
Sikeres 
előválasztás

/3. oldal

Zenére
hangolva

/7. oldal 

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. Októ-
ber 6-án ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármes-
terrel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélge-
tünk, de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdése-
ket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre, 
vagy a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszám vár-
juk október 4-én, hétfőn 12 óráig. 

A 35-ös és az Örösi út mellett is önkén-
tesek szedték a szemetet múlt pénte-
ken. A takarítási világnapon mintegy 
négy köbméter hulladékot gyűjtöttek 
össze. 

Középiskolások, önkormányzati képvi-
selők, intézmények munkaközösségei és 
a Tesco áruház dolgozói is csatlakoztak 
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár felhívásához. A Zöld hónap nem 
csak arról szólt, hogy megismerjük kör-
nyezetünk értékeit, hogy megtanuljuk, ho-
gyan tudunk kevesebb műanyagot hasz-
nálni, hogy elvigyünk rossz mobiljainkat 
a gyűjtőpontra. Hanem arról is, hogy amit 
más eldobott, összeszedjük. Így tett az a 
mintegy ötven önkéntes, aki péntek dél-
után a Tesco áruház parkolójában gyüle-
kezett. 
- Már augusztusban eldöntöttük, hogy le-

gyen egy ilyen rendezvény - mondta Má-
tyás Zoltán, a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója. - Szeret-
nénk, ha minél tisztább és élhetőbb lenne 
a környezetünk, ezért szerveztük a hulla-
dékgyűjtést. Nagyon örülök annak, hogy 
sok középiskolás jelentkezett a program-
ra, de jöttek a különböző intézményekből 
és önkormányzati képviselők is érkez-
tek, valamint itt vannak a Tesco áruház-
tól is, akik nem csak frissítővel támogat-
ják a rendezvényt, hanem ők is szedik a 
szemetet. 
Pap Zsolt alpolgármester képviselőtár-
saival a 35-ös főút mentén gyűjtötte a sze-
metet. 
- Nagyon örülök ennek a kezdeményezés-
nek, látjuk, hogy nagyon sok hulladék ke-
rül az út szélére, sok itt a szemét - mond-
ta az alpolgármester. - Külön öröm, hogy 
nagyon sok fiatal van itt, én úgy gondo-

lom, hogy a fiatalok egyre céltudatosab-
ban élnek és gyűjtik a hulladékot. Ők már 
egy teljesen más világban nőnek fel, és 
vigyáznak a környezetükre. 
A város egyik legszennyezettebb része az 
Örösi út menti erdősáv, a kutyafuttatótól 
egész a LIDL áruházig mindig sok itt a 
szemét.
- Még egy plüssmackót is találtam - 
mondta Pós Levente -, de vannak itt üdí-
tőitalos dobozok is. Nem sok szemetet 
szedtünk eddig össze, de a kevés is sok. 
- Találtunk csempedarabot, sörösdobozo-
kat, paprikaspray-t, és minden mást is - 
mondta Elek Petra. - Őszintén szólva én 
erre számítottam, de akkor is csalódás, 
hogy mennyire szemetelnek az emberek. 
Péntek délután mintegy 50 önkéntes négy 
köbméter szemetet gyűjtött össze, amit a 
Városgazda Kft. munkatársai szállítottak 
el. 

Önkéntesek szedték a szemetet

Katasztrófavédelmi gyakorlat
2021. október 1-jén Tiszaújváros Külső Védelmi Terv gya-
korlatot tart a Katasztrófavédelem irányításával. A gyakorlat 
célja az összehangolt védekezéshez szükséges intézkedések, 
módszerek, erők és eszközök működőképességének ellenőr-
zése, melyek egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset 
esetén a lakosság védelmét biztosítják. Ilyen esetben fontos 
feladat a lakosság időbeni, médián keresztüli tájékoztatása.

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Kutyatetem zsákban 

Két héttel ezelőtt Tiszaújvárosban, a Tisza úton egy fekete 
zsákban egy kutya tetemét találták meg az ott lakók. 

A zsák napokig a ház oldalában volt, mindenkinek feltűnt, de 
azt gondolták a lakók, hogy valamelyik lakásfelújításból ma-
radt meg építési törmelék, és majd elviszi, akihez tartozik. A ház 
egyik lakója megelégelte és kinyitotta, akkor derült ki, hogy egy 
elpusztult kutya van benne. A lakók felismerték az állatot, az eb 
tulajdonosa ott lakott az említett társasházban. 
- Nem tudjuk, hogy a zsák hogyan került a ház oldalába - mond-
ta Tóth Miklósné, aki abban a házban lakik, ahol a kutya gazdá-
ja. - Azt már láttuk korábban, hogy nagyon le volt soványodva 
a kutya. Amíg a tulajdonos anyukája élt, addig jó bőrben volt, 
mindig etette. Sajnos két éve meghalt, azóta a kutya egyre rosz-
szabb állapotba került. Amikor utoljára láttam csont és bőr volt 
szegény.
A ház lakói közül többen elmondták, hogy a kutya tulajdonosa 
nagyon szerette a kutyáját, de nehéz körülmények között él és 
bizony gondot jelent a mindennapi megélhetés. Az egyik szom-
széd azt is elmondta, hogy ott volt, amikor az egyik lakó kinyi-
totta a zsákot és belenézett. A TV2 Tények című műsorában el-
hangzottakkal ellentétben azonban nem volt feldarabolva a ku-
tya.     
- Lakossági bejelentés érkezett a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ságra - tudtuk meg Takács Károlytól, a kapitányság bűnügyi 
osztályvezetőjétől. - A kutya tetemét azonban a rendőri intéz-
kedés előtt elszállították, így nem tudtuk megvizsgálni. Állat-
kínzás gyanúja miatt folytatunk nyomozást ismeretlen tettes el-
len. Amennyiben bebizonyosodik, hogy állatkínzás történt, ab-
ban az esetben akár két év szabadságvesztéssel is büntethető az 
elkövető.  
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Az egyik erkély alatt találták meg a kutya tetemét.

Képviselők is csatlakoztak az akcióhoz.

A Derkovits Művelődési Központ hat éve csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz. Cikkünk a 6. oldalon.

Négy köbméter szemetet gyűjtöttek az önkéntesek. 

Kifordítottuk a Derkót
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.  
Október 3-án, vasárnap Sajószögeden 9.30-tól templombú-
csú Szent Mihály tiszteletére. A szentmisét Futó Béla piaris-
ta atya mutatja be. A tiszaújvárosi templom Magyarok Nagy-
asszonya búcsúja október 10-én, vasárnap 11.00-kor lesz. A 
szentmisét Buda Péter az Egri Érseki Szeminárium rektora 
mutatja be. Október 9-én, szombaton 17.00-től „József, az 
igaz ember” címmel előadás, 17.30-tól gyónási lehetőség, 
18.00-kor előesti szentmise, illetve fáklyás körmenet. Tiszte-
lettel és szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak Szentmisék.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitva tartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30
Görögkatolikus
Csütörtökön 9.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Pénteken 
az Istenszülő Szűz Mária oltalmát ünnepeljük. 9.00 reggeli 
istentisztelet, 17.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecser-
nye és utrenye együtt. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 
17.30 paraklisz. Kedden 7.50 Szent Liturgia. Szerdán 17.30 
paraklisz.
„Mert az Úr ismeri az igazak útját, de az istentelenek útja el-
vész.” (Zsolt 1, 6).
Református
Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• 2021. október 3-án, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. október 3-án, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentisztelet vasárnap délutántól, felvételről meghallgat-
ható gyülekezetünk facebook oldalán.
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Kopjafa-koszorúzás
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete nevében tájékoz-
tatom a város nyugdíjasait, hogy az Idősek hete alkalmából 
kopjafa-koszorúzást tartunk, amelyre tisztelettel meghívjuk.
A koszorúzás ideje: 2021. október 1. 14.00 óra. Helye: Tisza-
újvárosi Nyugdíjas Park.

Tisztelettel: Varjas Lászlóné elnök

Lagzi helyett parti
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek hetében  
minden évben aranylakodalmat ünnepel az igények alapján. 
Idén jelentkező hiányában az Aranylakodalom helyett va-
csorával egybekötött „Retro partit” rendezünk október 8-án 
(pénteken) 17 órától a Központi Étteremben, amelyre tiszte-
lettel meghívjuk nyugdíjas társainkat.
Jelentkezni lehet az egyesület irodájában október 4-ig.
Oltási igazolvány szükséges!
Az egyesület elnöksége nevében: Varjas Lászlóné elnök 

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
október 3-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952), majd október 4-től (hétfőtől) a Remény 
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Elmeélesítés 
és tánc

A szeptember az Alzheimer világhónapja, szeptember 21-e 
pedig az Alzheimer világnap. Az idén a világnap alkalmából 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében a ,,Nefelejts” Klub 
tagjai együtt ünnepeltek.
 A klub 2019-ben kezdte meg működését. Fő célja a minősé-
gi időskor elősegítése a városban élő lakosság körében, illet-
ve az esetlegesen kialakuló demencia késleltetése. A találko-
zó alkalmával egy egész délutános foglalkozásra nyílt lehetőség. Célja a figyelemfelhívás volt, hogy jobban megismerhessük és 
megérthessük a betegség lefolyását, valamint a megelőzés módjait. Idén az elme élesítése és a tánc gyógyító ereje volt a közép-
pontban. Különböző szórejtvények, változatos memóriafejlesztő feladatokat oldottak meg a résztvevők. Ezt követően Kopcsó 
Józsefné, Csöpike vezetésével flashmobot adtak elő a résztvevők. Zárásként egy csésze finom tea és szendvics mellett beszéltük 
meg a délután eseményeit.

Károlyi Krisztina csoportvezető
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Aranybocskor, ezüstpántlika 
Megmérettették magukat a tiszaújvárosi néptánccsoportok. A hétvégén rendezték meg az IX. Abigél Országos Minősítő Feszti-
vált Miskolcon, ahol a Kisbocskor Montázs Moldvából című produkciója arany minősítést, a Pántlika Néptáncegyüttes pedig az 
Az én lábam kijárja, csak a padló kiállja című koreográfiája ezüst minősítést kapott. 
- Nem lehetünk elégedetlenek - nyilatkozta lapunknak Losonczi Benjámin Róbert, a két csoport művészeti vezetője. - A kicsik-
nél (a Kisbocskor - a szerk.) erre az eredményre számítottam. A korosztályukban jól teljesítettek, megérdemelték az arany minő-
sítést. A nagyoknál (a Pántlika - a szerk.) nem volt ennyire egyértelmű az eredmény. A verseny előtt azt gondoltam, hogy valahol 
az ezüst és az arany között pengeélen táncol a csapat. A szakmai zsűri azt a döntést hozta, hogy ezüst minősítést kapnak. Azt a kö-
vetkeztetést vontam le, hogy mindkét csoportnál jó az irány, amerre haladunk. Keményebben kell dolgoznunk, erőteljesebb pró-
bákat kell tartanunk. A zsűritől is azt a tanácsot kaptuk, hogy gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Ezt mi meg is fogadjuk, és ter-
veim szerint évente egy alkalommal mindenképpen szeretném versenyeztetni a csapatokat, hiszen ez egy jó visszajelzés nekünk. 

ema

Király
Ezzel a rejtvénnyel véget ér szeptembe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket október 

4-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre. 
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... a Kisbocskor arany minősítést kapott. A Pántlika ezüst...

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy 
Tálas Tibor 

búcsúztatója 2021. október 8-án, pénteken
14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben. 

Búcsúzik a család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Virág lászló

temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család



Kedden befejeződött az ellenzéki előválasz-
tás első fordulója. Lapzártánkkor még nem 
volt eredmény, de az biztos, hogy válasz-
tókerületünkben a tiszaújvárosi Jézsó Gá-
bor lesz az összellenzéki országgyűlési kép-
viselőjelölt 2022-ben, hiszen nem volt kihí-
vója. A miniszterelnök-jelöltek versenyfu-
tása - amennyiben egyikük sem szerzi meg 
a szavazatok több, mint 50%-át - a legfris-
sebb hírek szerint október 9-e és 16-a kö-
zött folytatódik. Ebbe, a második forduló-
ban a három legtöbb voksot kapó aspiráns 
indulhat. 

Mint ismeretes, a DK, a Jobbik, az LMP, a Mo-
mentum, az MSZP és a Párbeszéd úgy döntött, 
hogy közösen indulnak a 2022-es országgyű-
lési választáson. A közös ellenzéki miniszter-
elnök-jelöltet és az egyéni képviselőjelölteket 
pedig előválasztáson választják meg.
A voksolás szeptember 18-án indult, aztán az 
informatikai rendszert ért támadás miatt le is 
állt, de 20-án folytatódott, és a határidőt 28-áig 
meghosszabbították.
Ahogy országosan, úgy Tiszaújvárosban is 
nagy volt az érdeklődés a szavazósátraknál. A 
legtöbben szeptember 23-án délután a Beth-

len Gábor úti dohánybolt előtti szavazósátornál 
gyűltek össze, néhány óra alatt több mint 400-
an voksoltak.
Dr. Szentirmai Károly kötelességének érezte, 
hogy részt vegyen az előválasztáson.
- Úgy gondolom, legalább ennyit nekünk is 
meg kell tenni azért, hogy valami változás 
legyen már ebben az országban - mondta. 
- Tulajdonképpen ez egy számháború lesz, 
abban az értelemben, hogy összesen meny-
nyien fognak az előválasztáson részt ven-
ni. Ha jelentős a szám, akkor az Isten tud-
ja, hogy mi lesz a vége. Egyébként remé-
lem, hogy tudom mi lesz a vége - tette hoz-
zá mosolyogva.
Az országos adatokról megjelenő híradások 
szerda reggel 633 ezer szavazóról szóltak.
Sok fiatal is „megmozdult”. Gyivák Bálint kö-
zépiskolás is, aki 2022-ben szavazhat először.
- Nagyon fontos, hogy minél többen itt le-
gyünk, mert a jövőnkről van szó, és ez a lépés 
nagyban meghatározza, hogy a jövő évi válasz-
tásokon ki fog ott állni, kire fogunk szavazni, 
és én úgy gondolom, hogy kötelességünk, hogy 
erről döntsünk - mondta. 
Pócsi Kristóf már 2018-ban is az urna elé járul-
hatott, és most is készül rá. Ő két barátjával állt 
be a hosszú sorba.

