoló készítésében való aktív részvétel,
- a minőségbiztosítás alkalmazása a mindennapi munkában.
Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség (könyvtáros, informatikus könyvtáros,
iskolai könyvtáros, pedagógus, művelődésszervező, kommunikációs szakember),
- gyakorlott számítógépes ismeretek (MS Office, grafikai és
prezentációs szoftverek, adatbázisok),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
- pedagógiai érzék,
- jó kapcsolatteremtő és együttműködő készség,
- jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

- kreativitás,
- pontosság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gyermekkönyvtári vagy iskolai könyvtári munkában szerzett
tapasztalat,
- Aleph vagy Huntéka integrált rendszer ismerete,
- társalgási szintű angol nyelvismeret,
- rendezvényszervezésben szerzett jártasság.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 09. 27.
Az állás 2021. október 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-006 és a 70/3832653 telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail
címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „gyermekkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán
igazgató

2021. szeptember 23.

Bronzérmesek
Bragatoék

KAJAK-KENU. Az U23-as világbajnoki címek után egy felnőtt világbajnoki bronzérmet is begyűjtött a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányajó Egyesület kiválósága, Bragato Giada és a szegedi Nagy Bianka páros a Koppenhágában
rendezett viadalon.
Enyhén szólva nem rajtoltak jól a kenu kettesek 200 méteres fináléjában a lányok, ahová egyenes ágon jutottak be, de száz méter után már a középmezőnyben haladtak, majd egy nagyszerű
hajrával a spanyolok és a kubaiak mögött bronzérmet szereztek.
- Most még nem tudok örülni a bronzéremnek, mert sajnos nem
tudtunk tökéletes pályát menni. Jó a végsebességünk, de ezt
most a rossz kezdés után nagyon későn értük el. Holnap talán
már szebben csillog majd ez a bronz - fogalmazott Nagy Bianka
a kajak-kenu szövetség honlapján.

Diplomás lett
Molnár Zoli

UEFA kapusedző A diplomát szerzett Molnár Zoltán, a Termálfürdő FC Tiszaújváros elnökségi tagja, kapus- és másodedzője.
Az UEFA A diploma a legmagasabb végzettség, amit ebben a
kategóriában meg lehet szerezni, ennek birtokában a TOP ligák
csapatainak bármelyikénél lehet feladatot vállalni. Zoli azonban
Tiszaújvároshoz kötötte életét, és nem csak a felnőtt csapat kapus- és másodedzőjeként tevékenykedik, heti két-három alkalommal az utánpótlás csapatok kapusainak is tart egyéni képzést, részt vesz a GPS adatok kiértékelésében és az utánpótlás
tornák megszervezésében is. A kapusok szeretnek vele dolgozni, látványos fejlődésüknek köszönhetően folyamatosan sok jó
kapus nevelkedik, nevelkedett a kezei alatt.

Középpontban az utánpótlás
LABDARÚGÁS. A hétvégén az FC Tiszaújváros utánpótlás csapatai a Kazincbarcika és a Gyöngyös együttesei ellen léptek pályára. A felnőtt csapat szerdán, lapzártánk után Putnokon
szerepelt, így most a fiatalok álltak reflektorfényben. A mérleg: két győzelem
és egy-egy döntetlen, illetve vereség.
U19
Tiszaújváros - KBSC
3-1 (1-0)
Gól: Barna Á., Illés D., Gulyás K.
Puskás Tibor: A mai mérkőzés után csak
a győzelemnek örülhetünk, a játékunkba
rengeteg hiba csúszott, lassúak, körülményesek voltunk, és ráadásul a futómen�nyiségünk is elég kevés volt. A heti edzésmunka hűen tükrözte a mérkőzés képét.
Jók: Káposzta B., Szmicsek L., Illés D.,
Erős T.
U16
Tiszaújváros - KBSC
2-2 (1-1)
Gól: Orosz D., Molnár D.
Hágen Zsolt: A találkozó 25. percéig úgy
tűnt, hogy gólarányt javíthatunk, nem is
gondoltuk volna, hogy nem szerezzük
meg a 3 bajnoki pontot. Sajnos a félidő
végére visszaestünk, s mivel nem zártuk