- Azért gondoltam, hogy itt a helyem, mert már 
tényleg olyan dolgok történnek ebben az or-
szágban, amik már engem is érintenek - nyilat-
kozta. - Zavar, hogy nem tudunk haladni egy-
ről a kettőre, egyszerűen ellopják az életün-
ket, milliárdokat sikkasztanak, lopnak, s egy-

szerűen nincs kiút, nincs belőle kilábalás. Most 
itt van a lehetőség, s azért jöttünk el szavazni, 
hogy eldöntsük végre, hogy ki legyen az ellen-
zék miniszterelnök-jelöltje, aki méltó ellenfele 
lenne Orbán Viktornak.

f.l.

Több mint 700 ezren megkapták már a har-
madik oltást is. Ahogy nőnek a járványszá-
mok, úgy egyre többen regisztrálnak az on-
line felületen és kérik a harmadik vakcinát. 
Sok a kérdés mindenkiben, hogy kinek van 
rá szüksége, kell- e egyáltalán, hol és milyen 
oltóanyagot kap az első kettő után? Ezeket 
a kérdéseket is feltettük a tiszaújvárosi ren-
delőintézet háziorvosának, dr. Szurdoki Vi-
rágnak. 

- Doktornő, ön csináltatott már koronavírus el-
lenanyagszint-vizsgálatot?
- Igen a múlt héten. Én kétszer vagyok oltva 
Pfizerrel, még januárban, februárban kaptam, 
és szerettem volna megtudni, hogy mennyi az 
ellenanyagszintem jelenleg. A vizsgálatot azért 
végeztettem, mert azt a döntést kell most meg-
hoznom, mint mindenkinek, hogy oltassam 
már magam a harmadik COVID oltással, vagy 
várhatok még vele. Szeretném, hogy biztosan 
kitartson a védettségem a Covid jelenlegi hul-
lámának várható végéig, 2022 májusáig. Az én 
eredményem közepes értéket adott, így még 
várhatok a harmadik oltással, de látunk olya-
nokat is, akik más oltással voltak oltva és na-
gyon alacsony ellenanyagértékük volt. Ugyan-
akkor velem hasonló oltottságúak, akik átestek 
a betegségen is, nagyon magas ellenanyag szin-
tet kaptak. 
- Kilenc hónap után közepes védettség, az jól 
hangzik. Egyénfüggő, és vakcinafüggő, hogy 
kinek mekkora az érték?
- Igen, ez egyénfüggő és vakcinafüggő is. Azt 
is tudni kell, hogy az ellenanyag - az anti-
test - egy, a szervezet B lymphocytái által ter-
melt fehérje, az immunglobulin. Az, hogy en-
nek mennyisége milyen mértékű időbeli csök-
kenést mutat a szervezetben, csak ismételt, 3-4 
havonta elvégzett vizsgálattal lehet megálla-
pítani. Becsléseket sem lehet mondani egy el-
lenanyagszint ismeretében, hogy vajon kinek 
meddig tart a védettsége az alapján. Azt gondo-
lom, hogy egy ilyen vizsgálatot megcsináltatni 
akkor van értelme, ha az ember tudja, hogy az 
eredménnyel, mint információval, mit fog kez-
deni. Pontosan nem tudja senki, hogy mennyi 
ellenanyagszint szükséges a védettséghez. A 
vakcinák hatékonyságát ugyanis nem az elle-
nanyagválasz nagyságában mérik, hanem hogy 
mennyivel csökkentik a megbetegedés kocká-
zatát.
- Mit ajánl a háziorvos abban az esetben, ha 
valakit két Sinopharm vakcinával oltottak és 
az ellenanyagszint vizsgálata azt mutatja, hogy 
nulla vagy nagyon minimális az értéke. Ott 
mindenképp szükség van egy harmadik oltás-
ra?
- Én a Sinopharm vakcinával oltottaknak, akik 
bizonyítottan nem voltak COVID fertőzöttek, 

ellenanyagszűrés nélkül is azt ajánlom, hogy 
mindenképpen vegyenek fel egy harmadik ol-
tást. Nem is biztos, hogy érdemes elmenni ne-
kik ellenanyagszint-mérésre, mert esetleg meg-
zavarhatja őket, ha éppen egy kicsit maga-
sabb az érték, akkor gondolkodóba esnek, hogy 
adassam, ne adassam. A kínai oltással oltot-
taknál maga az ellenanyagszint-mérés nem is 
ad korrekt információt, hiszen ebben az eset-
ben nem csak a spike protein ellen termelődik 
ellenanyag, hanem a vírus több főbb fehérjéje 
ellen, és fontos tudni, hogy a Sinopharm elölt 
vakcina, ami a szervezet T sejtes immunitását 
beindítva sejtes immunválaszt is kivált. Sejtes 
immunválasz mérésére egyelőre jó metódus 
nincsen. A Sinopharm vakcina többféle módon 
képez immunválaszt, de sok esetben, főleg idős 
emberek kevésbé jól működő immunrendsze-
re mellett, a kínai oltás által kiváltott immun 
memória gyakran nem elég a gyorsan szapo-
rodó koronavírus megállítására. A tapasztalat 
az, hogy aki Sinopharmmal volt oltva, az job-
ban elkapja a vírusfertőzést, tehát neki minden-
képpen a 3. oltás felvételét ajánlom ellenanyag-
szint-méréstől függetlenül is.
- A harmadik oltás már elérhető?
- Mi a VIII. körzetben és néhány másik kör-
zetben is egy hónapja már oltunk. Ígéretet kap-
tunk, hogy a többi háziorvosi rendelőben is ok-
tóber elsejétől igénybe lehet venni az oltást. A 
miskolci oltópontra interneten fel lehet regiszt-
rálni, és ott folyamatosan lehet kérni a harma-
dik oltást. Én biztatok mindenkit, hogy aki já-
róképes, mobilis, és be tud menni, azt ott ve-
gye fel az oltást, mert a háziorvosi rendelőkben 
megoldani tömegesen megint az oltásokat, na-
gyon nehéz a rendelés mellett.
- Ez azt jelenti, hogy itt is elérhető, de a házi-
orvosi terhek csökkentése miatt, aki tud, az in-
kább Miskolcra menjen az oltópontra?
- Igen, a túlterheltség miatt igen. Mi úgy oldot-
tuk meg, hogy egy napot mindig oltunk a héten, 
de ez azt jelenti, hogy azon a napon nem tu-
dunk rendelni, mert az egészséges embereket, 
akik csak oltásra jelennek meg, nem szívesen 
engedjük össze a betegekkel egy rendelési idő-
ben. Ráadásul az oltások beadása után még ad-
minisztráció is van, amit szintén meg kell csi-
nálnunk, és bizony időigényes.
- Ha beregisztrálok a harmadik oltásra, az hol, 
mikor derül ki, és ki dönti el, hogy milyen oltó-
anyagot fogok kapni harmadik oltásként? 
- A harmadik oltásról az oltóorvos dönt, de a 
beteg tájékoztatásával, beleegyezésével, illet-
ve az ő kérését is figyelembe véve. Tekintve, 
hogy most minden fajta oltóanyag rendelkezés-
re áll az országban, ha nincsen ellenjavallat, ak-
kor azt az oltást kapja a beteg amit szeretne, 
ha az oltóorvosnak nincsen szakmai ellenjaval-
lata. Döntő többségben most a Pfizer vakciná-
val oltunk.

- Van olyan oltáspárosítás, ami ajánlott? Pél-
dául a Sinopharm után egy Pfizer?
- Jelenleg a korábban Sinopharmmal oltottak 
döntően Pfizer oltást kérnek és kapnak 3. ol-
tásnak. Igazából szakmailag mi ezt támogatjuk, 
de azt is tudni kell, hogy utazási megfontoláso-
kat nézve egy Pfizer oltás nem biztos, hogy uta-
záshoz elég lesz. Harmadik oltásnak a Janssen 
lenne az, ami mint egykomponensű oltás, tö-
kéletes lenne emlékeztető harmadik oltásnak és 
utazáshoz is elfogadják. Tehát, ha valaki két Si-
nopharm után harmadik oltásban gondolkozik, 
de utazni is szeretne, ott lehet, hogy a Janssen 
sem rossz választás.
- A harmadik oltás nélkül mit sem ér az első ket-
tő egy idő után? 
- Valójában erre senki nem tud választ adni. 
Nincsen még arról tapasztalat, hogy meddig 
fog kitartani az immunvédettség, amit az első 
két oltás adott, ezért mondjuk, hogy azok, akik 
eleve fokozottan veszélyeztetettek a vírusfertő-
zésre, az idősebb korosztály, a krónikus bete-
gek, ők mindenképpen éljenek a harmadik ol-
tás lehetőségével, mert oltottan elkapni a vírust 
sokkal enyhébb tünetekkel jár. A legerősebb 
védettséget természetesen az adja, ha valaki át-
esett a fertőzésen, és hosszú távon ezt is várjuk, 
hogy 5-10 éven belül mindenki átesik a beteg-
ségen és a járvány akkor fog lecsengeni.
- Magyarországon jelentősen visszaesett az ol-
tást kérők száma. A rendelőintézetben is ezt ta-
pasztalják?
- A körzetben oltottak számát igazából csak a 
háziorvosi rendszer kapacitása határozza meg, 
én úgy tapasztalom oltakozók lennének. Szep-
temberben heti 30-36 fő harmadik körös ol-
tás mellett volt első körös oltás is a körzetben. 
Mindig van egy-két lemaradó, aki valamiért 
még mindig nem határozta el magát, még min-
dig nem tudta eldönteni, hogy beadassa a vak-
cinát.  Mi természetesen számon tartjuk azo-
kat a pácienseinket, akik az oltási listánkon 
vannak, és időszakosan mindig megkérdez-
zük őket, hogy nem gondolták-e meg magukat. 
Minden háziorvos más oltási stratégiát követ, 
nincsenek egységes rendeletek a harmadik ol-
tás beadásával kapcsolatban. Mi a VIII. körzet-
ben úgy gondoltuk, egyszerűbb, ha mi keressük 
a pácienseket a harmadik oltással kapcsolatban, 
de úgy tapasztalom, hogy a betegek elfogadták 
azt a sorrendiséget, amit felállítottunk. Először 
az idősebb sinopharmos betegeket hívjuk, majd 
októberben kerülnek sorra azok, akik valami-
lyen másik oltást kaptak.
- Hamarosan itt van az influenzaszezon, vagy 
legalábbis az a szezon, ami az influenza elle-
ni oltások beadásának az ideje.  Kell-e influen-
za elleni vakcina, hiszen tavaly nem is nagyon 
volt ez a betegség, illetve, ha valaki kéri, akkor 
mennyi idő teljen el az influenza elleni oltás és 
egy COVID oltás beadása között? 

- Az influenzaoltást mindig halottak napja kör-
nyékén szokta az ÁNTSZ kiszállítani, tehát no-
vember elseje után kezdjük el oltani. Minden 
nem élő legyengített kórokozót tartalmazó ol-
tásra igaz, hogy két hétnek kell eltelnie a be-
adott oltások között, vagy pedig egy nap lehet 
beadni két különböző karba. Amennyiben va-
laki a harmadik oltásban és az influenzaoltás-
ban is gondolkodik, akkor ezt a kéthetes korlá-
tot kell mindenképpen figyelembe vennie. Ezt 
szoktuk is javasolni, hiszen mind a két oltás-
nál lehetnek esetlegesen mellékhatások és ak-
kor az idő intervallumot érdemes kivárni. Va-
lószínű az influenzaoltást megint sokkal többen 
fogják kérni, hasonlóan a tavalyi évhez.
- Városszerte sok a beteg, többnyire felső lég-
úti panaszokkal, hurutos tünetekkel keresik fel 
a háziorvosukat, tesztelik a gyanús eseteket?
- Igen, a felnőttek körében is nagyon sok a beteg, 
elsősorban felső légútról eredő száraz köhögéses 
megbetegedések vannak, amelyeket vírusfertő-
zés okoz. Nagyon nehezen gyógyulnak ki ebből 
a betegségből, sok embert teszteltünk, oltottakat 
és oltatlanokat egyaránt, de egyelőre ezek mögött 
nem a koronavírus igazolódott. Pont a szaporo-
dó légúti fertőzések miatt arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy akár a harmadik COVID oltás-
sal, akár az influenzaoltással, akár az ellenanyag- 
szűréssel kapcsolatban, hogy időben hozzon min-
denki megfelelő döntéseket. A körzetben ugyanis 
mi már látjuk, hogy a harmadik oltás felvétele na-
gyon sokszor tolódik, mert vagy beteg lesz vala-
ki, vagy kontakttá válik, és ez mind 10-14 napos 
tolódást okozhat. Októberben, novemberben min-
denképpen érdemes felvenni az oltást, mert a de-
cember-januári időszakban behömpölygő beteg-
ségek miatt már nem biztos, hogy lesz lehetősége 
erre, főleg nem a háziorvosi körzetekben.

berta

Harmadik oltás, kinek, mikor

Sikeres volt az előválasztás
2021. szeptember 30. Aktuális � 3.

Múlt csütörtökön néhány óra alatt több mint 400-an szavaztak Tiszaújvárosban.

Dr. Szurdoki Virág



Levegőtisztaság-védelmi mérések Tiszaújvárosban
A MOL Petrolkémia Zrt. és a tiszaújvárosi 
önkormányzat egy évek óta tartó közös pro-
jekt keretében folyamatosan figyelemmel kí-
séri Tiszaújváros levegőminőségét. 

A lakosság 2020 októberéig a város főterén lát-
hatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztály Kör-
nyezetvédelmi Mérőközpontja által működte-
tett Országos Légszennyezettségi Mérőháló-
zat (OLM) mobil mérőállomását, melyet átte-
lepítettek a Tiszaújváros, Zita u. 26. szám alat-
ti ingatlanra, ahol a mérőállomás üzemeltetésé-
hez szükséges elektromos energiát Tiszaújvá-
ros önkormányzata biztosította.
A levegőterheltségi szint értékelését a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály Környezetvédel-
mi Mérőközpont 2020. október 29. - 2021. au-
gusztus 31. között a fűtési és nem fűtési idő-
szakra vonatkozóan készítette el. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztály Környezet-
védelmi Mérőközpont laboratóriumának méré-
si eredményei alapján Tiszaújváros területén a 
levegőminőség állapota a hivatalos Légszeny-
nyezettségi index alapján kiváló és jó minősí-
tést kapott. A fűtési időszakban végzett méré-
sek igazolták, hogy a közlekedési és ipari ki-
bocsátások mellett jelentős a fűtési légszennye-
zőanyag-kibocsátás a lakosság részéről.  Meg-
állapítható, hogy az üzemelő ipari vállalkozá-
sok működése és a lakossági eredetű kibocsá-
tások összességében sem a fűtési időszakban, 
sem a fűtési időszakon kívül nem okoznak ha-
tárérték feletti légszennyezést a város lakott te-
rületein egyik vizsgált komponens esetében 
sem.
(Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztály Kör-
nyezetvédelmi Mérőközpont laboratóriumának 
VIm-06/2019. számú vizsgálati jegyzőkönyve)

Mamutcsontnak azonosította a paleontológus 
Múlt heti számunkban ritka leletet, egy ha-
talmas mamutcsontot mutattunk be, és a 
maradvány megtalálóját Ferenczik Istvánt, 
aki barátjával horgászás közben bukkant a 
méretes lábszárcsontra. A Sajóból kiemelt 
leletet megmutattuk az ELTE Őslénytan 
Tanszéke paleontológusának, dr. Virág At-
tilának, őt kértük meg a maradvány pontos 
azonosítására. 

- Mamut-, vagy dínócsontnak vélték a megtalá-
lók a méretes maradványt. Alaposan utána néz-
tek, ismerősökkel konzultáltak, google segítsé-
gével próbálták beazonosítani. Közel jártak az 
igazsághoz? 
- Igen, ez egy mamut combcsontja, egy szép 
megtartású, egész leletről van szó. Ez viszony-
lag ritkának számít, de azt tudnunk kell, hogy 
Magyarország területének, az Alföld területé-
nek a legjelentősebb részét úgynevezett negyed-
időszaki üledékek, szélfútta lösz, alatta kavi-
csok borítják a Duna, Tisza által összehordott 
kavicsteraszok borítják. Ebben a negyedidő-
szaki üledékben nagyon sok a jégkorszakban 
élt élőlény, nagytestű emlős maradványát is 
megtalálhatjuk. A Magyar Természettudomá-
nyi Múzeumban például nagyon sok ilyen szór-
vány leletnek számító, innen-onnan előkerült 
mamutcsontot tárolunk, persze sok év alatt ke-
rült elő ez a rengeteg csont, de a kérdésre vála-

szolva, igen, előfordulnak ilyen mamut leletek.
- Vannak ehhez hasonló nagyméretűek is, vagy 
ez ritkának számít állapota és paraméterei 
alapján, hiszen 50 kg, és több mint egy méte-
res a csont hossza. 
- Igen, viszonylag ritka. Egyébként, amikor a 
korabeliek, általában halászok találták meg ezt, 
hiszen a halászhálóba beleakadt ez a sok csont, 
aminek persze nem nagyon örültek, mert ak-
kor általában tönkre is tette a halászhálót. Vi-
szont korábban úgy gondolták, hogy ezek óri-
ások csontjai, és például Győr város kapuján 
egy, a most megtalálthoz nagyon hasonló ma-
mut combcsont lógott egy láncon, amit ma már 
a Magyar Természettudományi Múzeumban 
őrzünk. Afféle kabalaként rakták ki, hiszen azt 
gondolták, ha ilyen óriási csontok lógnak a vá-
ros kapuján, az az ellenséget is el tudja tánto-
rítani.
- István azt mondta, hogy a Sajóban 20 cen-
ti mélyen találták a sekély vízben egy sóderá-
gyon a csontot. Hogy lehet, hogy eddig még 
senki nem látta meg, hiszen partközeli, viszony-
lag látható helyen volt a sekély, áttetsző vízben, 
és arrafelé elég sokan horgásznak. No meg a 
mérete miatt sem hordja ide-oda a víz.
- A csontokat nem nagyon hordja el, maximum 
csak a nagyobb áradások, de ugyanakkor fölül 
az üledéket sokszor mozgatja. Ezért előfordul-
hat, hogy maga a csont nem olyan rég került 
szemmel látható helyre.
- Mi lesz egy ilyen lelet sorsa?
- Ha az illető, aki megtalálja, úgy gondolja, 
hogy érdemes ezt múzeumba juttatni, akkor 
múzeumba kerül, és később ehhez kapcsoló-
dó környezeti vagy evolúciós kutatások része-
ként fel tudjuk használni ezeket a csontokat. 
Leltári számot kap, közgyűjteménybe kerül, és 
akár kiállításba is kerülhet, ha olyan minőségű, 
olyan látványosságú leletről van szó.

- Ön sok hasonlót látott már? 
- Igen. Én egyébként a Kárpát-medencei ele-
fántfélékből, gyapjas mamut és rokonaiból ír-
tam a doktori munkámat, tehát elég sok ilyet lát-
tam már. Igen, ez a Sajó-parton talált lelet mé-
rete alapján és kinézete alapján is egészen biz-
tos, hogy egy mamut combcsontja, egy majd-
nem teljesen egész csont, aminek a két végé-
ből hiányzik egy-egy icipici részlet, ez esetben 
könnyű dolgunk van a meghatározással. Ma a 
sóderbányászat során kerülnek elő ilyen cson-
tok, de egyébként a legelső, a történelmi Ma-
gyarország területén felfedezett mamut csont-
váz megtalálója pont egy olasz katonai térké-
pész volt, és ez a Tisza mentén került elő. Tibis-
cusnak hívták a Tiszát latinul és az olasz kato-
nai térképész, aki megtalálta a leletet, Fernandó 
Marsigli, szóval  ő is  Tibiscusként  említi, hogy 
a Tibiscus mocsaraiból került elő ez a csont. Le 
is rajzolta, agyarakról, fogakról és egy-két vég-
tagcsontról van szó. Ő azt hitte, hogy Hannibál 
elefántjaihoz tartoznak, aztán felismerte, hogy 
valami elefántféle maradványokról van szó, de 
azt nem tudta, hogy kihalt állatok maradványa-
ival találkozott, úgyhogy ő így magyarázta, így 
kerülhettek a Tisza meder közelébe ilyen óriá-
si csontok.  Összegezve, igazából nem új jelen-
ség, hogy ilyeneket találnak az emberek, csak 
ezekre a hatalmas méretekre mindig rácsodál-

kozunk, hogy még előkerülhet ilyen a közvet-
len környezetünkből.
- Mikor élhetett itt ez a mamut?
- A legvalószínűbb, hogy gyapjas mamutról le-
het szó, azok nagyjából 200 ezer évvel ezelőtt 
jelentek meg Magyarország területén, és 14 
000 évvel ezelőtt itt a térségünkben már nem 
fordultak elő. Tízezer évig két kontinensen, Eu-
rópa és Ázsia északi részein még megtalálhat-
juk a mamutokat, a legutolsó populációik az 
északkelet-szibériai Vrangel szigeten fordul-
tak elő, 4400 éves radiokarbon korokat mértek 
még mamutokból, ami nagyon fiatalnak számít 
már.
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A mérések eredménye
Az alábbi táblázatok és diagramok a légszennyezőanyag kibocsátások átlagának alakulását mu-
tatják a mérési pontokon - fűtési időszakban és fűtési időszakon kívül, μg/m3 értékben megadva.

Ferenczik István a mamutcsonttal.
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„A negyedidőszaki üledékben nagyon 
sok a jégkorszakban élt élőlény, nagy-
testű emlős maradványát is megtalál-
hatjuk.”

Dr. Virág Attila 

„Ez a Sajó-parton talált lelet mérete 
alapján és kinézete alapján is egészen 
biztos, hogy egy mamut combcsont-
ja, egy majdnem teljesen egész csont, 
aminek a két végéből hiányzik egy-
egy icipici részlet.”

Dr. Virág Attila



A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezettnél pár nappal ké-
sőbb, múlt szerdán rendezték meg az Autómentes napot. 
Több száz iskolás érkezett az Ifjúsági parkba, hogy együtt 
töltsék a délutánt. 

Új helyszínen, a megszokott programokkal és újdonságokkal is 
várták a szervezők a város általános iskolásait. A programokat 
Molnár István alpolgármester nyitotta meg, aki beszédében fel-
hívta a figyelmet a mozgás, a sport jelentőségére, és arra, hogy a 
környezetvédelem közös ügyünk. A Jabil Circuit Magyarország 
Kft. édességgel kedveskedett a gyerekeknek, akiknek szüksé-
gük is volt a kalóriapótlásra. Kezdésként ugyanis mindenki egy 
kört futott a parkban Lehmann Bence triatlonistával. A beme-
legítésnek szánt nyolcszáz méteren a lelkes kis iskolások meg 
is előzték a sportolót. A folytatásban Csombók-Huszár Katával 
tornázhattak a gyerekek, az aerobikedző igencsak megizzasz-
totta a hűvös délutánon vele tartókat. De volt itt kosárlabda is 
a Phoenix kosarasaival, a TKKSE-nél pedig ki lehetett próbál-
ni, hogy milyen evezni. 
- Lehet tetkót csináltatni, meg van mindenféle edzés, sokan 
vagyunk itt - mondta Balogh Marcell. - Az autók nagyon sok 
környezetszennyező anyagot bocsátanak ki, ezért jó, hogy van 
egy ilyen nap. Ilyenkor az emberek nem járnak autóval, azért, 
hogy megvédjék a környezetet, és ne szennyezzük a Földet. 
Én egyébként is sokat szoktam biciklizni és gyalogolni, és rol-
lerezni is szeretek. 
Nem csak ezen a rendezvényen, hanem egész héten foglalkoz-
tak a gyerekek az Európai Mobilitási Hét üzenetével. 
- Amikor autómentes nap van, felírjuk egy cetlire, hogy ki, mi-
kor, mivel jön iskolába és ilyenkor az osztály fele gyalog jön 
- mondta Tóth Emma. - Van, aki nagyon messze lakik, de má-
sok ilyenkor gyalogolnak. Én nem lakom túl messze az isko-
lától, gyalog járok. 
- Rajzórán elektromos autókat rajzoltunk - mondta Zohori 
László Zoltán -, én egy Volkswagen Passatot. Környezetórán 
pedig arról tanultunk, hogy 2030-ra az autók fele már elektro-
mos lesz. Nekem tetszene, ha ez így lenne, mert a villanymo-
toros autók nagyon jók, nem olyan hangosak.

Fodor Petra
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Páros esküvő vagy tripla lagzi egyszer van csak egy évben Tiszaújvárosban, az is októberben 
az Idősek hetén. Ekkor ülik meg arany-, ezüst- vagy gyémántlakodalmukat az idősek bará-
taik, családjuk körében.

Tímea, András, Andrea és Csaba az ötvenes éveiket tapossák. Évtizedek óta barátság köti őket ösz-
sze. Tímea majd’ 20 éve együtt van Andrással, Andrea és Csaba pedig már 30 éve egy pár. Házas-
ság nélkül is jól megvoltak évtizedekig, most gondoltak egyet és örök hűséget fogadtak egymás-
nak. Annak idején a barátság hozta össze négyőjüket, most az anyakönyvvezető elé a hűség. Nem 
újraeskették őket, most mondtak egymásnak először igent.
- Nagyon megható pillanatok voltak, most így, hogy 30 év után egybekeltünk, én voltam az ötlet-
gazda, nem volt lánykérés, de eljegyzés az igen, több mint 20 éve. Most ez annyira más, hogy vég-
re feleség vagyok, ez furcsa, ezt nem is tudtam elképzelni. A kedvence színem a bordó, ilyen lett a 
csokrom is, a kedvenc virágaimmal, a szegfűvel és a tulipánnal. A zenét is mi hoztuk, vidámat, ez 
illik hozzánk, a hangulathoz. - mondja Czakó Lacza Andrea.
 - Ez egyszer csak úgy jött, én pedig nem álltam ellen. Jó érzés, végre megpecsételtük és igazi há-
zasok lettünk. Izgultunk, mintha 20 évesek lennénk, az érzés ugyanaz, hiszen ez az első esküvőnk 
-  csatlakozik a beszélgetéshez Andi férje, Czakó Csaba.  
18 év együttélés után mondtak egymásnak igent és fogadtak örök hűséget Tímeáék is. 
 - András minden évben megkérte a kezem és mindig igent is mondtam, de valahogy úgy alakult 
az élet, a családi programok, hogy mindig közbe jött valami vagy nekünk, vagy a gyerekeknek, 
egy diplomaosztó, egy ballagás, mivel három nagyfiúnk van. Most jött el az idő, boldog vagyok, 
most is, így is, mintha 20 évvel ezelőtt esküdtünk volna, a kapcsolatunk kezdetén - mondja Ka-
rai Tímea.
 - Hirtelen elhatározás volt ez, ennyi év után kedvet kaptunk a barátainktól, Andreáéktól. A gye-
rekeink régóta barátok és mi felnőttek is, így jött az ötlet a közös baráti esküvőhöz. Igazából csak 
tanúnak hívtak minket Csabáék, aztán átrendeztük a sorokat, és így lett belőle közös, baráti es-
küvő. Egy hónapunk volt mindenre, egy gyors szervezéssel készültünk a nagy napra. Boldog va-
gyok, ez egy igazi pecsét, amire szükségünk volt - meséli boldogan az elmúlt napok eseményeit 
Besenyei András, Timi férje.

berta

Az ifjú párok és a násznép a házasságkötő teremben.

Tímea és András csókkal pecsételték meg házassági fogadalmukat.

Andrea és Csaba karikagyűrűt húztak egymás ujjára. 



A Derkovits Művelődési Központ hat éve csatlako-
zott a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz, 
mely pénteken kezdődött a Kulissza Játékszín Az eg-
érfogó című előadásával. Szombaton délután a Der-
kovits Fúvószenekar nyitotta a programokat, akik 
nagyon kellemes meglepetést okoztak.