le a lehetőségeinkből adódóan a mérkőzést további gólokkal, hagytuk a vendégeket magukhoz térni, így kialakulhatott
egy küzdelmes mérkőzés. A második félidőben ismét kezdeményezőbben léptünk fel, újra megszereztük a vezetést, ám
egy fegyelmezetlenségből adódó kiállítás
miatt emberhátrányba kerültünk, amit a
vendégek ki tudtak használni egy szerencsés góllal. Nem vagyunk elégedettek az
egy ponttal, bántotta a játékosaimat az elszalasztott lehetőség, ám ez is a tanulási folyamat része, megbeszéljük a történéseket, így remélhetőleg legközelebb nem
kerülünk hasonló helyzetbe.
Jók: Molnár D., Jávorszki R., Novák M.
U14
KBSC - Tiszaújváros
7-6 (4-4)
Gól: Vámosi Zs. 3, Pózman D., Katlan A.,
Tóth R.
Czerva Zoltán: A mérkőzésen végig kiegyenlített küzdelem folyt, a kapuk felváltva forogtak veszélyben. Sajnos több
esetben is a kapunk előtt figyelmetlenek
voltunk, és többször hibáztunk is. A hátsó
zónában előfordultak rossz passzok, valamint néhány esetben a tizenhatos környékén az ellenfél lövéseit nem blokkoltuk megfelelő hatékonysággal, ezekből az
ellenfél több gólt is szerzett.

Sport � 15.

Bár hat gólt szereztünk, ami jónak mondható, de a védőzónában sokszor hibáztunk, az így adódó lehetőségeket ellenfelünk jól kihasználta. A pontszerzés lehetősége benne volt a mérkőzésben, sőt vezettünk is, de mivel hátul sok hibát vétettünk, és az akaratunk sem volt ma megfelelő, ezért értékes pontokat veszítettünk.
Jók: Lakatos S., Vámosi Zs.
U13
Gyöngyös - Tiszaújváros
2-3 (1-3)
Gól: Harsányi L., Czokó N., Emődi M.
Császár Zoltán: A korai kelés és a hos�szú út után kissé fáradtnak tűnt a csapat a
bemelegítés során. Tartottam attól, hogy
ismét álmosan kezdünk, azonban rám cáfoltak a fiúk. Nagy lelkesedéssel, ötletesen kezdték a mérkőzést, ennek eredménye a korai gólunk. Ez feldobta a csapatot és továbbra is jól játszottunk. A harmadik negyed kivételével végig magabiztosan játszottunk, kézben tartottuk a mérkőzést. Az eredmény nem tükrözi a fölényünket, azonban ma is ziccerek sokaságát hagytuk ki. Összességében jó teljesítményt nyújtottak a srácok. Betegeink
remélem, hogy a jövő héten már tudnak
csatlakozni a csapathoz.
Jók: Harsányi L. (a mezőny legjobbja),
Bukhárd B., Kiss M., Bajtai P.

Disznókő nyolcadszor
ATLÉTIKA. A 8. Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű terepfutó-viadalt október 10-én, vasárnap rendezik a világörökség részét képező borvidéken.
Nevezni október 3-ig lehet, helyszíni
nevezés nincs.
Az amatőrök és profik által is kedvelt viadal rendezője a miskolci Marathon Club,
társrendezője a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány.
A minden korosztály számára mozgási lehetőséget kínáló verseny központja Tokaj-Hegyalján, a Mezőzombor szomszédságában található Disznókő Szőlőbirtok
és Pincészet, mely nyolc éve remek házigazdája az eseménynek, illetve kiváló
partnere a rendezőknek.
A verseny a Disznókő és a szomszédos
birtok dűlőin, erdei utakon át vezető, 150,
illetve 300 méter szintemelkedésű körpályákon (5,2 km és 10 km) zajlik majd. Az
5,2, a 10 és a 20 km-es egyéni versenyszámok mellett idén is lesz félmaratoni
váltó (4×5,2 km).
Mivel a tavalyi verseny a pandémia miatt elmaradt, az akkor beküldött nevezések természetesen ebben az évben automatikusan érvényesek. A versenyt,
melyre már leadta nevezését a hosszútávfutó legenda, Bogár János, ezúttal is

Dűlőkön, erdei utakon futnak a célig.
szlovák sportolók avatják nemzetközivé.
A versenyre a természeti környezet védelme miatt csak 400 futó indulását (beleértve a váltók tagjait is) tudják elfogadni a rendezők, ezért érdemes folyamatosan figyelni a nevezettek listáját. a www.
maratonclubmiskolc.hu honlapon, melyen a részletes versenykiírás is megtalálható. Lényeges, hogy egy sportoló csak
egy versenyszámban nevezhet. Nevezni

október 3-án éjfélig lehet. Helyszíni nevezés nincs.
A névre szóló rajtszám átvételekor a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet jóvoltából a
18 év feletti nevezők egy üveg finom bort
kapnak ajándékba. Minden célba érkező
egyedi befutóérmet kap. A célban a Sárga
Borház Étterem támogatásának köszönhetően egy tányér meleg étel vár mindenkit.
SZIS

A Sportcentrum eseményei

Első hely és kupa

SÚLYEMELÉS. Biharnagybajomban rendezték meg a XIV.
Juhász Sándor emlékversenyt, ahol minősített versenyzők
mérték össze erejüket. Több válogatott is részt vett a versenyen. A tiszaújvárosi Réti Márton a 89 kg-os súlycsoportban 238 kg-os összteljesítménnyel 1. helyezést ért el, mel�lyel megszerezte a legeredményesebb juniornak járó kupát is.
Marci következő versenye októberben a junior országos bajnokságon lesz.