- Ha nem lennék ilyen szégyenlős, táncoltam volna - val-
lottam be Mátyás Zoltán igazgatónak.
- Ez most egy teljesen új felállás - mondta az igazgató -, 
új művészeti vezető van a zenekar élén, Bereznay And-
rás, a miskolci Sky Fanatic zenekarból. Legközelebb a 
Zene világnapján, október 1-jén fognak koncertet adni a 
Derkovitsban Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Fúvószene-
kara és a Csomasz Brass Band társaságában.
- Miről szól a Kultúrházak éjjel-nappal?
- A programsorozat egyik célja az, hogy megmutassuk a 
művelődési házakat, kulturális központokat olyan oldal-
ról, ahonnan esetleg még nem látta a néző, a látogató. A 
másik cél pedig az, hogy felvillantsuk azokat az értéke-
ket, amelyeket - mondhatom bátran - nap, mint nap köz-
vetítünk. A látogató bemehet a néptáncosok, a fúvósze-
nekar, és a mazsorettek kosztümtárába, fölmehet a szín-
padra, a színpadon belül is betekinthet olyan helyekre, 
mint például a zenekari árok, vagy felmehet a nézőtér 
felett elhelyezkedő lámpasortartó járásokra, tehát olyan 
helyekre is eljuthat, amit csak mi, illetve a technikus kol-
légák használnak. Lemegyünk a pincébe, be lehet jönni 
az irodákba, tulajdonképpen teljesen kinyitjuk a házat. A 
programsorozat másik részében pedig bemutatkoznak a 
házban működő amatőr művészeti csoportjaink, elmond-
juk, hogy ők mit is csinálnak. A mai műsort a Derkovits 
Fúvószenekar kezdte, ők most éppen hangszerbemutatót 
tartanak, amelybe bevonják a közönséget, ki lehet pró-
bálni a hangszereket. A Foltvarró Körünk ökotáskát ké-
szít a szakköri helyiségben, ami kapcsolódik a Zöld hó-
nap programhoz, a kézművesek pedig akril pillangóké-
pet festenek. A Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüt-
tesek táncházat mutatnak be, illetve bemutatják a visele-
teket. A mazsorett csoportunk szintén bemutatót tart, és 
a látogatók kipróbálhatják a botforgatást. Nemrég elindí-
tottunk egy társasjáték klubot, melynek tagjai a középis-
kolával együttműködve játékokat mutatnak be.
- Ez már a rendezvény második napja, milyen program 
volt tegnap?
- A programsorozat a Kulissza Játékszín Az Egérfogó 
című darabjával kezdődött. A színjátszó csoport is a mi 
fenntartásunkban működő csoport, Tiszaszederkényben 
próbálnak. Az Egérfogó egy felújított darab, és nagy kö-
zönségsikerrel ment. Miután a szereplőkkel is beszélget-
tem, ők is úgy érezték, hogy ez egy kiváló előadás volt. 
Az intézményben lefedünk majdnem minden művésze-
ti ágat - a tánc, a zene, a színjátszás, a hangszeres ze-
ne, és a kézműves tevékenységeket. Egyetlen olyan terü-
let van, ami még úgymond fehér folt, de ezen is nagyon 
dolgozunk, ez a képzőművészet. Most már elmondha-
tom, hogy október elején elindítjuk a teljesen újonnan 
szerveződő képzőművész körünket, ami jelentős rész-
ben amatőr festőkből, művészetkedvelő emberekből áll. 
Ez óriási hiány volt a városban, hiszen ezt anno a ’60-
as években Pataki János festőművész nagyszerű kezde-
ményezéssel, és nagyon jó emberi, és művészi értéke-
ket összefogva szépen elindította. Nagy művészek kerül-
tek ki ebből a csoportból, ha csak Bukta Imrét említjük 
például, úgyhogy szeretnénk az elődök példáját követni.
Beszélgetésünk után becsatlakoztam az Ilyen a Derkó! 
turnéba, ahol körbevezettek minket a művházon. Felfe-
lé, a félemeleten terített asztalok várták az érdeklődőket.

- Retró büfét csináltunk - mutatta Bócsiné Katlan Judit -, 
és retró szendvicseket kínálunk a vendégeknek, illetve 
szőlő üdítőitalt. A szilveszteri partik jutnak eszembe ró-
la, mert anno szilveszterkor nálunk is állandó menüként 
volt ilyen szendvics az asztalon. Szalámi van rajta, ubor-
ka, sajt, a tojás az kimaradt, de hivatalosan tojásnak is 
kell rajta lenni, és ami nagyon fontos, az a piros arany.
Az irodák után következett a turné olyan állomása, ahol 
nagyon kapaszkodnom kellett, mivel nem szeretek ma-
gasból lenézni. Fogalmam sem volt arról, hogy a néző-
tér felett vékony deszkákon, keskeny járdákon mász-
kálni lehet a lámpák között. Két kézzel fogtam a korlá-
tot, amíg a többiek nevettek rajtam, de túléltem a mutat-
ványt. A kosztümtárak után pedig már sokkal nagyobb 
biztonságban éreztem magam a színpadon.
- Hogy tetszik a túra? - kérdeztem Veres Pétert.
- Kifejezetten az tetszik, hogy a Derkovits Művelődési 
Központ igazgatója személyesen visz minket körbe. A 
legjobb rész természetesen a kulisszák mögötti, színpad 
fölötti rész volt - a lámpavezérlő, a vetítő, a gépterem tet-
szettek a legjobban, de ezek a színpad mögötti dolgok is 
nagyon jók.
- Milyen emlékek jönnek elő itt a színpadon állva?
- Mint minden rock rajongónak, természetesen a sok-
sok élő koncert, ami ma már elég ritka. Előjönnek a ré-
gi élmények, főleg a rock koncertek élményei. Más így 
a színpadon állni, a fényben, és más lent csápolni a né-
zőtéren.
- Milyen koncertekre emlékszel itt a Derkóban?
- Az akkori ’80-as évek vége, ’90-es évek eleje buli-
jai - az Ossiantól kezdve a Karthagon át a Pokolgépig, 
a Lord, az Ómentől kezdve a Republicon át rengeteg 
együttes játszott itt hétről-hétre. Így közel az ötvenhez, 
egy igazi emlék ez a művelődési központ. Ez a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal egy szuper találmány, nagyon jó, én na-
gyon élvezem.
- Ha jól emlékszem, a Pokolgép koncerten történt itt a 
színpad előtt több esemény is.
- Nagyon jól emlékszel. A Pokolgép koncerten telt ház 
volt, és a legelső széksor egy az egyben eltűnt, kiszedte 
a rajongótábor a helyéről, mert nem volt hol táncolni. Az-
tán az a hely sem volt elég, 40-50-en felmentünk a zeneka-
ri árok befedett tetejére - akkor mi ezt csak előszínpadnak 
neveztük -, de nem bírta a súlyunkat, és beszakadt. Leállt 
a koncert, a szervezők fogták a fejüket, hogy mi legyen, de 
nem történt sérülés, senkinek nem lett semmi baja. Kihúz-
gáltuk egymást a zenekari árokból, és folytatódott a kon-
cert, jó tizenöt percnyi „Gép - Gép - Pokolgép!” kórusü-
völtés után. Ez így történt, és az egy nagyon szép emlék.
A turné után benéztem a foltvarrókhoz, megnéztem a 
kézműveseket, és végül a társasjátékozóknál kötöttem 
ki, ahol éppen vita folyt valamin.
- Harc is lesz? - kérdeztem Kiss Zoltánt, a Tiszaújvárosi 
Társasjáték Klub vezetőjét. 
- A legtöbb játékban nincs konfrontáció, hanem együtt kell 
dolgozni. Minden játéknak megvan a tematikája. Van gaz-
dasági, science fiction, vagy fantasy szerepjáték, és vannak 
olyanok, amik népszerű filmsorozatokat dolgoznak fel, pél-
dául a Trónok harcát. Ez pedig egy civilizációt építő játék 
- itt sincs konfrontáció a játékosok között, mindenki építi a 
saját civilizációját. Van olyan is, ami egy elképzelt jövőben, 
steam-punk világban játszódik, kicsit első világháborús ha-
tású, csak egy alternatív világban. A Robinson Crusoe egy 
túlélő játék, fel kell fedezni a szigetet, ebben is együtt ját-
szol a csapattársaiddal, és együtt próbáltok túlélni. Tíz eset-
ből, ha kétszer nyertek, akkor jók vagytok, nyolcszor a já-
ték nyer. Vannak benne történet kártyák, és így minden já-
tékban egy új történet bontakozik ki.

Surányi P. Balázs
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Kulissza Játékszín - Az egérfogó előadása.

A megújult Derkovits Fúvószenekar.

Retró büfé szendviccsel és szőlő üdítővel.

Társasjáték klub.

Látogatók a nagyszínpadon.A nézőtér felett, a lámpák között.



Kutatók délutánja
Az iskolát és a természettudományokat nép-
szerűsítő délutánt tartottak a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnáziumban. A matemati-
ka, a biológia, a kémia és az informatika vi-
lágába nyertek betekintést a leendő középis-
kolások. A bemutatókat és a játékos foglal-
kozásokat a gimnázium felsőbb éves tanulói 
és pedagógusai tartották. 

- Szeretem a természettudományos tantárgya-
kat, főleg a biológiát - mondta Petra, aki a Szé-
chenyi iskolából érkezett. Nyolcadikosként 
nem sokára döntenie kell, hogy hol tanul to-
vább. -  A kémia is érdekes, főleg, amikor kísér-
letezünk. Tavaly sajnos az online oktatás mi-
att csak kevés kísérletet végeztünk, de idén már 
többször is volt, amikor oldatokat készítettünk 
vagy alumíniumot égettünk.  
A kémiát látványos, színes, hangos kísérletek-
kel népszerűsítették az Eötvösben.
- A diákok általában nem szeretik ezeket a tan-
tárgyakat - mondta Takács Noémi, a gimnázi-
um egyik végzős tanulója. - Sőt, ha bekerülnek 
a középiskolába, még inkább elmegy a bátor-
ságuk, mert azt hallják, hogy milyen nehezek 
ezek a tantárgyak. A mai délutánon ezt szeret-
nénk megcáfolni. Megmutatjuk a hetedikesek-
nek és a nyolcadikosoknak, hogy milyen érde-
kesek, látványosak ezek a tantárgyak, mennyi 
mindent meg lehet tanulni a körülöttünk lévő 
világról.

Több csoportba osztották az általános iskoláso-
kat, voltak, akik a szabadulószobából próbál-
tak kijutni a tudományok segítségével. A bio-
lógia iránt érdeklődők mikroszkópos vizsgá-
latokat végeztek. A matekosok logikai kártya-
játékkal ismerkedtek, az informatikusok pedig 
LEGO robot-bemutatót nézhettek meg, amit ki 
is próbálhattak. 
- Hogy állnak a gyerekek a természettudomá-
nyokkal? Szeretik, vagy nehéz felkelteni az ér-
deklődésüket?  
- Nehéz dolgunk van, mivel inkább a techni-
ka érdekli őket, nem pedig a mögöttük álló tu-
domány - mondta Oláh Péter, a gimnázium in-
formatika-fizika szakos tanára. - Így a technika 
mellé mindig próbálunk egy kis háttérismeretet 
is belecsempészni, így könnyebb a tananyag el-
sajátítása. Ha a lehetőségeink megengedik, ak-
kor, szétszedünk egy-egy eszközt, megnézzük 
hogyan működik. Ha ez nem sikerül, akkor az 
internetes videók segítségével szemléltetünk. 
Szerencsére nagyon sok ilyen oktatófilmet fel-
töltenek a világhálóra, ami nekünk nagy segít-
séget jelent, mert így hozzuk közelebb a diá-
kokhoz a tudományt.
- Amikor látványos dolgokat tapasztalnak, ak-
kor nagyon elkapja a gyerekeket a lendület, 
hogy megismerkedjenek a kémia vagy a fizi-
ka rejtelmeivel - mondta Szaniszló László, a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kol-
légium intézményvezetője. - Ez a lelkesedés 
hamar alább hagy, amikor el kell kezdeni re-

akcióegyenleteket számolni, vagy a fizikai el-
méleti alapokat elsajátítani. A mi feladatunk az, 
hogy megtanítsuk a diákoknak, hogy az elmé-
let és a gyakorlat összekapcsolódik. A kísérle-
tek és a feladatok segítenek abban, hogy minél 
könnyebben megértsék és elsajátítsák az elmé-
leti tananyagot. A következő lépcsőfok, amikor 
kiderül ennek a tudásnak a gyakorlati haszna és 
ezáltal ismerkednek a világgal.
- Milyen lehetőségeket biztosít a gimnázium 
azoknak a gyerekeknek, akik a kötelező tan-
anyagon felül is szeretnének ezekkel a tudomá-
nyágakkal foglalkozni?     

- Az új Nemzeti Alaptantervben a természet-
tudományos óraszámok lecsökkentek. Ezt úgy 
tudjuk kompenzálni, hogy tizenegyedikben és 
tizenkettedikben fakultációként bármilyen tan-
tárgyat választhatnak a diákok, és ha megfele-
lő létszámban jelentkeznek, akkor emelt szin-
ten tudunk velük foglalkozni az adott tárgyból. 
Illetve, ha a jelentkezők száma kicsit kevesebb 
és fakultáció nem indítható, akkor tanórai kere-
ten belül megpróbálunk szakköri formában te-
ret adni a tantárgyi érdeklődésnek - tette hozzá 
az intézményvezető.   

ema

Zenére hangolva, koncertre készülve
Elkezdődött a tanév a zeneiskolában is. Soha 
nem volt még ilyen sok növendéke az intéz-
ménynek. A felsőbb évesek, akik már évek 
óta tanulnak hangszeres zenét, a délutáni 
óráik mellett koncertre is készülnek, az első 
őszi fellépésre, amit a Zene világnapján, ok-
tóber 5-én rendeznek meg. Nem csak a diá-
kok, hanem a tanáraik is fellépnek, egy kö-
zös kamaramuzsikálás, örömzenélés közben 
kopogtattunk be a zeneiskolába. 

Az emeleten a régi-új szolfézstanár, Borbély-

né Béres Enikő tartott órát a negyedikesek-
nek. Enikő, mint a legtöbb zenepedagógus, 
Miskolcról jár be Tiszaújvárosba, de ő ha-
zajött, hiszen a nyolcvanas években is itt ta-
nított, most újra ezt a csapatot erősíti. Egy 
másik teremben trombitaszó harsogott, a lel-
kes növendéket az iskola új, fiatal fúvósta-
nára Bereznay András tanította a hangszeres 
zenére. 
- Két új pedagógusunk van ettől a tanévtől, és 
sok-sok új növendékünk, régiek és újak, akik 
most kezdték a zenei előképzőt. Hál’ isten-
nek nagyon sokan szeretnének zenét tanulni, 

és úgy tapasztaljuk, hogy szeretnek ide járni 
a gyerekek délutánonként, még ha sokszor fá-
radtak is iskola után - mondja Somogyiné Sán-
dor Dóra, a Vándor Sándor Zeneiskola veze-
tője. - Nagyon sok tanuló beiratkozott, több 
mint az előző években, 260 gyerek, nagyon 
régen volt már ennyi növedékünk. Új tansza-
kunk nincs, de két új kolléga jött a nyugdíj-
ba vonulók helyére, egy régi munkatársunk 
és egy fiatal, agilis pedagógus. Nagyon örü-
lünk mindkettőjüknek. A Széchenyi, a Hunya-
di és a Szent István iskolákba kijárnak taná-
raink szolfézsórát tartani a kicsikhez, de van 

olyan hangszeres oktatás, ami szintén „házhoz 
megy”. Most szeptemberben már nagyon ké-
szülünk a Zene világnapjára egy nagyszabású 
koncerttel, amit itt rendezünk meg a zeneis-
kolában október 5-én. A növendékeink mellett 
a tanárok egy meglepetésműsorral készülnek, 
és van egy rajzpályázatunk is, amit szeptem-
ber 30-ig hirdettünk meg. Rengeteg gyerek fo-
gott színes ceruzát, ecsetet, és küldött be pá-
lyamunkát, ezeket ki is állítjuk majd a kon-
cert idejére, illetve utána is, a hangversenyter-
münkben és előtte az aulában. 

berta
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Miniatűr világ felfedezése mikroszkópon keresztül.

Két tanszak növendékei és tanára egy kamarazenekarként készülnek a Zene világnapjára.

A fúvóstanszak új pedagógusa, Bereznay András - aki egyben a Derkovits Fúvószenekar 
karnagya - növendékével a délutáni hangszeres órán.

Színes, hangos, látványos – a kémia érdekes oldala. Varázslatos tűzijáték a kémiateremben.



A Tisza TV műsora 
Szeptember 30., csütörtök

9:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése 
Utána: a szerdai adás ismétlése: HétHatár: Előválasztás - Ku-
tya egy ügy - Takarítás világnapja - Virágh Sándor kiállítása - 

A helikopterpilóta bábszínész - Zenére hangolva 
Hétről-Hétre: Kultúrházak éjjel-nappal - Kutatók éjszakája - 
Páros esküvő ötvenen túl - Gyalogolj, fuss! - Elindult a ko-

sárszezon - Bajnoki foci  
Utána: A testületi ülés ismétlése

Október 1., péntek
18:00 B4 Híradó  

Október 5., szerda
18:00 HétHatár: Ülésezett az önkormányzat - 

Ellenanyag-vizsgálat - Szüreti mulatság - Kiállítás: Múltunk 
és jelenünk - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Idősek hete - A zene világnapja - 
Országos Könyvtári Napok - Sport 

18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
Október 6., csütörtök

10:00 A szerdai adás ismétlése

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a 
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk 
néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munka-
társát, az eseményt, a helyszínt, 
vagy csak kellemes emléke, törté-
nete fűződik valamelyik képkocká-
hoz, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@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.

Nem csak a szavak mestere
Díszített templombelsőket, festett ka-
zettás mennyezetet, és számtalan ap-
ró ajándéktárgyba faragta bele az igé-
ket. Úrasztali terítők mintáit faragó-
késsel hímezte fatáblákba, de kerültek 
ki keze alól kopjafák is. A 90 éves Vi-
rágh Sándor nyugalmazott esperes-lel-
kész, 1981-től négy éven át volt Tisza-
szederkény lelkipásztora, most elhozta 
hozzánk alkotásait, melyek november 
19-ig tekinthetők meg a Tiszaszederké-
nyi Művelődési Házban. A kiállítást a 
Bokréta Citerazenekar nyitotta, majd 
Bráz György, Tiszaújváros díszpolgára 
köszöntötte Sándor bácsit.

- Érdekes oldaláról ismertük meg Sanyi 
bácsit, mert azt mindenki tudta, hogy Sa-
nyi bácsi a beszédnek, a szavaknak a mes-
tere, de erről az oldaláról, hogy ő a fafara-
gás mestere is, szerintem nagyon kevesen 
ismerték - mondta Bráz György. - Azért is 
érdekes ez a kiállítás megnyitó, mert Sa-
nyi bácsinak az élete összekapcsolódik a 
mi városrészünkkel, Tiszaszederkénnyel, 
és ennek a városrésznek különösen a tör-
ténetében is mindig óriási szerepet ját-
szottak a református közösségek. Sokszor 
beszéltünk már erről, legutóbb három év-
vel ezelőtt, amikor Tiszaszederkény 750 
éves évfordulóját ünnepeltük, és itt vol-
tunk együtt ebben a teremben, és együtt 
töltöttünk el néhány kedves órát. Egy do-
log egész biztos, hogy mindenkor, és kü-
lönösen a rendszerváltás előtt, óriási fe-
lelősség hárult a református közösségre, 
és az itt dolgozó, szolgálatot teljesítő re-
formátus lelkészre. Azért, mert nem csak 
egy társadalmi és politikai rendszervál-
tás várt 1990-ben erre az országra, hanem 
egy lelki változás is. És ha ezt nem jól ké-

szítik elő azok a református lelkészek, 
akik itt tették a dolgukat, és a presbitéri-
um is, akkor nem biztos, hogy 1990 után 
ilyen gyorsasággal tudott volna a keresz-
tény gondolkodás, a keresztény intézmé-
nyek megjelenni ebben a városban. En-
nek az átalakulás-előkészítésnek volt osz-
lopos tagja Sanyi bácsi.
Virágh Sándor fafaragásaiból egy nagyon 
szép könyv is megjelent néhány nappal a 
kiállítás megnyitója előtt.
- A fiam annak idején úgy fogalmazta 
meg Sárospatakon, ha már most nyugdí-
jasként nem prédikál, akkor fába farag-
ja az igéket. És akkor ezeket elajándé-
kozgatja, vagy iskolák számára elkészí-
ti díszként, díszítésül adja - mesélte Sa-
nyi bácsi.
- Faragókéssel is lehet igét hirdetni?
- Hogyne lehetne! Ez a könyv itt tele van 
mindenféle faragással. Magam csodálko-

zom, hogy nyugdíjas korom előtt én nem 
nagyon értem rá, a feleségemmel együtt 
gyönyörűen elfoglaltuk magunkat. Ami-
kor itt voltam négy évig lelkész, ha jött 
egy ünnep, vagy úrvacsorai alkalom, én 
nyolc helyen osztottam úrvacsorát. Kezd-
tük Örösön, aztán jöttünk Szögedre, aztán 
itt a faluban, aztán elmentünk Hejősza-
lontára, Hejőkeresztúrba, Szakáldra, és 
utána itt zártuk a cigánysoron. Nyolcszor 
minden alkalommal, ez kitelt egy napból.
- Hogy emlékszik vissza az itt töltött évek-
re, és az itteni gyülekezetre?
- Arra emlékezem, hogy sokan jártak még 
akkor templomba. Voltak, akik tanítók 
akartak lenni, és a dolgozatukat az egyhá-
zi kapcsolatokról írták. És az a jó, hogy az 
elődeim is felírták, hogy régebben meny-
nyien jártak a templomba, mert kiderült, 
hogy a létszám mindig ugyanakkora volt. 
De ha rá fog kérdezni a lezárt temetőre, 
akkor ott is van mondanivalóm.
- Akkor rákérdezek a lezárt temetőre.
- Az egyik legfájóbb téma volt a falu ré-
szére, hogy a város Szögeden nyitott egy 
új temetőt, és itt pedig nem lehetett te-
metni. De a temető azért mégiscsak itt 
volt Szederkényben. Beszélgettünk Luczi 
Sándor gondnokkal, összegyűjtötte az 
idős barátokat, presbitereket, nekem is 
volt kaszám, kimentünk egy kora tavasz-
szal és rendbe tettük, lekaszáltuk a gyo-
mot. 
- Tehát akkor jó szívvel emlékszik a sze-
derkényiekre.
- Mindenre. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
ha eljön az idő, hogy temetőbe kerülünk, 
akkor ide jövünk mi is. Ott van egy fa-
ragott fejfám, amit emlékül megfaragtam 
előre.

Surányi P. Balázs
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Faragókéssel is lehet igét hirdetni. 

Virágh Sándor



A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ
 munkakör betöltésére

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel. 
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdo-
nában lévő hőközpontok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítá-
si és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, távhőszolgáltatással össze-
függő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában. 
Pályázati feltételek: 
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakirányú végzettség) 
• önálló munkavégzés
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent: 
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
• tiszaújvárosi lakhely 
• B kategóriás jogosítvány 
Amit kínálunk:
• Folyamatos munkavégzés, hosszú távú foglalkoztatás
• Bérezés: megegyezés szerint 
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára 
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának módja: 
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy 
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, vagy 
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „központifű-
tés és csőhálózat szerelő” feltüntetésével 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 12. 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Németh Ádám távhő üzemvezető 49/341-767

Készül a rendezvényterv
Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Tiszaújváros 2022. évi előzetes ren-
dezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TISZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNY-
NAPTÁR-ban minden bejelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból kiemelt 
rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TISZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ 
címmel. 
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, egyházakat, magánszemé-
lyeket, amennyiben Tiszaújvárosban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, illetve 
a 2022. évi városi rendezvénynaptárban meg kívánnak jelenni, juttassák el az erre a célra ké-
szített RENDEZVÉNYBEJELENTŐ LAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: der-
kovits@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési Központban, vagy letölthető a 
http://www.tmkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2021. október 11. (hétfő).
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt Tóth Tímea, a művelődési központ 
munkatársa a 49/542-004-es telefonszámon.

Call centert indított 
a MOL Petrolkémia 

A biztonság, környezetvédelem és a fenntartható működés kiemelten fontos a MOL Petrolké-
mia számára, ezért a vállalat elindította környezetvédelmi kérdések, közösségi bejelentések, 
helyi észrevételek számára kialakított lakossági vonalát. Ezáltal közvetlen kapcsolatot bizto-
sít a térségben élő települések lakosainak, és továbbfejleszti a kommunikációt és az informá-
cióáramlást. Az üzemek működési tevékenységével kapcsolatban felmerülő kérdések, felveté-
sek (zajhatás, szaghatás, lakosságot érintő munkákkal kapcsolatos panaszok) megválaszolására 
egy szakértőkből álló csapat áll rendelkezésre. 

ELÉRHETŐSÉGEK:
• Hívja a 06 (49) 54-16-41 számot, ahol üzenetrögzítő fogadja hívását! 
• Írjon a molpetrolkemia@mol.hu e-mail címre. 
A vállalat szakemberei 5 munkanapon belül válaszolnak a bejelentésekre.
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CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS
Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi 
tájékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű 
használatának szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor 
problémamentesen vehesse igénybe.

A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉ-
KENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”. 
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, 
ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!
Ilyen anyagok többek között: 
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack, 
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, 
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.), 
- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok 
tollazata. 
A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fokozott 
használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműhálózatba!
2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére”. 
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely 
üzemeltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat 
elzsírosodásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe! 
Ilyen anyagok többek között: 
- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír, 
- hígító, benzin, festék, 
- fáradt gépolaj. 
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére”. 
Az átemelők - így a háztartási szennyvízbeemelő is - egy meghatározott szennyvízmennyiség 
szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül 
a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető 
rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár. 
Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba! 
4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat: 
- mérgek, mérgező anyagok; 
- tűzveszélyes anyagok; 
- gyógyszerek, növényvédő szerek; 
- nehézfém tartalmú folyadékok. 
Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásunkat, és 
ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a közös jövőnket 
is óvja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.



Érdekel a média? Kíváncsi vagy, hogy készül el egy tévéadás, egy heti-
lap? Kipróbálnád magad riporterként, újságíróként? Mi adunk hozzá le-
hetőséget, a kezedbe pedig mikrofont. 
Kreatív, sokoldalú, agilis, talpraesett fiúkat, lányokat keresünk szerkesz-
tőségünkbe 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 hétköznapo-
kon 9:00 és 15:00 között, a 49/341-844, vagy a 341-755-ös telefonszá-
mon.

Berta Judit
főszerkesztő

Tisza Média Kft., Tiszaújváros
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Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő 
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Veszélyes hulladékok begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek 
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a 
környezetre veszélyes hulladékféleségek 
adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék.

FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszélyes 
hulladékok nem adhatók le a begyűjtés 
során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
A fenti hulladékféleségeket a Tiszaújvá-
rosi Hulladékudvarba nyitvatartási idő-
ben továbbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 
2021. október 4. és október 7. között.
Helyszínek: 1.nap - október 4. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
- a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap - október 5. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3.nap - október 6. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont 

- a volt általános iskola udvarán (Dózsa 
Gy. út)
4.nap - október 7. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben 
felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési 
napokon 9.00 órától 17.00 óráig, 3. gyűj-
tési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. 
gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítés-
mentesen adhatja át.
Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

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

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitá-
lással. 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.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki 
jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szer-
ződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató iro-
dájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Koszto-
lányi 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, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2021. október 19-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (re-
gisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény
önkormányzati tulajdonú lakótelkek értékesítéséről

S.sz. hrsz

Házszámo-
zás 

Kosztolányi 
D. utca

Terület 
(nm)

Nettó árverési ala-
pár (Ft)

Bruttó árve-
rési alapár 

(Ft)

Árverési 
biztosíték 

(Ft)

1 1493/6 40 984 13.500.000 +  Áfa 17.145.600

2.000.000

2 1493/7 42 701 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
3 1493/8 44 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
4 1493/9 46 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
5 1493/10 48 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
6 1493/11 50 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
7 1493/12 52 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
8 1493/13 54 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
9 1493/14 56 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000

10 1493/15 58 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
11 1493/16 60 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
12 1493/17 62 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
13 1493/18 64 700 9.100.000 +  Áfa 11.557.000
14 1497/2 47 741 10.150.000 +  Áfa 12.890.500
15 1497/19 49 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
16 1497/20 49/A 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
17 1497/4 51 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
18 1497/5 53 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
19 1497/6 55 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
20 1497/7 57 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
21 1497/8 59 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
22 1497/9 61 700 9.600.000 +  Áfa 12.192.000
23 1497/10 63 707 9.200.000 +  Áfa 11.684.000

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104
Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 



Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2021. szeptember 30-
án, csütörtökön 9 órától ülést tart a 
Városháza III. emeleti tanácskozóter-
mében. 