Szeptember 24. (péntek)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Dunaharaszti MTK U20 csapatok bajnoki mérkőzése				
				Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Dunaharaszti MTK felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése					
				Játékcsarnok
Labdarúgás
16.00 FCT - Jászberény U 14 csapatok bajnoki mérkőzése
				Füves pálya
Szeptember 25. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FCT - FC Hatvan U 13 csapatok bajnoki mérkőzése
				Füves pálya
16.00 FCT - Alsózsolca női csapatok bajnoki mérkőzése
				
Műfüves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC- Szerencs II. bajnoki mérkőzés			
				Asztalitenisz-csarnok

Kézilabda
18.00 TSC - MVSC női csapatok bajnoki mérkőzése		
				Játékcsarnok
Szeptember 26. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00 TFCT - Jászberényi FC bajnoki mérkőzés		
				Centerpálya
Szeptember 27. (hétfő)
Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U 11 csapatok részére			
				Füves pálya

16. � Kultúra

Mai napig szerelem

2021. szeptember 23.

Az Énekszó Baráti Kör múlt héten vasárnap
- idén már nyolcadik alkalommal - rendezte meg a Magyar Dal Napját. Városunk legrégebbi, idén 46 éves kórusának új elnökével, Demjén Barnabásné Jutka nénivel, és
elnök-helyettesével, Hajas Károlyné Icussal
beszélgettünk egy ekkora esemény szervezésének kihívásairól, zeneszeretetről, és utánpótlásról.
- Hogyan fogadta a felkérést az énekkar elnöki posztjára?
Demjén Barnabásné: Egyedül nem mertem elvállalni, megegyeztünk Icussal, hogy ketten
csináljuk. Mindent megbeszélünk, mindketten tudunk mindenről, és amit összehozunk,
azt együtt hozzuk össze. Van még két segítőtársunk, Vámos Dénesné, és Lengyelné Tóth
Gabriella, akik szintén nagyon nagy részt vállalnak a feladatokból, és nagyon sok szervezési munkát átvesznek tőlünk. Néha úgy érzem,
hogy túl sokat vállalok, de akkor, amikor valami nagyon jól sikerül, mint most a Magyar
Dal Napja, amikor mindenki gratulált, hogy
nagyon jó volt a szervezés, nagyon jól érezték
magukat, és nagyon megköszönték, akkor azt
mondom, hogy érdemes csinálni. Összességében úgy gondolom, a nyolc Magyar Dal Napja
közül talán most éreztem igazán azt, hogy minden a helyén volt.
- Nagyon sok munka lehet ennyi fellépővel műsort szervezni.
Demjén Barnabásné: Még ha csak a fellépők! Amikor azzal szembesültem, hogy egy
ilyen rendezvényt be kell jelenteni a rendőrségre, be kell jelenteni a polgárvédelemnek,
be kell jelenteni a közterület-felügyeletnek, a
jegyzőtől engedélyt kell kérni, és amikor már
úgy gondoltam, hogy mindenen túl vagyok, és
már megkaptam a szerződést, megkaptam az
áramszekrény kulcsát, akkor derült ki, hogy
még a katasztrófavédelemtől is kell engedély.
Na, akkor azt mondtam, most már sikítok. A
műsorvezetéssel pedig Icát bedobtam a mélyvízbe. Három évig én vezettem, most átadtam
neki.
Hajas Károlyné: Még az utolsó pillanatban is
egyeztettünk a fellépőkkel, hogy ki mit változtatott a műsorán, ki nem jött el, vagy kik
jöttek többen. Még nem csináltam ilyet, és
nagyon izgultam. Ahogy Jutka is mondja, ez
közös munka, ezt nem lehet másképp csinálni, ez így a jó, hogy megbeszélünk mindent.
Mindenki a saját szabadidejét áldozza fel arra, hogy odajöjjön, és tagja legyen ennek a közösségnek, ezért azt gondolom, megérdemlik,

Kellene a férfihang a kórusba.