Az ülés napirendi pontjai: 

Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ gazdasági igazgató-he-
lyettesi (magasabb vezető) megbízására 

vonatkozó pályázat elbírálására
Nyílt ülés 
1. Javaslat a településkép védelméről szó-
ló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati ren-
delet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására
3. Javaslat az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati ren-
delet módosítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetőjévé történő 
kinevezés véleményezésére
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2022. évi pályázati fordulójához történő 
csatlakozásra
6. Javaslat az egyházi fenntartók számára 
köznevelési feladat ellátásához használat-
ba adott ingó- és ingatlan vagyon ingye-
nes tulajdonba adására
7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár Tiszaújváros Tele-
pülési Értéktárral kapcsolatos tevékeny-
ségéről
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 2020. évben végzett 
tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt idő-
szakban végzett munkájáról
Kérdések

Egyszeri év végi támogatás

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújvá-
ros képviselő-testületének a pénzbe-
li és a természetbeni szociális ellátá-
sokról szóló 14/2021. (VIII.27.) önkor-
mányzati rendelete alapján eseti jelleg-
gel egyszeri év végi támogatásra jogo-
sultak azok a szociálisan rászorult sze-
mélyek, akik életvitelszerűen tiszaújvá-
rosi lakó- vagy tartózkodási helyükön 
élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév 
október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik keresőtevékenységet foly-
tatnak. 
Egyszeri év végi támogatásra az a fenti-
ekben meghatározott személy jogosult, 
akinek a családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 460%-át (131.100 Ft), egyedül 
élők vagy egyedülállók esetén az 560%-
át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén 
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Az egyszeri év végi támogatás és a 
gyermekes családok év végi támogatása 
együttesen nem állapítható meg. 
A támogatás megállapításához csatolni 

szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2021. október 1. - 2021. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.).
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban, valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújvá-
ros képviselő-testületének a pénzbeli és 
a természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 14/2021. (VIII.27.) önkormány-
zati rendelete alapján eseti jelleggel 
egyszeri támogatásra jogosultak azok a 
szociálisan rászorult, kiskorú gyerme-
ket nevelő személyek, akik életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakó- vagy tartózko-
dási helyükön élnek és családjukban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének a 450%-át 
(128.250 Ft).

A támogatás mértéke egy kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 22.000 Ft, két 
kiskorú gyermeket nevelő család esetén 
33.000 Ft, három vagy több kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 44.000 Ft. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2021. október 1. - 2021. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatá-
sa és az egyszeri év végi támogatás együt-
tesen nem állapítható meg. 

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.).
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban, valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
a 2021. szeptember 20. - október 20. közötti időszakban lesz-
nek, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, 
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti 
városrész) a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt fel-
színi gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Bro-
ditop Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, 
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Brodi-
top 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 fenn-
tartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően, az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizs-
gálata 2021. október 20-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Megnyílt a parkoló
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. szeptember 28-án megnyílt a Volánbusz pálya-
udvar területén egy 20+2 állásos ideiglenesen kialakított P+R parkoló, mely a Má-
tyás király útról közelíthető meg. A végleges parkoló kialakítása érdekében az en-
gedélyezési és kiviteli terv készíttetése folyamatban van.
A megváltozott forgalmi rendet útburkolati jelek felfestésével, közúti táblák kihe-
lyezésével alakítottuk ki, kordonokkal elválasztva az autóbusz-közlekedéstől.
Az autóbusz pályaudvaron keresztül történő átközlekedés a személygépjárművek 
részére a továbbiakban is szigorúan tilos és veszélyes!
Kérjük, hogy az érintett területen a közlekedési szabályok betartásával és fokozott 
figyelemmel közlekedjenek!

Polgármesteri Hivatal

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2021. október 1-jén 
(pénteken) 2.800 kg háromnyaras pon-
tyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza, Üzemvíz csatorna: 600 kg
Csécsi tó:   700 kg 
Erdészeti tó:   700 kg  
Tolnai tó:   300 kg   
Örösi tó:   200 kg  
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi 
a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:   300 kg - ha 
nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A TELEPÍTÉS NAPJÁN
2021. október 1-jén (péntek) REG-
GEL 06:00 órától 2021. október 2-án 
(szombat) REGGEL 06:00 óráig  
HORGÁSZNI TILOS!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely
horgászmester  

2021. szeptember 30. Közlemények � 13.

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK

útvonala és időbeosztása a lakossági igényeknek megfelelően 
2021. szeptember 23-tól 

VÁLTOZOTT!
Az autóbuszok továbbra is kizárólag csütörtöki munkanapokon 

közlekednek!
A járat próbajelleggel közlekedik 
az alábbi új menetrend szerint:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda
Indul 9.05 Tisza-part városrész

9.12 Tiszaszederkény, Művelődési ház
9.13 Tiszaszederkény, Kossuth út 
9.14 Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
9.15 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
9.16 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.
9.17 Tiszaszederkény, Művelődési ház
9.18 Tiszaszederkény, Bocskai út
9.25 Autóbusz-állomás
9.26 Művelődési központ, üzletsori megálló
9.28 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
9.30 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederkényi 

út 31.
9.32 Penny Market, Lévay út 62.
9.35 LIDL áruház, Lévay út
9.38 TESCO áruház, Örösi út

Érkezik 9.40 Autóbusz-állomás

Vissza
Indul 11.04 Autóbusz-állomás

11.05 TESCO áruház, Örösi út
11.09 LIDL áruház, Lévay út
11.12 Penny Market, Lévay út 62.
11.14 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szeder-

kény út 31.
11.16 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
11.18 Művelődési központ, üzletsori megálló
11.19 Autóbusz-állomás
11.26 Tiszaszederkény, Bocskai út
11.27 Tiszaszederkény, művelődési ház
11.28 Tiszaszederkény, Kossuth út 
11.29 Tiszaszederkény, Kossuth út 70.
11.30 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 67.
11.31 Tiszaszederkény, Bajcsy-Zs. út 37.

Érkezik 11.38 Tisza-part városrész



A végére elfogyott az erő

Kazinczysok a Bükkben

KOSÁRLABDA. Lejátszotta első mér-
kőzését az új idényben a Phoenix KK. 
Az újonc Dunaharasztival szembeni ta-
lálkozón nem volt hiány szép megoldá-
sokban, de az utolsó negyedre elfárad-
tak a tiszaújvárosiak.

Phoenix KK - Dunaharaszti 
72-82 (15-17, 25-23, 21-20, 11-22)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (27/6), Gerőcs Roland Bá-
lint (15/3), Molnár Bence (3/3), Kovács 
Zoltán (7/3), Lajsz Gergely (12). Csere: 
Drizner Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), 
Asszú Ádám (6), Taskó István (-), Szabó 
Norbert (-), Szilasi Bence (-), Asszú Áron 
(2). Vezetőedző: Siska János.
A mérkőzésen általában a vendégeknél 
volt az előny, de az utolsó negyedig nyílt 
volt a küzdelem. A félidőig végig üldöz-
ni kellett a Dunaharasztit, ám forduláskor 
már egál volt (40-40), a harmadik etapot 
pedig a Phoenix zárta minimális vezetés-
sel (61-60).
A záró felvonás azonban rendkívül rosz-
szul sikerült a hazaiaknak. Az ellen-
fél gyors kosarakkal távolodott, és a ne-

gyed közepétől már stabilan tartotta 8-10 
pontos előnyét. Ezzel párhuzamosan a 
vendéglátóknál a fáradtság jelei kezdtek 
megmutatkozni - főleg a támadások pon-
tatlanságaiban volt ez feltűnő..
A csapat legjobbja egyértelműen Drahos 
Gábor volt, aki 27/6 ponttal, 9 lepattanó-
val, 2 szerzett labdával, 4 assziszttal és 8 
kiharcolt faulttal zárta a találkozót..

Siska János: Először is gratulálok a Du-
naharaszti csapatának. Okosabban, job-
ban, pontosabban játszottak, mint mi. 
Csak akkor tudunk mérkőzéseket nyer-
ni, ha az üres helyzeteket be tudjuk dob-
ni. Mi még nyilván nem tartunk ott, mint 
a Dunaharaszti, mi még csapatot építünk. 
Egyre jobbak leszünk, de még nagyon 
sok munka áll előttünk.

Jubileumi
barátság maraton

ATLÉTIKA. A  20. Miskolci Barátság Maraton elnevezésű 
utcai futófesztivál október 17-én, vasárnap kínál sportolási 
lehetőséget a megyeszékhely belvárosában.

A 20. alkalommal megrendezendő erőpróba résztvevői ezúttal 
is egy 5,27 km-es, belvárosi körpályán adhatnak számot felké-
szültségükről.
A Miskolc Városi Szabadidőközpont (Generali Aréna) előtti té-
ren kijelölt versenyközpontból október 17-én, vasárnap négy 
hosszabb egyéni - maraton (42,2 km, Homonnai László-em-
lékszám), félmaraton (21,1 km, Koleszár András-emlékszám), 
kismaraton (10,5 km, Koncz Ferenc-emlékszám), minimara-
ton (5,25 km, dr. Márkus Gábor-emlékszám) és egy félmarato-
ni váltó (4x5,27 km) szám résztvevői kezdhetik meg a futást. Az 
óvodásoknak és kisiskolásoknak 600 méteres, illetve 1,8 km-
es futamokkal kedveskednek a házigazdák. A célban mindenkit 
egyedi befutóéremmel várnak.
A kedvezményes előnevezési határidőt a versenykiírásban sze-
replő szeptember 30-áról meghosszabbították október 10-én, 
éjfélig. A relikviák gyűjtőinek fontos információ, hogy a ver-
seny egyedi emblémázott pólóját október 3-án éjfélig rendelhe-
tik meg.
A Miskolci Barátság Maraton részletes versenykiírását, a neve-
zési felületet is tartalmazó  www.maratonclubmiskolc.hu honla-
pon lehet megtalálni. 

A Sportcentrum  
eseményei   
Október 2. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FCT - Sátoraljaújhelyi TKSE U 13 csapatok bajnoki 
mérkőzése     
    Füves pálya
13.00 FCT - Gödöllő U 19 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya

Asztalitenisz
11.00 TSC- MEAFC S55 bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz- csarnok

Kézilabda
16.00 TSC- MEAFC női csapatok bajnoki mérkőzése  
    Játékcsarnok

Női futsal
13.00 Mályi SE - Tiszai Sportcentrum bajnoki mérkőzés 
    Edzőterem

Október 3. (vasárnap)

Labdarúgás
10.00 FCT - Balmazújváros bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
10.00 Bozsik fesztivál U7/ U9 csapatok részére  
    Füves pálya

 „Kopott ruhát leveti a vidék,
felleg kínálja, hogy a föld igyék.
Egy bús zene még ott vár a sarkon,
s lassan rám borul az őszi alkony.”

Gani Zsuzsanna

A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola és Óvoda tanulói szeptember 24-én 
a Csanyik-völgybe kirándultak. Pályaori-
entációs és őszköszöntő napot tartottunk 
közel 370 diák és pedagógusaik részvé-
telével az őszi színekben pompázó Bükk 
hegységben. Hálásan köszönjük azoknak 
a szülőknek, akik szeretettel mutatták be 
diákjainknak munkájuk szépségét. Men-
tőtiszt anyuka tartott lebilincselő előadást 
az életmentésről, az elsősegélynyújtásról. 
A felső tagozatos diákok körében nagy ér-
deklődés övezte az asztalos szakma inter-
aktív bemutatóját, melyen a nebulók fű-
részelték, kalapálták, csiszolták, simítot-
ták a deszka, gerenda felületét. Egyik el-
sős gyermekünk apukája az erdőgazdálko-
dás rejtelmeibe vezetett be minket, az er-
dőterület megpályázásától, a fakitermelés-
től, a fa exportálásáig, a desztináció eléré-
séig terjedő munkamenetet képanyaggal és 
láncfűrészes bemutatóval tette színesebbé, 
elképzelhetővé a diákok számára. A szak-
mai bemutatók után a már beharangozott 

túra következett. Szép, napos időben, jó il-
latú, friss erdei levegőben iskolánk tanulói 
a 2017 októberében átadott természetvé-
delmi területen található Forrásvölgy tan-
ösvény 3200 méter hosszú túraútvonalát 
járták végig a Szilas-patak mentén, érint-
ve a Kecskelyuk-barlangot is. A túra végén 
igazi felüdülést nyújtott a Király-kút hű-
sítő forrásvize. Iskolánk apraja-nagyja jól 

érezte magát ezen a csodálatos, élmények-
kel teli őszi napon. Terveink szerint jövőre 
a Bükk hegység egy másik színpompás tá-
ját fogjuk felfedezni.

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Kaszásné Farkas Viola
Tiszaújvárosi Református

Diáksport Egyesület vezetője

2020. október 9. péntek 17.00 Békési SZSK—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. október 14. szerda 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Ceglédi KE
2020. október 25. vasárnap 16.00 DEAC U23—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. október 30. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Pénzügyőr SE
2020. november 7. szombat 19.00 Agrofeed Sz.E. GyKC—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. november 13. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Vásárhelyi Kosársuli
2020. november 20. péntek 18.00 Conoil Motax Pápa KC—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. november 27. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Óbudai Kaszások KA
2020. december 6. vasárnap 17.00 EKF Eger KOK—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. december 11. péntek 19.00 SMAFC—Tiszaújvárosi T. P. KK
2020. december 18. péntek 18.00 Atomerőmű KSE Bonyhád—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. január 6. szerda 18.30 Újpest-MT—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. január 8. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Békési SZSK
2021. január 15. péntek 17.00 Ceglédi KE—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. január 29. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—DEAC U23
2021. február 6. szombat 18.30 Pénzügyőr SE—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. február 19. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Agrofeed Sz.E. GyKC
2021. február 24. szerda 18.30 Vásárhelyi Kosársuli—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. február 26. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—Conoil Motax Pápa KC
2021. március 6. szombat 17.00 Óbudai Kaszások KA—Tiszaújvárosi T. P. KK
2021. március 12. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—EKF Eger KOK
2021. március 19. péntek 18.30 Tiszaújvárosi T. P. KK—SMAFC
2021. március 28. vasárnap 18.00 Tiszaújvárosi T. P. KK—Atomerőmű KSE Bonyhád

A Phoenix bajnoki menetrendje

A Bükkben köszöntötték az őszt. 

14. � Sport 2021. szeptember 30.

Bemegy? Nem megy be? Itt még bement. Miskolc belvárosában lesz a pálya.



Töretlenül veretlenül menetelnek
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoport-
jában az elmúlt héten két mérkőzést játszott 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. 
Előbb múlt szerdán 1-1-es döntetlent ért el 
Putnokon, majd vasárnap hazai pályán 2-1-
re győzött a Jászberény ellen.