A Borsodi Vegyész 1975. november 20-i cikke ad először tudósítást az Énekszó Baráti Körről, még Munkáskórus néven.

ményezte, azért, hogy magyar szerzők magyar
nyelvű műveit énekeljék. Itt ő minden stílusra
gondolt, tehát nem csak kórusművekre, hanem
könnyűzenére is. A ’60-as években hallgattak
könnyűzenét, például Beatlest?
Demjén Barnabásné: Mindegyik Beatles dalt
énekeltük, de mivel nem tudtunk angolul, megtanultuk fonetikusan kiejteni. Nekem a Beatles
volt a kedvencem, a filmjeiktől kezdve minden,
nagyon szerettem őket.
Hajas Károlyné: Ők a mi korosztályunk, akkor
voltunk általános iskolások, középiskolások,
amikor nagyok voltak. Akkor jött be Magyarországra ez a zene, illetve a magyarok is akkor
kezdtek, az Omega, vagy Zoránék.
Demjén Barnabásné: Azért az Illést se felejtsük el.
Hajas Károlyné: Nem bizony, egyik első élményem Pesten, 15 évesen Illés koncerten
voltam a nővérem kíséretében. Csoda, hogy
elengedtek egyáltalán a szülők, mert ugye akkor még nagy volt a szigorúság, 15-16 év körüli gyerekeknek ilyen helyre még nem nagyon lehetett menni. Nagyon jó volt, hogy láttam őket. Élveztük ezt a zenét, most is szeretem.
Demjén Barnabásné: Most rágtam át magam
Presser könyvén. Ebből derült ki számomra, hogy azért, mert mi nem pestiek voltunk,
rengeteg dologból kimaradtunk. Mint például amikor a Nyugati pályaudvarra begördült
a gőzmozdony, és ott volt az LGT koncert,
meg a Tabánban a különböző zenekarok koncertjei, a Budai Ifjúsági Park, mi ezekből kimaradtunk. De hát ugye nekünk Koncz Zsuzsa, az Illés, Szörényi, Bródy a mai napig
szerelem.

Balról jobbra: Lengyelné Tóth Gabriella, Hajas Károlyné, Demjén Barnabásné és Vámos Dénesné.

Cseh Katalin karnagy.

hogy mindent együtt beszéljünk meg, és közös döntéseket hozzunk.
- Minden előadónak van egy-két olyan koncertje, ami valami jó élmény miatt megmarad,
vagy kiemelkedik a többi közül. Önöknek melyik előadásuk a legemlékezetesebb?
Demjén Barnabásné: Nekem a legelső fellépésem volt a legnagyobb élmény. A Derkovits
nagytermében álltunk a színpadon, és valaki,
aki már 15 éve kórustag volt, odasúgta nekem,
hogy „Ez a dal hogy kezdődik?” Én pedig vis�sza, hogy „Tőlem kérdezed?” Pontosan olyan
volt, mint amikor vizsgák idején az ember kihúzza a tételt, és azt mondja, fogalmam sincs,
miről szól. Az sem jutott eszembe, hogy fiú vagyok-e vagy lány, aztán elkezdtünk énekelni,
és onnantól kezdve a helyén volt minden.
Hajas Károlyné: A Kék Duna keringőt énekeltük egyik januári évnyitó koncertünkön a Derkovitsban. Szó szerint alig tudtam énekelni,
mert a szemembe szaladtak a könnyek, ahogy
állva tapsolt a közönség. Nagyon szerettük
énekelni ezt a darabot, és nekem ez egy nagyon
nagy élmény volt.
- A Magyar Dal Napját Presser Gábor kezde-

„Szó szerint alig tudtam énekelni,
mert a szemembe szaladtak a kön�nyek, ahogy állva tapsolt a közönség.”
Hajas Károlyné

- Van utánpótlás a kórusban? Jönnek a fiatalok énekelni?
Hajas Károlyné: Érdekes, ha azt mondjuk,
hogy kórusmuzsika, akkor egy kicsit idegenkednek az emberek, mert nem nagyon ismerik
ezt a műfajt. De valójában annyira sokrétű dolog az, amit tanulunk, énekelünk. A kórusműveken kívül egyházi énekeket, népdalokon keresztül egészen a populáris dolgokig mindent.
Most legutóbb Zoránt énekeltünk. A karnagyunk, Cseh Katalin annyira jól állítja össze a
műsort, van benne minden stílusból egy blokk.
Csak egy kis bátorság kellene hozzá, hogy eljöjjenek hozzánk, ismerjenek meg minket, és
akkor lenne utánpótlás.
Demjén Barnabásné: Nagyon kellene a férfihang a kórusba.
- Hogy lehet csatlakozni a kórushoz?
Hajas Károlyné: Minden szerdán 15:00 órától
a nyugdíjas egyesület nagytermében vagyunk.
Bárki bejöhet, meghallgathat minket. Nincs különösebb feltétele a tagságnak, nem kell profinak lenni, csak szeressen énekelni.
Surányi P. Balázs