A hét forduló után is veretlen Tiszaújvárosra 
a nyolcadik játéknapon az örök megyei rivális 
Putnok várt, amely ellen az utóbbi időszakban 
jól szerepeltek Gelsiék. A mérkőzés első féli-
dejében kiegyenlített volt a játék, mindkét csa-
pat előtt adódott helyzet, de ezek közül egyet 
sem sikerült gólra váltani, így 0-0-s állásnál 
vonultak pihenőre a felek. A második 45 perc-
ben igyekezett többet támadni a házigazda, de 
a kapu előtt mindig bizonytalanok voltak, vagy 
Herceg hárított. Egy vendég ellentámadás vé-
gén a 66. percben Bartusz törhetett kapura és 
lövése utat talált a hazai hálóba, 0-1. A hátra-
lévő időszakban igyekezett a putnoki együttes, 
hogy megszerezze az egyenlítő gólt. A tiszaúj-
városiak védekezése helyén volt, egészen a 82. 
percig, amikor Katona betalált a vendégek ka-
pujába, 1-1. A hajrában még itt is, ott is volt 
néhány lehetőség, de ezekkel egyik csapat sem 
tudott élni.

Putnok- Tiszaújváros
 1-1 (0-0)

Putnok, 100 néző. V.: Muhari.
Putnok FC: Cserepka - G. Bíró, Sághy, Takács 
P., Nagy Zs. (Nádimov), Kis G. (Vajda), Ka-
tona, Buda, Dobrovolszki, Engel (Madarász), 
Sramkó (Szics). Edző: Szala Ákos.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg - Bocsi 
(Kundrák), Géringer L. (Benke), Gelsi, Pap, 
Bussy, Vitelki B., Bartusz (Erős), Lőrincz, Va-
siljevic, Nagy D. (Gottfried). Edző: Vitelki 
Zoltán.
Szala Ákos: Az első félidőben jobban játszot-
tunk, mint a vendégcsapat. A második félidő-

ben egy csapkodó, lüktető játék alakult ki, 
mind a két kapu előtt számos lehetőség akadt. 
Örömteli, hogy végre tudtunk egyenlíteni egy 
ilyen mérkőzésen, a meccs összképét tekintve 
kicsit keserű a szám íze.
Vitelki Zoltán: Ma erre a harcos játékra volt 
szükség, fontos pontot szereztünk egy jól ját-
szó ellenféllel szemben. Meg kell becsülnünk 
ezt a pontot, ezen az úton megyünk tovább.
A 9. fordulóban a bajnokságban mindössze 10. 
helyen szerénykedő Jászberény látogatott Ti-
szaújvárosba. A találkozó előzetesen annak el-
lenére sem ígérkezett könnyűnek, hogy a jász-
ságiak legutóbbi 4 mérkőzésüket elveszítették, 
sőt 180 perce gólt sem tudtak rúgni. Az újvá-
rosiak a forduló előtt az 5. helyen álltak, és ab-
ban a reményben léptek pályára, hogy a talál-
kozó után is megőrzik veretlenségüket. Az el-
ső negyedóra eseménytelen időszaka után a 17. 
percben a házigazdák jutottak vezetéshez. Egy 
hazai labdaszerzés után Gottfried passzolt Bar-
tuszhoz, aki két védőjét is lerázva egy csel után 
12 méterről ballal laposan lőtt a berényi kapu-
ba, 1-0. Ezt követően kevésbé voltak aktívak 
a csapatok, ám a hajrára megélénkült a mér-
kőzés. A 45. percben egy vendégszöglet után 
nem sikerült menteni a házigazdáknak, és Er-
dőst Gottfried a 16-oson belül felvágta, melyért 
a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Szőllősi a 
jó irányba mozduló Herceg felett nagy erővel 
bombázta az újvárosi kapuba, 1-1.
A második játékrész elején változtatott Vi-
telki, Bussy helyett Kundrákot küldte pályá-
ra. Az 54. percben a vendégek előtt adódott a 
második etap első lehetősége, de Asztalos éles 
szögből leadott lövése mellé ment. A 60. és 
a 68. percben egyaránt Bartusz előtt adódott 
lehetőség. Előbb Vitelki szögletét fejelte ka-
pu mellé, majd Kundrák passza után sem ta-
lálta el a kaput. A 82. percben azonban még-
is Bartusz lett a főszerepelő.  A vendégek ré-
széről Aranyos adta el a labdát a büntetőterü-
let előtt, a labdára Bartusz csapott le, aki be-
verekedte magát a tizenhatoson belülre és 15 
méterről kilőtte Bonica kapujának jobb sarkát, 
2-1. A végjátékban nagyszerűen őrizte vezeté-
sét és ölte az időt a Tiszaújváros, amely a 9. 
bajnokija után is veretlen maradt. Vitelki Zol-
tán együttese így 21 pontjával az 5. helyen áll. 
A folytatásban október 3-án vasárnap 15 órá-
tól a közvetlen a tabellán az újvárosiak előtt 
álló DEAC-hoz látogat, majd október 10-én 
vasárnap ugyancsak délután 3 órától a listave-
zető BKV Előrét fogadja. 

Tiszaújváros - Jászberény
2-1 (1-1)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Takács Á.
Tiszaújváros: Herceg - Bocsi, Géringer L., Gel-
si, Pap (Erős), Bussy (Kundrák), Vitelki B., 
Bartusz (Lehóczki), Lőrincz, Gottfried (Ben-
ke), Vasiljevic. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Jászberény: Bonica - Asztalos, Szöllősi, Er-
dős, Palcsó (Polák), Nagy Sz. (Muhari), Tóth 
O., Aranyos, Sárossy (Borics), Szanyi, László 
K. (Koppermann). Vezetőedző: Németh Gyula.
Vitelki Zoltán: Ezek a legszebb sikerek, mert 
most egy nagyon jó csapat ellen szereztük meg 

a győzelmet. Noha nem állt mindig nekünk a 
zászló, de a 3 pont volt a legfontosabb, és ezt 
sikerült megszereznünk. Nem játszottunk úgy, 
mint ahogy az elején megbeszéltük, nem birto-
koltuk annyit a labdát, mint amennyit szerettük 
volna. A győzelmet azonban nem kell magya-
rázni, gratulálok a játékosaimnak. 
Németh Gyula: A sorozatterhelés nem fekszik 
nekünk, de nem erre akarom fogni a mostani 
vereséget. Zsinórban ez volt az ötödik vesztes 
meccsünk, ami nagyon sok. A fiúk szerettek vol-
na kilábalni a gödörből ezen a mérkőzésen. Nem 
mondom, hogy esélyesként érkeztünk, de a vé-
gén egy egyéni hiba eldöntötte a 3 pont sorsát.  

A forduló további eredményei:
Kisvárda II. - BKV Előre 0-2

Békéscsaba II - Törökszentmiklós 1-0
Újpest II. - Sényő 2-2

Hajdúszoboszló - Putnok 6-1
DEAC - Eger 3-0

SBTC - DVSC II. 1-5
Tiszafüred - DVTK II. 4-4 
Füzesgyarmat - Tállya 0-0 

Kazincbarcika - Hidasnémeti 7-0
Következik a 10. forduló:

2021. október 3., vasárnap 
11:00 DVTK II. - DVSC II. 

15:00 Kisvárda II. - Füzesgyarmat 
BKV Előre - Eger 

DEAC - Tiszaújváros
Jászberény - Hajdúszoboszló

Putnok - Kazincbarcika
Hidasnémeti – Békéscsaba II.
Törökszentmiklós - Tiszafüred

SBTC – Újpest II. 
Sényő - Tállya 

Vereség minden fronton, minden pályán
Az elmúlt hétvégén az utánpótlás csapatok a 
Békéscsaba, a Hatvan és a Jászberény együt-
tesei ellen léptek pályára, a nők az Alsózsol-
cát fogadták. A kép szomorú: vereség min-
denütt.

U16
Békéscsaba - Tiszaújváros 

2-1 (0-0)
Gól: Jávorszki R.
Hágen Zsolt: Az eredmény nem tükrözi hűen 
a mérkőzés összképét, két hasonló képességű 
csapat közül a szerencsésebb szerezte meg a 
három pontot. Az első félidei mezőnyfölényün-
ket nem tudtuk gólra váltani, a másodikban ki-
egyenlített játék folyt, a fordulópontokat jelen-
tő pillanatokból azonban a hazaiak jöttek ki 
jobban. A játék döntő része ellenfelünk térfe-
lén zajlott, sajnos a támadóharmadunkban ha-
tározatlanok és ötlettelenek voltunk, távoli lö-

véseinket jól blokkolták. Békéscsabán egy gól-
lal nem szégyen kikapni, előzetesen nem gon-
doltam volna, hogy igen komoly esélyünk lehet 
a győzelemre, éppen ezért fájó, hogy nem sike-
rült pontot, pontokat szerezni.

U14
Tiszaújváros – Jászberény

 4-8 (2-6)
Gól: Tóth R. 2, Vámosi Zs., Katlan A.
Czerva Zoltán: Sajnos sorozatban harmadik 
mérkőzésünket játszottuk le kapus nélkül, már-
mint úgy, hogy mai napon is mezőnyjátékos állt 
a kapuban. Ez az eredményen, a kapott gólok 
számában megmutatkozott, mégis meg kell kö-
szönnöm mezőnyjátékosomnak azt, hogy beállt 
a kapuba, és ha nem is járt sok sikerrel, de leg-
alább próbált megfelelni egy kapussal szemben 
támasztott elvárásoknak.
Igaz, hogy kapusunk ma nem nyújtott jó tel-
jesítményt, de az igazsághoz tartozik, hogy a 
helyzeteinket tekintve a pontszerzéshez meg-

voltak a lehetőségeink, azaz támadónk legalább 
öt-hat esetben vezette az ellenfél kapusára a 
labdát, és ezeket a lehetőségeket sajnos megfe-
lelő koncentráció hiányában rendre kihagytuk. 
Remélem következő mérkőzésen hibáinkat ki-
javítva eredményesebbek leszünk!
Jók: Lakatos S., Ispán G.

U13
Tiszaújváros - Hatvan 

2-3 (1-1)
Gól: Suhajda G. 
Császár Zoltán: Nagyon vártuk a Hatvan elleni 
mérkőzésünket, hiszen azt hallottuk, hogy na-
gyon jó csapatot alkot ellenfelünk. Játékosaim-
nak egész héten azt sulykoltam a fejükbe, hogy 
bízzanak magukban, megfelelő önbizalommal 
bárkinek méltó ellenfelei lehetünk. A mai mér-
kőzésen túlzás nélkül állíthatom, hogy a Hat-
van fölé nőttünk. Ellenfelünknek igazi helyzete 
sem volt, mi pedig folyamatosan nyomás alatt 
tartottuk a hatvani csapatot. Ennek ellenére ket-

tő bombagóllal kerültünk hátrányba, és csak a 
szépítésre futotta. Azonban nem szabad az or-
runkat lógatni, mert a mai teljesítményünkre 
büszkék lehetünk! Sokat fogunk mi még örül-
ni!
Jók: Suhajda G., Harsányi L., Bukhárd B., Si-
pos Á.

Női 
Tiszaújváros - Alsózsolca

 0-5 (0-1)
Dohány László: A mérkőzést fegyelmezetten, 
bátran kezdtük. Felváltva forogtak veszélyben 
a kapuk, de dacára annak, hogy többször si-
került ziccerbe kerülnünk, csak kapufákig ju-
tottunk. A félidő végén egy elkerülhető góllal 
előnybe került a vendégcsapat. 
A második játékrészben a teljesítményünk visz-
szaesett, nem tudtunk veszélyes támadásokat 
vezetni, hátul pedig hibáinkat gólokkal büntet-
te az ellenfél.

AZ NB I/B Keleti csoport állása
1. BKV Előre  9 9 0 0 27-5  27  
2. Kazincbarcika  9 8 1 0 32-4  25  
3. Hajdúszoboszló 9 7 2 0 22-7  23  
4. DEAC  9 7 1 1 26-7  22  
5. Tiszaújváros  9 6 3 0 20-7  21  
6. Békéscsaba II.  9 5 2 2 26-16  17  
7. Kisvárda II.  9 5 1 3 19-13  16  
8. Eger    9 4 0 5 12-15  12  
9. Sényő   9 3 3 3 15-17  12  
10. Újpest II.  9 3 2 4 14-16  11  
11. Jászberény   9 3 1 5 13-14  10  
12. Füzesgyarmat  9 2 4 3 10-10  10  
13. Tiszafüred   9 2 3 4 15-16  9  
14. DVSC II.  9 2 3 4 16-18  9  
15. Putnok   9 2 3 4 10-13  9  
16. Hidasnémeti   9 2 1 6 10-34  7  
17. Tállya  9 1 3 5 5-20  6  
18. DVTK II.  9 1 2 6 13-27  5  
19. SBTC  9 0 1 8 4-27  1  
20. Törökszentmiklós 9 0 0 9 3-26  0 

Minden szem a labdán.

2021. szeptember 30. Foci � 15.

 Bartusz: két meccs, három gól.



Indul a görög… repülni

Négymillió fölött léptek a hunyadisok

A légimentőknél helikopterpilóta, Miskol-
con bábszínész, amúgy pedig büszke görög 
hagyományőrző, aki szabadidejében repü-
lőgépmaketteket készít. Károlyi Szabolcs a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár  Publicafe 
rendezvényének vendégeként érkezett váro-
sunkba.

- Arra emlékszek történelemből, hogy 1945-
ben, a második világháború után Görögország-
ban évekig tartó polgárháború tört ki, melynek 
eredményeképpen több százezer ember elmene-
kült az országból.
- Görögök nem csak akkor jöttek Magyar-
országra, illetve nem csak akkor fogadtuk be 
őket, amikor kitört ez a forradalom. Ez már a 
második diaszpóra volt. Volt egy első diaszpó-
ra, amiről kevesebben tudnak. Ők az 1700-
as évektől jöttek és alapították Tokaj-hegyal-
ját, Tokajt, a szőlészeteket, borászatokat, illet-
ve kereskedők voltak. Selyemmel, szőnyeggel, 
textilekkel kereskedtek. Az őseim onnan szár-
maznak, tehát én első diaszpórás görög leszár-
mazott vagyok. Ez azt jelenti, hogy már édes-
anyám is itt született Magyarországon. Ő apai 
ágon görög, viszont nagyon keveset tudott a 
gyökereiről. Nem ismerte az édesapját, aki saj-
nos nem tért haza a frontról, a Don-kanyarból, 
így nagymamám egyedül nevelte őt és testvé-
rét. Csak néhány régi, megsárgult fénykép ma-
radt a görög időkből. Én voltam az a családból, 
aki utánajárt ezeknek a dolgoknak.
- Sikerült valamit találni?
- Megtaláltam görög területen a rokonainkat. 
Nem kis munka volt, de az országos görög ön-
kormányzattól segítettek, úgyhogy elég szépen 
sikerült felkutatni az ottaniakat.
- Megtalálta, hogy ki, melyik felmenője, és mi-
ért jött ide Magyarországra?
- Nagyapám szülei jöttek ide a századfordulón, 
kereskedőként Tokajba.
- Milyen volt itt Magyarországon görög nemze-
tiségként felnőni?
- Tudtam, hogy görög gyökereim vannak. Édes-
anyám is kapott a görögségből, már amennyit a 
nagymamám átadott neki. Leginkább gasztro-
nómiát - zöldfűszerek, olívaolaj -, és próbálták 
megtartani a hagyományokat, ünnepeket. Volt, 
ami nem igazán ment - édesanyám a nagyma-
mám által református keresztény lett, tehát a 
görögkeleti ortodox vonalat már nem vitte to-
vább, a nővérem édesapám útján római kato-
likus, én viszont görögkeleti ortodox vagyok. 
Tehát anyukám már tudta, hogy bennem lesz 
majd az az erő, ami ezt a vonalat továbbviszi, 
és én már tudatosan készültem erre. Iskolás ko-
romtól kezdve érdekelt a görög kultúra, a gaszt-

ronómia, a művészet, a zene, tehát az egész éle-
temet így építettem fel. Amikor elkezdtem ze-
nét tanulni zongorán, már akkor is görög dal-
lamokat próbáltam rajta játszani, majd a ’90-
es évek közepén áttértem a buzukira, mint gö-
rög húros hangszerre. Zenekart alapítottam, és 
viszem tovább a hagyományokat, az ünnepe-
ket. Van egy kisfiam, őt már teljesen ilyen szel-
lemben nevelem, tehát például két húsvéti ün-
nepünk van.
- Milyen egyházi ünnepek vannak Görögor-
szágban?
- A görögök a Julián naptár szerint tartják az 
ünnepeket, ami azt jelenti, hogy legtöbb eset-
ben a húsvét nem esik egybe a mi húsvétunk-
kal. A keleti - a bizánci -, és a nyugati keresz-
ténység húsvétja nem mindig van egy időben, 
sőt van olyan, hogy 4-5 hét különbség is van 
közöttük. A kisfiammal úgy ünnepelünk, hogy 
tartjuk az úgynevezett magyar húsvétot, ak-
kor elmegyünk locsolkodni, követjük a magyar 
szokásokat, és a görög húsvétot is, amikor vi-
szont kimegyünk a kertbe, húst sütünk, tánco-
lunk. Nyilván ezt megelőzi egy nagyhét, egy 
elcsendesedettebb állapot, ami húsvétkor, fel-
támadás után kiteljesedik. A karácsony az orto-
doxoknál, illetve a pravoszlávoknál és az oro-
szoknál is január hatodika. A görögöknél is így 
volt sokáig, de nem tehették meg a gyerekek 
miatt, hogy ne ünnepeljenek december 24-25-
26-án, úgyhogy a karácsony már nálunk is de-
cemberi ünnep. Január hatodikára maradt a víz-
kereszt ünnepség. Ezek az egyházi ünnepek, de 
ezeken kívül van két nagy görög nemzeti ün-
nep. Október 28-án van az „ohi” nap, a „nem” 
napja, amikor az akkori miniszterelnökünk ne-
met mondott Mussolini követelésére. Március 
25-én a törökök uralma alóli felszabadulás év-
fordulója van, ami nálunk 400 évig tartott.
- A legtöbb kisgyerek álma, hogy pilóta, vagy 
zenész legyen. Ön mindkettőt megvalósította. 
Kezdjük először a repüléssel. Helikopterpilóta 
lett. Miért éppen helikopter?
- Igen, nem lesz mindenkiből helikopterpilóta. 
Édesapám sportrepülő volt a miskolci repülő-
téren, ő oltott be a repülés szeretetével. Gye-
rekkoromban minden hétvégémet ott töltöttem 
a többi ilyen családdal. Apa repült, a család tag-
jai a gyerekekkel pedig várták, hogy leszállja-
nak. Főtt a bográcsban a paprikás, vagy a gu-
lyás, és ennek olyan jó hangulata volt, nem is 
tudtam volna már elképzelni az életemet nél-
küle. Amikor hétvége után visszamentem az is-
kolába, akkor mesélték a többiek, hogy itt vol-
tak, meg ott voltak, és kérdezték, hogy én hol 
voltam. Hát a repülőtéren! Tizennégy évesen 
elkezdtem vitorlázó repülni, a tanfolyam utá-
ni nyáron, két hónap alatt elértem arra a szint-

re, hogy már egyedül egy iskolakört tudtam re-
pülni. A vitorlázórepülést követte egy kis ej-
tőernyőzés, aztán egy motoros repülő képzés 
- mert dédelgetett vágyam volt, mint minden 
gyereknek, hogy katonai pilóta legyek. A mis-
kolci repteres csapatból mindenki megpróbál-
ta a felvételit a szolnoki repülőtiszti főiskolára, 
ahol engem első körben elhasítottak a magas-
ságom miatt - száznyolcvanhat centire nőttem. 
Akkoriban orosz technika volt még, MIG-29-
esek váltották a meglévő MIG-21-eseket, és azt 
mondták, hogy húznak egy határt száznyolcvan 
centi magasságnál, úgyhogy én ezt hat centivel 
túlnőttem. Megkérdezték, hogy helikopterpiló-
ta esetleg szeretnék-e lenni. Elfogadtam a lehe-
tőséget, elkezdtem a képzést, majd másfél év 
után jött a feketeleves. Gerecsének hívták ab-
ban az időben a magyar légierő csoportos, lép-
csőzetes leépítését - volt Gerecse 1, 2 és 3 is. 
1998-ban egyik napról a másikra közölték ve-
lünk, hogy megszűnt a helikopterpilóta szak. 
Lehet pakolni, holnap mindenki megy haza. 
Volt olyan kolléga, aki az első egyedül repülése 
előtt volt, már bent ült a gépben, és szóltak ne-
ki, hogy szálljon ki. Tehát ennyire hirtelen jött 
fentről a parancs, illetve a törvény, hogy Ma-
gyarországon megszüntetik a helikopterpiló-
ta-képzést. Úgy engedtek el minket, hogy ben-
ne maradunk a rendszerben, és szólnak, ha lesz 
valami. Szóltak is rá két évre, hogy lehet foly-
tatni a képzést Szlovákiában, Pozsony mellett.
- Másfél év Szolnok után össze kellett pakolni. 
Milyen lehetőségek voltak ezután a repülésre?
- Elkezdtem civilben tevékenykedni. A ré-
gi ismerősöket felkutatva, Nyíregyházán foly-
tattam a helikopteres képzést, Kamov Ka-26-
os gépen. Elkezdtem mezőgazdasági kukac-
bombázózni - permetezni -, amit egészen so-
káig, négy-öt évvel ezelőttig csináltam. Addig 
folyamatosan, minden évben bombáztuk Sza-
bolcs-Szatmár és Hajdú-Bihar megye kártevő-
it. Aztán az új uniós jogszabályok a permetezést 
is ellehetetlenítették. A Nyíregyházán működő, 
nagyjából tizenöt cégből maradt kettő. Tökéle-
tesen jól éreztem magam a mezőgazdasági re-
pülésben, de emellett dédelgetett vágyam volt 
az, hogy a légi mentésben is el tudjak helyez-
kedni. Beadtam a pályázatomat, persze tisztá-
ban voltam vele, hogy kihalásos alapon megy 
a dolog, és miután le is tettem róla, akkor kap-
tam egy értesítést, hogy megkezdhetem a kép-
zést a pécsi bázison, a hét magyarországi bá-
zis közül a legmesszebbiken. Akkor még a légi 
mentés osztrák kezekben volt, osztrák lízingelt 
helikopterekkel, amivel nem is volt baj egyéb-
ként, csak annyi, hogy meg volt kötve a keze a 
helyieknek. Ha szervizelni kellett egy helikop-
tert, akkor Ausztriából jött a mikrobusz, embe-

rekkel, személyzettel. Szigorúak voltak, kép-
zésekre kellett járni, egy képzést végigcsinál-
tam Ausztriában. Aztán ahogy az osztrákok ki-
vonultak, és jöttek a Norvégiától vásárolt men-
tőhelikopterek, átvette a készenléti rendőrség a 
légi mentőket.
- A mentőhelikoptereknél mentés közben min-
denféle előre nem kijelölt, különleges helyekre 
kell lerakni a gépet. Mik voltak azok a legva-
dabb helyek, ahová leszállt?
- Ausztriában a képzés során volt egy olyan 
feladat, amit szerencsére élesben nem kel-
lett használom, hogy az Alpokban egy sziklás 
hegyoldalban kellett egy szikla pereménél le-
begni, amíg a mentőegység kiszállt a helikop-
terből, úgy, hogy közben a rotorlapátok igen-
csak súrolták a cserjéket. Ott volt az, amire azt 
mondtam, hogy a lábam is remegett. De egyéb-
ként nagyjából egy tizenötször tizenöt méte-
res hely elég, hogy le tudjuk tenni a gépet. Te-
hát egy főút, búzamező, dombtető, családi ház 
kertje, körforgalom közepe, ilyeneket tudnék 
mondani.
- Hogy jött be a bábszínészet az életébe?
- Amikor vége lett a szolnoki katonai képzés-
nek, és elkezdtem a civil helikopteres képzést, 
egy ismerősöm szólt, hogy a miskolci bábszín-
házba keresnek munkaerőt. Mivel zenéltem, 
nem állt tőlem távol ez a dolog. Mondta, hogy 
tudok hangszereken játszani, tudok énekelni, 
menjek el, próbáljam meg. Elmentem, el is kés-
tem a felvételiről, de felvettek. Ott ragadtam, 
és a mai napig imádom. Rengeteg más munkát 
is hoz - szinkronizálást, reklámfilmeket. Szaba-
didőmben pedig a légimentőknél vagyok.

Surányi P. Balázs

Szeptember 24-ét az Európai Diáksport 
Napja résztvevőiként szerveződött izgalmas 
program a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulói számára. A mozgalmat a Ma-
gyar Diáksport Szövetség hirdette meg, és 
idén 1353 iskola 250 ezer tanulóját regiszt-
rálták az eseményre. A kezdeményezés sike-
rét bizonyítja, hogy immár 38 országban 2 
millió diák vállalta, hogy ezen a napon két 
órát a sportolással tölt. Kötelező elem, hogy 
a mindenkori évszám (2021.) teljesítve le-
gyen futva, gyalogolva, rollerezve, vagy akár 
görkorival. 

A hunyadis diákok is több éve aktív résztvevői 
a jeles napnak, melyet a szakminisztérium hi-
vatalos témanappá minősített. Vállalt teljesít-
ményünk jócskán meghaladta a kötelezőt azért 
is, mert a Gyaloglás Világnapja (World Walking 
Day) felhívásának is eleget kívántunk tenni.
A fizikai kihívás előtt szellemi feltöltődésben 
volt része a nebulóknak. Apropóját adta, hogy 
néhány hete fejeződtek be Tokióban a XXXII. 
nyári olimpiai játékok, melynek iskolánk egy-
kori tanítványa, Béke Kornél válogatott kajak-
versenyző is résztvevője volt hetedik és tizen-
kettedik helyezést elérve. Iskolánkban végez-
te általános iskolai tanulmányait Rakusz Éva 
olimpikon is, aki Moszkvában kajak páros-

ban és Szöulban négyesben állhatott dobogó-
ra bronz, és ezüstérmeket szerezve. Mindkettő-
jükre nagyon büszkék vagyunk!
A nagyszerű sportolók olimpiai fórum kereté-
ben számoltak be pályafutásukról, példát ad-
va a tanulóink számára a sport iránti elköte-
lezettségről, kitartásról, alázatról. A fórum to-
vábbi vendégeként Béke László a TKKSE el-
nöke az egyesület munkáját vázolta a hallgató-
ság felé. Jakab István, a Tiszaújvárosi DSE el-
nöke az egyesület által kínált sportolási lehető-
ségekre bíztatta a gyerekeket. A remek hangu-
latot Baumgartner Olívia és Tamás Liliána 8. b 
osztályos tanulók magas színvonalú showtánc 
előadása vezette fel. A fórum során a tanulóink 
is kérdezhettek a vendégektől, majd számtalan 
szelfi készítésével záródott a napi program e ré-
sze, melyen sok érdeklődő szülő is elfoglalta 
helyét a közönség soraiban.
Következett a gyaloglóprogram, amely sportér-
tékén túl azt a célt is szolgálta, hogy tanulóink 
ismerkedhessenek a város olyan részeivel, ahol 
még nem, vagy csak ritkán fordultak meg. Er-
re Rakusz Éva és Béke Kornél is elkísért ben-
nünket. Az alsó tagozat 4,4 kilométeres útvona-
lat teljesített. Elhaladtak a Dísztó mellett, tisz-
telegtek dr. Márkus Gábor szobra előtt, Szeder-
kény felé folytatva útjukat értek a Sajó gátra. 
Ott találkoztak a 6,3 kilométerre vállalkozó fel-
sősökkel, akik az Ifjúsági park irányába indul-
tak. Az utóbbiak útba ejtették a Sportcentrumot 

és a Termálfürdőt. A gáton megpihenve közös 
fotó készült a menet közben csatlakozó Éltes 
Mátyás Tagiskola diákjainak részvételével. Ezt 
követően a kertvárosi városrészt érintve értünk 
vissza az iskolánkba.
Külön feladat volt, hogy minden osztály meg-
bízott valakit lépésszámláló alkalmazással tör-
ténő mérésre. A mért adatot minden csoportban 
a résztvevők számával felszorozva kaptuk meg 
az osztályok teljesítményét. Ezek összegzé-
se becsült értékű lépésszámot eredményezett, 

mely szerint a programot teljesítő 319 diák, 48 
pedagógus és 82 szülő összesen 4.203.477 lé-
pést tett meg a túra alatt.
Tartalmas és élménydús délelőttöt töltöttünk 
együtt a csatlakozó szülők részvételével, mely 
velük családi nappá nőtte ki magát. Ennek a vi-
lágot megmozgató eseménynek a kezdeménye-
zője és főszervezője Demblovszky Gábor volt.
Jövőre is megcsináljuk!  

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

16. � Színes 2021. szeptember 30.

Négymillió lépésnél is többet tettek meg a hunyadisok. 

Károlyi Szabolcs viszi tovább a családi ha-
gyományokat.
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